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Abstrakt 
 

Bedömning och betygsättning är ett ständigt diskuterat ämne inom lärarkåren och det 

finns inga tydliga svar på hur arbetet med det ska gå till. Syftet med denna studie var att, 

genom kvalitativa intervjuer, undersöka hur åtta lärare i ämnet idrott och hälsa arbetar 

med bedömning och betygsättning. Syftet uppnås med tre olika frågeställningar som rör 

lärarnas uppfattningar kring bedömning och betygsättning, bedömningar som ligger till 

grund för betygen samt vad som påverkar lärarnas bedömningar. Metoden som används 

i studien var av kvalitativ art och genomfördes med hjälp av semistrukturerade 

intervjuer.  

 

Den insamlade empirin analyserades med studiens utvalda teoretiska utgångspunkter 

som rör läroplansteori, ramfaktorteori och praxisgemenskapsteori (community of 

practice). Resultatet som framkom i studien var att lärarna upplevde en stor 

tolkningsfrihet när det kommer till läroplanen och hur undervisningen planerades. Detta 

gjorde att lärarnas arbetssätt, kring bedömning och betygsättning, skiljde sig åt trots att 

vissa lärare samarbetade med andra lärare i ämnet kring just de frågorna. Arbetssättet 

som lärarna använde sig av var en kombination av summativ och formativ bedömning. 

Enligt lärarna har ämnet idrott och hälsa för få timmar för att hinna med allt som står i 

läroplanen och att bedömning och betygsättning upplevs som orättvis. 
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intervjuer och utan er hade studien inte gått att genomföra.  
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Abstract 
 

Assessment and grading is a constantly debated topic among teachers and there are no 

given answers about how it should be done. The purpose of this study was to analyze 

how eight teachers are working with assessment and grading in physical education. To 

fulfill the purpose of the study three different questions was used as a starting point. 

These questions concerns teachers approach to assessment and grading, which 

assessments underlying the grade and what affects teachers during the assessment. The 

method used in this study is qualitative with semi-structured interviews. 

 

The collected empirical data was analyzed through the theoretical framework which is 

concerning curriculum theory, framework theory and community of practice. The result 

that emerges from the study showed that teachers experience a considerable freedom of 

interpretation concerning the curriculum and how education should be planned. This 

seems to affect the way teachers work with assessment and grading, even though some 

of the teachers collaborated during assessment and grading. Common for all the 

teachers was that they were using a combination of formative and summative 

assessment. According to the teachers, physical education doesn´t get enough time to 

complete all the moments that the teachers need to do a fair assessment. 

 

Title: “If you do your best, you should get an E”- A study about eight teachers` way to 

work with assessment and grading in physical education. 

 

Keywords: Assessment, grading, physical education, curriculum, knowledge demand.  
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1 Inledning 

I den nationella utvärderingen om ämnet idrott och hälsa från 2003 framkom det att 94 

procent av eleverna uppnådde målen. Det visade sig också att fler pojkar än flickor fick 

ett högre betyg och att idrott och hälsa var det enda ämnet i grundskolan som pojkar 

hade ett högre betyg än flickor. När det gällde innehållet på lektionerna och vad som 

eleverna lärt sig i förhållande till kursplanerna visade det sig att en tredjedel av eleverna 

inte lärt sig om friluftsliv, dopning, reklambilder eller ätstörningar detta till trots att 

dessa delar stod i styrdokumenten. Det visade sig också att bara 34 procent av dem som 

fått MVG (Mycket väl godkänd) fått kunskaper och haft undervisning om friluftsliv 

trots att detta ingår i kursplanerna. Utvärderingen påvisade att betygssättning frånföll 

kursplanerna då flera elever fick ett betyg trots inte uppfyllda mål (Eriksson m fl., 

2005).  

 

Utifrån den nationella utvärdering om ämnet idrott och hälsa 2003 samt den 

knapphändiga utbildning vi fått från universitetet om bedömning och betygsättning så 

var det ett ämne som väckte intresse hos oss. Med detta som bakgrund och vår 

kommande profession som lärare i idrott och hälsa känner vi att det är ett relevant ämne 

att undersöka samt en möjlighet för oss att utvecklas inom kanske den svåraste delen i 

vårt komplexa yrke. Nu med den nya läroplanens intåg från 2011 ger det oss en 

möjlighet att se hur arbetet går till gällande bedömning och betygsättning. Detta kan bli 

en förberedelse för vårt kommande yrkesliv. 

 

2 Syfte och frågeställningar: 

Syftet är att undersöka hur åtta lärare i idrott och hälsa uppfattar och arbetar med 

bedömning och betygsättning av elever i grundskolans senare år.   

- Vilka olika uppfattningar kring bedömning och betygsättning finns hos lärarna? 

- Vilka bedömningar ligger enligt lärarna till grund för elevernas betyg? 

- Vad påverkar enligt lärarna deras bedömningar? 
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3 Bakgrund och tidigare forskning 

I bakgrunden kommer vi göra en historisk genomgång av de tidigare läroplanerna och 

hur de har utvecklats över tid. Vi kommer även att göra en genomgång av vad den 

summativa respektive formativa bedömningen är. 

 

3.1 Historisk återblick 

Fram till år 1962 var betygssystemet absolut och med det menades att det fanns en 

absolut och existerande kunskap som skulle föras över till eleverna. Betyg gavs varje 

termin från och med årskurs 1 och bestod av en sjugradig skala A-C (A, a, AB, Ba, B, 

BC och C). Där var betyg A det högsta betyget, ett B motsvarade godkänt och C 

underkänt. Dessutom gavs det betyg i uppförande, ordning och flit men det skiljde sig 

mellan folkskolan och realskolan. I folkskolan bedömdes uppförande och flit 

tillsammans på en betygsskala och gav ett betyg till skillnad från realskolan som 

bedömde uppförande och ordning i två olika betygsskalor. Varje betyg gav ett visst mått 

av kunskap som eleverna lärt sig. Det fanns dock inga direkta angivelser om vad som 

behövdes för att uppfylla ett visst betyg utan det var relativt fritt för en lärare att göra 

sin bedömning. I och med detta ledde det till olika principer kring vad som bedömdes 

och betygssattes av lärarna (Skolverket, 2013). Detta påvisar även Gustavsson m fl. 

(2012) genom att de kursplanerna som fanns gav en vägledning om vad som skulle läras 

ut men inte vad som skulle bedömas eller betygssättas. Det fanns inte heller några 

kunskapskrav för slutbetyg (Gustavsson m fl., 2012). Skolan hade två uttalade och 

tydliga mål och dessa var de kunskapsmässiga och det uppfostrande eller socialiserande 

(Tholin, 2006). Ämnet idrott och hälsa har haft flera olika namn från det att ämnet 

infördes i skolan i början av 1800-talet. Fram till år 1919 hette det gymnastik, därefter 

bytte det namn till gymnastik med lek och idrott fram till 1962 års läroplan och därefter 

igen enbart gymnastik (Eriksson m fl., 2005).    

 

3.2 De relativa betygsystemen i läroplanerna mellan år 1962-1994 

 

3.2.1 Läroplan för grundskolan (Lgr) 62 

År 1962 infördes enhetsskolan och det absoluta betygssystemet ersattes av ett relativt 

betygssystem med en femgradig skala 1-5, där 1 var lägsta betyget och 5 det högsta. Det 

relativa betygssystemet byggdes på en matematisk teori om fördelning av betygen 
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mellan elever. Detta skulle vara ett systematiskt och tillförlitligt sätt att rangordna 

mellan eleverna för att kunna få ut ett rättvisst urval för de som lämpade sig till vidare 

studier på gymnasium och högskola. Betygen skulle fördelas ut på den femgradiga 

skalan med en viss procentsats av varje betyg. Betyg 1 skulle 7 procent av eleverna få 

och betyg 2 skulle 24 procent av eleverna få. Betyg 3 skulle 38 procent av eleverna få 

och betyg 4 skulle 24 procent få och slutligen skulle 7 procent av eleverna få betyg 5, 

detta var den nationella fördelning av hur betygen skulle fördelas (Skolverket, 2013). 

Tholin (2006) menar att det relativa betygsystemet gjorde lärarna allt för bundna av 

procentsatserna och att det var etiskt stötande för att eleverna jämfördes med varandra 

och bedömdes därefter, samt att betyget sa ingenting om elevernas prestation (Tholin, 

2006). Utöver detta delades fortfarande betyg ut i ordning och uppförande, där ordning 

bedömdes i en tregradig skala och uppförande i en fyrgradig skala. Där var 

betygsbeteckningarna A-D där högsta betyg var A. Betyg sattes i alla årskurserna på 

låg- och mellanstadiet samt i årskurs 7, 8 och 9 både i ordning och uppförande samt i 

ämnena (Skolverket, 2013).        

 

3.2.2 Lgr 69  

När Lgr 69 infördes minskade antalet betygstillfällen och betyg i uppförande och 

ordning försvann. Betyg sattes i slutet av årskurs 3, 6 och 7 och i årskurs 8 och 9 

betygsattes eleverna efter varje termin. Ytterligare en skillnad var att de lokala 

skolstyrelserna hade rätt att ersätta betygsättningen i årskurs 3 och 6 med annan form av 

bedömning. Betygsskalan var fortfarande 1-5 (Skolverket, 2013). Andra större 

skillnader med införandet av det relativa betygsystemet var att maktbalansen mellan 

formuleringsarenan och realiseringsarenan förändrades, samt att den centrala styrningen 

av skolan blev starkare än tidigare (Tholin, 2006).  

  

3.2.3 Lgr 80  

Med Lgr 80:s införande fick skolorna en större frihet att bestämma ämnesinnehållet än 

tidigare, skolorna blev mindre centralt styrda. Läroplanen hade en annan kunskapssyn 

än tidigare läroplaner som hade utgått från ett mer behavioristiskt synsätt, medan Lgr 80 

var mer åt det kognitiva synsättet. Med detta menas att uppförande och ordningsbetygen 

försvann och att lärandet istället handlade om att eleverna skulle reflektera kring sitt 

eget lärande och uppförande, istället för att bli straffade med tidigare ordningsbetyg. 

Den nya läroplanen skulle öka elevernas inflytande och skolans socialiseringsuppdrag 
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betonades starkare. Tanken var att skolan genom ett demokratiskt arbetssätt skulle fostra 

demokratiska medborgare. Likväl skulle dessa socialiserade delar inte betygsättas utan 

det var enbart elevernas ämneskunskaper som skulle betygsättas (Tholin, 2006). Under 

hela 1980-talet skedde en decentralisering av skolan, vilket menas med att skolan blev 

mindre styrd av staten och kommunerna fick större inflytande. Detta hade sin grund i 

tron om att beslutsfattandet skulle fattas bäst i direkt anslutning till verksamheten i 

skolorna. Det var både för att de lokala behoven skulle kunna bemötas på bästa sätt och 

ett led i att öka den lokala demokratin. Göran Persson tillsattes som skolminister 1990 

för att öka decentraliseringen och påskynda processen. Ett år senare 1991 genomförde 

Göran Persson den stora reformen med att skolorna kommunaliserades och att den 

statliga styrningen minskade. Statens uppgift blev nu istället att ange nationella mål och 

följa upp och utvärdera skolans resultat (SKL, 2011).   

 

I Lgr 80 hette ämnet enbart Idrott och ingick i grundskolans undervisning därför att 

kroppsrörelse och friluftsliv ansågs behövas för hälsa och välbefinnande, plus att 

eleverna skulle tillägna sig ett funktionellt rörelsesätt. Målet med undervisningen var att 

medverka och utveckla elevernas fysiska, psykiska och sociala förmåga samt att skapa 

förståelse och intresse för en regelbunden kroppsrörelse som ett medel till hälsa och 

välbefinnande (Skolstyrelsen, 1980). I och med den nya läroplanen infördes 

samundervisning i idrotten, innan hade den varit uppdelad flickor och pojkar för sig. 

Samundervisningen medförde enligt forskning att betygen blev lägre för flickorna än 

när undervisningen var separat (Redelius m fl., 2009). 

 

Huvudmomenten i själva undervisningen var indelade i tio olika områden. Dessa var 1: 

gymnastik, 2: hälsa, hygien och ergonomi 3: bollspel och lekar 4: dans 5: friidrott 6: 

orientering och friluftsliv 7: lek 8: simning och livräddning 9: skidåkning 10: 

skridskoåkning, iskunskap och livräddning. Under varje huvudmoment stod det 

beskrivet vad som skulle genomföras i undervisningen, och hur utmanande det skulle 

vara för eleverna. Detta bestämdes utifrån om de gick på låg-, mellan- eller högstadiet 

(Skolstyrelsen, 1980).   

    

Kunskapskrav  

I läroplanen för grundskolan 1980 skulle eleverna betygssättas från årskurs 8 och det 

skulle ske under höst- och vårterminen, där vårterminens betyg skulle innefatta hela 
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läsåret. Betygen skulle ges i en femgradig skala alltså 1-5, där medelbetyget skulle vara 

tre. Det normala skulle vara att antalet fyror och tvåor i en klass skulle vara flera än 

ettor respektive femmor, men detta kunde skilja sig från det nationella riksgenomsnittet 

i en klass med motiverade/omotiverade elever (Skolverket, 2013).  

 

Sammanfattning 

Den svenska skolan hade ett absolut betygssystem fram till år 1962 innan det ersattes av 

det relativa betygsystemet. Den stora skillnaden i 1900-talets första hälft var att betygen 

gavs utifrån lärarnas egna uppfattningar vad eleverna skulle få för betyg och att det inte 

fanns någon nationell likvärdighet i bedömning och betygsättning. Det som fanns att 

tillgå för lärarna var riktlinjer på vad som skulle undervisas och läras ut till eleverna 

men inte hur de skulle bedöma deras kunskap. När sedan det relativa betygsystemet 

infördes blev lärarna mer bundna till procentsatserna i hur betygen skulle delas ut än att 

bedöma elevernas prestation i ämnet. Betyg i uppförande och ordning försvann i och 

med att Lgr 69 infördes. I och med Lgr 80:s införande minskade den centrala styrningen 

av skolan och lärarna och skolorna fick större påverkan kring vad som skulle finnas i 

ämnesplanerna. Skolan blev mer eller mindre helt decentraliserad från staten med 1991 

års reform. Kunskapskraven blev tydligare och elevinflytandet blev större och skolan 

hade som mål att fostra demokratiska medborgare. Idrotten blev samundervisad med 

både flickor och pojkar i samma klass, detta ledde till att betygen blev sämre för 

flickorna men bättre för pojkarna. Idrottsundervisningen utgick från tio områden och 

betygen delades 1-5, där 1 var lägsta och 5 var högsta betyget. 

 

3.3 Mål- och kunskapsrelaterat betygsystem 1994 

År 1994 infördes en ny läroplan och betygskriterierna ändrades till IG, G, VG och 

MVG. Där IG var icke godkänt och lägsta betyg medan MVG var det högsta betyget 

Detta skedde i samband att det relativa betygsystemet skrotades och ett mål- och 

kunskapsrelaterat betygssystem infördes istället. Det nya betygssystemet skulle ge en 

bättre information om elevernas kunskapsutveckling. Skillnaden blev nu att läraren 

verkligen kunde bedöma eleverna efter vad de kunde. Dessa kunskaper skulle bedömas i 

relation till de nationella kunskapskraven som skulle visa vilket betyg eleverna skulle 

få, och inte efter att betygen skulle fördelas efter en viss procentsats (Skolverket, 2013). 

Med läroplan för det obligatoriska skolväsendet (Lpo) 94:s införande hade pendeln nu 

svängt från en centralstyrd skola till en skola som skulle vara lokalt styrd. Kursplanerna 
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saknade innehåll- och metodanvisningar, vidare skulle lärarna på skolorna bestämma de 

olika betygsstegen. Undantaget var dock för betyget VG som var utskrivet och här 

specificerades vad eleverna skulle uppnått i slutet av årskurs 9. År 2000 kom även 

betygskriterierna för MVG att skrivas ut i de centrala betygskriterierna (Tholin, 2006).  

Den statliga styrningen minskade med Lpo 94 och ändrade karaktär. Statens uppgift var 

då att sätta upp mål för skolan och övervaka att dessa mål uppnåddes. Detta medan den 

kommunala och lokala nivån hade som uppgift att precisera dessa mål och hitta vägar 

för att förverkliga målen med t.ex. lokala kursplaner (Broady & Gustafsson, 2000).    

 

Syftet med ämnet idrott och hälsa var att ge eleverna kunskaper och ett livslångt intresse 

om hur deras livsstil fick betydelse för hälsan såväl fysiskt, psykiskt som socialt. 

Ämnets fysiska aktiviteter skulle utgöra en gemensam nämnare för olika kulturer där 

utbildningen skulle ge möjligheter att bygga broar och stärka gemenskapen i ett 

mångkulturellt samhälle mellan ungdomar och barn (Skolverket, 2000).  

 

I kursplanerna för idrott och hälsa var det mål i undervisningen som man skulle sträva 

mot och dessa skulle utveckla eleverna inom området idrott och hälsa (Skolverket, 

2000:22). Exempel på mål att sträva mot var att ”… utveckla sin fysiska, psykiska och 

sociala förmåga samt utvecklar en positiv självbild.” (Skolverket, 2000:22) Ett annat 

mål var ”… utvecklar kunskaper att kritiskt bemöta missförhållande som kan förkomma 

i samband med olika typer av fysiska aktiviteter samt ges förutsättningar till ett 

personligt ställningstagande i idrotts- och hälsofrågor.” (Skolverket, 2000:23) 

 

Utöver strävansmål fanns det mål som skulle vara uppfyllda i slutet av det nionde 

skolåret. Exempel på dessa mål var ”… kunna forma och genomföra aktiviteter för egen 

motion.” (Skolverket, 2000:24) Ett annat var ”… ha kunskaper i livräddande första 

hjälp.” (Skolverket, 2000:24) 

 

3.3.1 Kunskapskrav 

Bedömningen skulle ske efter betygskriterierna Icke godkänd till Mycket väl godkänd 

men det var enbart kriterierna för Väl godkänd och Mycket väl godkänd som var 

utskrivna i kursplanen för idrott och hälsa (Skolverket, 2000). Ett exempel på kriterier 

för Mycket väl godkänd var att ”… eleven komponerar, motiverar och genomför ett 

allsidigt och funktionellt motionsprogram.” (Skolverket, 2000:25)   
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I kunskapsmålen som eleverna skulle sträva mot förekom nyckelord som ”reflektera”, 

”föreslå och genomföra” och ”ändamålsenligt rörelsemönster”. Dessa skulle sedan 

läraren bedöma eleverna efter (Skolverket, 2000). 

   

3.3.2 Sammanfattning 

När den nya läroplanen lanserades 1994 försvann mer eller mindre den centrala 

styrningen av skolan. Statens uppgift blev att sätta upp mål och kontrollera att de 

efterföljdes. Det var dock upp till den kommunala och lokala nivån att precisera målen 

och finna lämpliga arbetssätt för att nå dit. Den stora förändringen var att det relativa 

betygssystemet byttes ut mot strävansmål, och betygen blev ersatta med IG-MVG. 

Ämnet idrott bytte namn till idrott och hälsa, och blev då även ett hälsoämne. Det var 

strävansmål eleverna skulle arbeta mot för att kunna uppfylla målen som ledde till 

betygen. Men det var endast kriterierna för VG som var utskrivna i kursplanen för idrott 

och hälsa, betygskriterierna för MVG skrevs först ut i de centrala betygskriterierna år 

2000. Innan dess var det lärarnas egna uppfattningar och bedömningar som avgjorde de 

andra betygstegen.   

       

3.4 Kunskapsrelaterat betygsystem Lgr 11 

År 2011 infördes återigen en ny läroplan för grundskolan. Syftet i ämnet idrott och hälsa 

är nu att eleverna ska utveckla en allsidig rörelseförmåga, intresse för fysiska aktiviteter 

samt att kunna vistas i naturen. Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sina 

kunskaper för att kunna leva ett friskt och aktivt liv både fysiskt och psykiskt. 

Undervisningen ska även ge möjlighet att vistats i olika miljöer såväl inomhus som 

utomhus oavsett årstid och delge de kunskaper som krävs för de olika områdena 

(Skolverket, 2011). 

 

Det centrala innehållet utgår från tre olika huvudområden i årskurs 7-9 och dessa är 1: 

Rörelse 2: Hälsa och livsstil 3: Friluftsliv och utevistelse. Utöver dessa tre 

huvudområden finns det riktlinjer om vad som ska genomföras på idrott och hälsa 

undervisningen (Skolverket, 2011).     
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3.4.1 Kunskapskrav  

I ämnet idrott och hälsa förekommer det flera olika moment som ska bedömas och 

vägas in i det slutgiltiga betyget. Kunskapskraven är formulerade med betygskalan A-F, 

där A är högsta betyg och F är underkänt. För betygen A, C och E finns det olika 

kunskapskrav beskrivna. För att en elev ska uppnå ett E som är godkänt betyg, krävs det 

att varje kunskapskrav för betyg E är uppfyllda. Om en elev uppnår de flesta av 

kunskapskraven på nivå C och övriga på nivå E får eleven betyg D. För att uppnå ett 

betyg ska samtliga kunskapskrav vara uppfyllda för det betygsteget (Skolverket, 2011).  

 

I kunskapskraven figurerar ett flertal nyckelord som eleverna ska bedömas efter och 

som definierar nivån på betyget, till exempel ”till viss del”, ”i huvudsak”, ”enkla”, ” 

relativt väl”, ”utvecklande”, ”relativt god”, ”välutvecklade” och ”goda” (Skolverket, 

2011:51ff). 

 

3.5 Sammanfattning av utvecklingen inom skolan 

Utifrån den historiska återblicken av skolan och dess förändringar som skett i och med 

de olika läroplanernas intåg kan vi se att skolan gått från en hård centralstyrning till en 

fri och mer tolkande skola. Lärarna fick där bestämma mer individuellt över sin 

verksamhet och hur bedömning och betygsättning skulle gå till. Men i och med Lgr 11:s 

införande har pendeln svängt tillbaka mot en mer centralstyrd skola med tydligare 

kunskapskrav och vad som krävs för de olika betygstegen.     

 

3.6 Formativ och summativ bedömning 

Vid arbete med bedömning går det att använda sig av två olika arbetssätt. I detta 

avsnitt kommer vi att lyfta fram dessa två tillvägagångssätt och hur de fungerar i 

bedömningssituationer. 

 

Grönlund (2013) lyfter fram Cizeks definition (2010) av begreppen formativ och 

summativ bedömning enligt följande:  

 

Begreppen formativ och summativ evaluering härrör från slutet av 60‐talet och 

syftade då på de bägge syften utvärdering kunde ha. Så småningom kom 

begreppen att användas för att karaktärisera olika syften hos bedömning där 

summativ bedömning har till syfte att ta reda på vad eleven lärt medan syftet 

med den formativa bedömningen är att stärka elevens lärande. På senare år har 
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begreppen Assessment of learning respektive Assessment for learning, på 

svenska lärande bedömning, kommit att användas med i stort sett samma 

betydelse. (Grönlund, 2013:1) 

 

Enligt Klapp Lekholm (2010) innebär en summativ bedömning att läraren fattar ett 

beslut utifrån många olika bedömningstillfällen som blir en sammanfattning över 

avslutad kurs eller termin. Korp (2003) menar att summativ bedömning är kopplad till 

elevers prestationer där någon form av rangordning eller betygsättning sker (se tabell 1). 

De summativa bedömningarna syftar till att skapa en tillförlitlig bild av elevernas 

lärande som ska vara relevanta för undervisningsmålen. Den summativa bedömningen 

kan användas som ett redskap för följande fyra områden: 

- Certifikation: Betyder att individen framgångsrikt har fullbordat exempelvis studier 

och därmed besitter en viss kompetens.  

– Differentiering: Kan användas för att särskilja individer åt när exempelvis platser till 

studier eller jobb inte räcker till för alla sökande. Högskoleprovet är ett exempel på 

sådan summativ bedömning.  

– Kompetens och kvalifikation: Detta innebär exempelvis att elever i skolan får den 

undervisning som krävs för att de ska dels kunna delta aktivt i samhällslivet och dels för 

att de ska få en kunskapsmässig grund inför vidare studier och yrkesliv.  

– Kvalitetssäkring och samhällsekonomiska intressen: Kan bestå av så kallade 

nationella utvärderingar då till exempel kunskapsstandarden i landet undersöks och om 

utbildningen på så vis är likvärdig (Korp, 2003). 

 

Till skillnad mot den summativa bedömningen är den formativa enligt Klapp Lekholm 

(2010) ett redskap för att ge betydande kontinuerlig återkoppling och på det sättet 

förbättra och stödja elevernas lärande (se tabell 1).  

Korp (2003) menar att den formativa bedömningen syftar till att påverka elevernas 

beteende i linje med undervisningsmålen samt att korrigera eventuella fel.  

Hon sammanställer också litteratur på området och plockar där fram dessa punkter kring 

de formativa syftena när det kommer till individbedömning:  

 

– att diagnostisera problem och identifiera elevens behov av hjälp och stöd i 

lärandet 

- att inventera elevers förkunskaper/förförståelse för att kunna planera 

undervisningen 

- att hjälpa elever att reflektera över sitt eget lärande och bli varse om sin 

progression och sina svårigheter och behov 



  
 

10 

- att vägleda elever i utvecklingen av effektiva inlärnings- och tankestrategier 

- att definiera den aktuella disciplinens kunskap för eleverna, d v s markera 

diskursens gränser och överföra kulturella begrepp och förståelsehorisonter 

- att motivera elever i skolarbetet. (Korp, 2003:79ff) 

 

Tabell 1. Sammanfattande tabell över summativ och formativ bedömning 

 

3.7 Tidigare forskning 
 

I den tidigare forskningen kommer tonvikten att ligga på det utvalda problemområdet 

och forskning som kan angränsa till det. Flera olika studier kommer att vägas mot 

varandra för att hitta likheter och skillnader. 

 

3.7.1 Strategier för lärare i idrott och hälsa angående bedömning och 

betygsättning  

Bonnie Mohnsen (2006) diskuterar och lyfter i sin studie fram vad och hur idrottslärare 

bedömer och betygsätter sina elever på i ämnet idrott och hälsa. Denna studie 

genomfördes i USA och undersökte hur man skulle få en nationell likvärdig bedömning 

av elever mellan de olika delstaterna. Mohnsen anser att de ska använda sig av NBPTS 

(National Board for Professional Teaching Standard) som är en utarbetad läroplan om 

vad som ska bedömas i ämnet. Den innehåller sex standardgrunder (kunskapskrav) som 

läraren ska bedöma eleverna efter men det skiljer sig mellan lärarna vilka av dessa 

grunder som väger tyngst när slutbetyget sätts. Den filosofiska och ständiga frågan 

kring vilka som är de vikigaste kvalitéerna att bedöma är Mohnsens fokus i studien 

(Mohnsen, 2006).  

 

Arems (2009) studie från England, behandlar tre olika strategier hur lärare i idrott och 

hälsa kan förbättra betygsättningen i ämnet. Hon anser att läraren i idrott och hälsa 

behöver strukturera elevernas inlärningsmiljö så att alla elever har möjligheten att 

förbättra och utveckla sina förmågor inom idrotten och dess ramar. I Arems (2009) 

Bedömning Summativ Formativ 

Karaktär: Sammanfattande Kontinuerlig 

Arbetssätt: Summerar  Vägleder 

Resultat: Rangordnar/betygsätter Utvecklar 
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studie från England, som behandlar tre olika strategier om hur de kan förbättra 

betygsättningen i idrottsundervisningen, anser hon att läraren i idrott och hälsa behöver 

strukturera sin inlärningsmiljö så att alla elever har möjlighet att förbättra och utveckla 

sina förmågor inom idrotten och dess ramar. Mohnsens (2006) studie visar på att 

bedömningsunderlaget varierar mellan skolorna och en stor skillnad är hur mycket 

idrott- och hälsoundervisning som är schemalagt. Vissa skolor kan ha varje dag medan 

andra skolor bara har en till två gånger i veckan. Då ställs det krav på att läraren 

utformar olika verktyg som kan underlätta i bedömningsprocessen som exempelvis 

träningsdagböcker, projekt utanför skolan, läxor och skriftliga prov. Detta medan Arem 

(2009) anser att läraren kan använda sig av tre strategier som bedömningsunderlag. Till 

en början måste läraren nivågruppera lektionen, alltså ge eleverna möjlighet att arbeta 

på sin nivå. Därefter måste de titta på tre olika strategier som kan användas 1. 

Färdighetsutveckling, 2. Individualisering, 3. Fastställande av färdighet (Arem, 2009). 

Mohnsen (2006) anser vidare att det är viktigt att lärarna använder sig av mer än ett 

bedömningsverktyg för att samla in uppgifter om elevernas utveckling och framsteg. 

Viktigt är även att lärarna kan kombinera och använda de olika bedömningsverktygen 

till att bedöma mer än en standardgrund. När väl lärarna har standardiserat 

bedömningen bör man fundera över att byta ”betyg” mot ”kvalitéer” för betyg kan få 

såväl positiv som negativ innebörd för eleverna.  

 

Mohnsen (2006) anser att det är bättre att lärare delger vilka kvalitéer som ska uppfyllas 

och att de dokumenteras kontinuerligt efter genomförandet och under hela 

läroprocessen. Nyckeln i detta system blir att kriteriet för kvaliteten skrivs ner och 

delges till eleverna. Med detta anser Mohnsen (2006) att bedömningen blir konsekvent 

och rättvis eftersom det tydligt anger vad eleverna förväntas uppnå för de olika betygen. 

Men när väl slutbetyget ska sättas kan det förvirra de undervisande lärarna om hur de 

ska räkna samman de olika kvalitéerna till ett slutbetyg. Resultatet blir då att lärarna har 

betygsatt och bedömt sex olika standardgrunder och med det har det blivit sex olika 

betyg. Då gäller det enligt henne att lärarna arbetat fram en mall som gör att de utifrån 

de sex olika standardgrunderna kan räkna fram ett slutgiltigt betyg, som både är 

lättförståligt för eleverna och föräldrarna. Till skillnad från Mohnsen (2006) anser Arem 

(2009) att det som leder till bättre betygsättning är att läraren hittar en inlärningsmiljö 

som möter alla elevers behov och nivå. Undervisning för den genomsnittliga eleven är 

inte den mest fördelaktiga för alla elever. Arem (2009) menar istället att 
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flernivåuppgifter leder till att lärarens förväntningar tydliggörs och informerar eleverna 

om hur de ska bedömas vilket leder till en mer rättvis betygsättning i förhållande till 

elevens prestation. 

 

3.7.2 Lärarnas problematik kring bedömning 

I Redelius, Fagrell och Larssons (2009) studie om bedömning och betygsättning 

undersöker de vad lärarna i idrott och hälsa bedömer och betygsätter efter i den svenska 

skolan. Resultatet av intervjuerna i studien är att läraren anser att elevernas prestation är 

viktig i undervisningen och det är det som bedöms. Annerstedt och Larssons (2010) 

studie å andra sidan, som också utgår från hur lärare bedömer och betygsätter elever i 

idrott och hälsa, har kommit fram till att det råder en inflation av betygen och att det 

skiljer sig mellan skolorna. Det visar sig att i vissa fall fick eleverna ett högre betyg än 

vad de har uppnått gentemot kunskapskraven. Orsaken till detta kan vara att lärarna har 

börjat bedöma annorlunda eller att nya lärare bedömer andra områden än de äldre 

lärarna i undervisningen. Det kan även skilja sig på samma skola vad de olika lärarna i 

idrott och hälsa bedömer och betygsätter. Inflationen visar sig genom att eleverna kan få 

ett godkänt i ämnet så länge de kommer i tid, har rätt utrustning och deltar aktivt 

(Annerstedt och Larsson, 2010).  

 

I Redelius m fl. (2009) studie framkommer det att lärarna utöver prestation fokuserar 

sin bedömning på hur aktiva eleverna är under lektionerna och även deras 

förhållningssätt/synsätt till ämnet. Lärarna bedömer dessutom hur eleverna förhåller sig 

till sina kamrater under lektionerna och om de är hjälpsamma. De anser också att ämnet 

idrott och hälsa ska vara roligt och intresseväckande för eleverna och att alla ska kunna 

delta i undervisningen, och att det erbjuds en variation av olika aktiviteter. Detta för att 

eleverna ska finna något som passar dem och som kan leda till ett livslångt utövande. 

Annerstedt och Larssons (2010) studie visar dock att lärarna hade svårt att svara på vad 

eleverna skulle lära sig och vilka som är de viktigaste kunskaperna i ämnet. Lärarna 

hade även olika åsikter kring vad som skulle bedömas och vad som krävdes för att 

uppnå de olika betygstegen. I och med att lärarna saknar tydliga riktlinjer i bedömning 

och betygsättning leder det till en orättvis och icke likvärdig bedömning. Detta i motsats 

till Redelius m fl. (2009) studie där det istället framkommer att för att nå ett högt betyg 

krävs det både att vara en god idrottsutövare och en bra ledare. Vidare enligt Annerstedt 

och Larsson (2010) har lärarna utvecklat egna metoder för bedömning av eleverna och 
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vilka kunskaper de besitter. Detta har lärarna utvecklat ur många års undervisning och 

den erfarenhet som de erhållit när de bedömt och betygsatt elever. Detta skapar problem 

för lärarna att kunna formulera och förklara för eleverna vad deras bedömning bygger 

på och vilka kriterier eleverna uppfyllt utifrån läroplanen (Annerstedt och Larsson, 

2010).  

 

3.7.3 Elevernas perspektiv 

Redelius (2008) studie handlar om vad eleverna tror att de bedöms och betygsätts på i 

idrott och hälsa. Studien utgick från en enkätundersökning på 367 elever i årskurs 9 där 

de fick skriva tre valfria saker som de trodde hade betydelse för att få ett högt betyg i 

idrott och hälsa. Det visade sig att elevernas uppfattning kring hur ett högt betyg skulle 

uppnås i idrott och hälsa låg till största del i begreppen en god inställning, hög närvaro 

och att de förhåller sig till de administrativa reglerna. Redelius (2008) resultat av denna 

studie var vad eleverna uppfattade som krävdes för ett högt betyg. Uppfattningarna som 

eleverna hade var att det grundade sig i lärarnas attityder. Det eleverna uppfattade som 

viktigt från lärarna var att komma i tid, ha rätt utrustning och att lyssna på läraren. 

Under lektionerna kommer även instruktioner och uppmuntrande fraser från lärarna som 

”bra jobbat”, ”ta i” och ”kämpa på”. Utifrån detta uppfattar eleverna vad lärarna 

värdesätter i ämnet under den situerade praktiken . En orsak som lett till detta kan vara 

lärarnas problem med att formulera vad som är viktigt att lära sig i ämnet (Redelius, 

2008). Detta visar sig även i Annerstedt och Larssons (2010) studie där de intervjuade 

lärarna svarade att närvaro, ansträngning och sociala färdigheter är bidragande faktorer i 

bedömning och betygsättning. Trots att detta inte finns med i betygskriterierna för idrott 

och hälsa. Vidare framkommer det att lärarna tittar på vilken attityd eleverna har om de 

är positiva eller negativa till idrottslektionerna, om de var i tid, hade rätt utrustning, 

gjorde sitt bästa och visade intresse. Dessa attityder upplever även eleverna, i likhet med 

lärarna, som viktiga för att kunna nå ett högt betyg i idrott och hälsa (Annerstedt och 

Larsson, 2010). Ytterligare en studie som påvisar detta är Redelius och Hay (2009) som 

fått fram liknade svar ur en enkätundersökning med elever i årskurs 9. Ur studien 

framkommer det att eleverna tycker att de är viktigt med ett bra betyg i idrott och hälsa 

men de vet inte vilka kriterier de behöver uppfylla för att uppnå det. De tror istället att 

det räcker med att vara i tid, positiv och att göra sitt bästa (Redelius och Hay, 2009). 
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3.7.4 Forskning om formativ och summativ bedömning 

Youngs (2013) studie från Kalifornien i USA handlar om rekommendationer kring vad 

som ska betygsättas i idrott. För att se vad lärare bedömde och vad betygen grundades 

på i idrottsundervisningen gjorde Young en enkätundersökning på 2000 idrottslärare 

fördelat över hela USA. Enligt Young (2013) förutsätter människor att betyget i idrott 

ska grunda sig ur följande tre principer: 1 Prestationen i ämnet, 2 Elevens prestation 

bygger på förutbestämda utbildningsresultat, riktmärken eller mål, 3 Mätningen av 

prestationen på dessa förutbestämda resultat är systematiska och kriterierna uppfylls. 

Dock går inte bedömningen och betygsättningen till så i idrottsämnet och det visar sig i 

resultatet av studien. Resultatet var att det saknas en samsyn mellan de undervisande 

lärarna, och att betygen ges efter delaktighet på lektionerna samt hur eleverna förhåller 

sig till de administrativa reglerna. Detta stämmer överens med både Redelius (2008) och 

Annerstedt och Larssons (2010) studier om vad eleverna bedöms utifrån.  

 

Young (2013) anser att när betygen inte grundas på prestationen i undervisningen tappar 

ämnet idrott sin trovärdighet och betydelse gentemot andra ämnen. Vidare menar hon i 

sin studie att bedömningen i idrotten måste ske efter prestation och inte efter deltagande. 

Det gäller att undervisande lärare sätter upp tydliga mål med sin undervisning och det 

räcker inte med att bedöma under olika examinationsformer utan läraren måste göra en 

fortlöpande bedömning av eleverna. Detta stämmer överens med Sadlers (1989) studie 

från Queensland i Australien om att den formativa bedömningens positiva egenskaper är 

viktig i betygsättningen av elever. För att bedömningen ska bli trovärdig, meningsfull 

och användbar gäller det enligt Young (2013) att både en formativ och sammanfattande 

bedömning sker. Den formativa sker där under inlärningsprocessen för att feedback kan 

ges direkt och förbättring blir då möjlig. Sadler (1989) anser även att i en formativ 

bedömning är det feedback från läraren till eleven och elevens egen syn på utförd 

prestation som ligger till grund för den formativa bedömningen och utvecklingen. 

Resultatet av en formativ bedömning blir enligt honom förbättrade betyg hos eleverna, 

eftersom de vet hur de har utvecklats och förbättrats. Även Cave och Dohoney (2009) 

har påpekat de positiva effekterna av ett formativt arbetssätt under tiden som 

undervisningen sker för att på slutet övergå i en summativ sammanställning. De påpekar 

att den kontinuerliga feedbacken är den viktigaste nyckeln i arbetet.  
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Vidare fortsätter Young (2013) att den summativa bedömningen innefattar vilka mål 

och kriterier som ska vara uppfyllda vid kursens slut. Resultatet av detta system blir att 

eleverna ska delges läroplansmålen i början av kursen och veta att betygen är 

prestationsbaserade. Detta kan enligt henne öka elevernas motivation att nå målen och 

det ger möjlighet för läraren att motivera för eleverna vilka betyg de har uppnått. Vidare 

anser Sadler (1989) att den traditionella feedbacken till eleverna oftast är för smal för att 

vara till någon större nytta i den formativa bedömningen. Den metod som han istället 

förespråkar är att eleverna ska utveckla färdigheter i att kunna utvärdera kvaliteten på 

sitt eget arbete, särskilt under produktionsprocessen. Han menar att en övergång från 

lärares vanliga återkoppling till eleverna till elevens egenkontroll på sitt utförande är 

bättre. Detta sker dock inte automatiskt utan det krävs att eleverna skaffar sig en 

utvärderande expertis med hjälp från undervisande lärare. Där ska eleven och lärare i 

början gå igenom olika utförande där direkt utvärderande görs och detta är en 

nödvändig förutsättning för elevens utveckling av utvärderande expertis av sig själv 

(Sadler, 1989).   

 

3.8 Sammanfattning och användning av tidigare forskning 

Det som framkommer är att det finns en liknande problematik både internationellt och 

nationellt kring vad som ska bedömas av läraren och vad som ska ligga till grund för 

betyget. Det skiljer sig även mellan skolorna hur arbetet ska gå till och vilka strategier 

som ska användas. Det som tydliggörs är att kunskapskraven är tolkningsbara och 

lärarna sätter sin egen prägel på vad som är viktigt. De värderar t.ex. aktivitet på 

lektionerna som betygsgrundade trots att detta inte står med i kurs- och ämnesplanerna. 

Vidare upplever eleverna att lärarna har svårt att formulera vad som är viktigast och vad 

som är betygsgrundande. Det har med lärarnas attityder att göra med exempelvis 

uppmuntrande fraser under lektionerna. Ett gott förhållningssätt till idrotten och en god 

inställning premieras av lärarna. För att kunna göra en rättvis bedömning i ämnet och 

skapa en trovärdighet krävs det att lärarna bedömer prestationen och inte inställning. 

Vidare måste även lärarna använda sig av både formativ och summativ bedömning för 

att skapa förutsättningar för eleverna att kunna få ett adekvat betyg. Detta eftersom 

eleverna då ser både sin utveckling och sin prestation, det blir en återkoppling för dem. 

Det underlättar även för läraren att ge en bra och konstruktiv feedback som leder till 

utveckling hos eleverna. 
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Det som den tidigare forskningen pekar på är att lärarna upplever en problematik kring 

vad som ska bedömas och betygsättas. Detta är enligt den tidigare forskningen ett 

resultat av läroplanernas otydliga kunskapskrav. De teoretiska perspektiven som 

kommer att användas senare i studien blir därför läroplansteori och ramfaktorteori som 

behandlar lärarnas förutsättningar kring bedömning och betygsättning. För att få en 

förståelse kring lärarnas arbetssätt kommer teorin om praxisgemenskaper att användas 

för att analysera detta. 
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4 Teori 

I teoridelen kommer vi att lyfta fram läroplansteori, ramfaktorteori och 

praxisgemenskapsteorin (community of practice). Dessa kommer att användas som ett 

analysverktyg av resultatet i vår analys. Mestadels kommer vi utgå från ramfaktorteorin 

och praxisgemenskapsteorin i analysen men eftersom ramfaktorteorin och 

läroplansteori är så nära sammankopplade anser vi att läroplansteorin underlättar för 

förståelsen av ramfaktorerna. 

 

4.1 Läroplansteori 

Lundgren (1972) tar upp problemet kring området läroplansteori i och med att det 

saknas en exakt definition och gemensam nomenklatur för området läroplansteori. 

Lundgren (1972) väljer att först lyfta fram det engelska ordet curriculum som en 

översättning till läroplan. Curriculum har enligt honom utvecklats från att vara en 

detaljplan över skolåret, som mer liknar svenska ordet läroplans betydelse, till att även 

uttrycka principer för en kvalitativ planering av utbildningen. Lundgren (1983) anser 

även att förståelsen av läroplansteori bygger på att veta vad en teori innebär. Hans 

definition av teori är att det är en förklaring över vissa fenomen där tillgängliga data 

utgör grunden för granskningen. Teorin blir då en förklaring av data och denna 

förklaring är i sin tur ett resultat av tolkningar som gjorts kring relationerna mellan olika 

insamlade uppgifter. 

 

Enligt Lindes (2012) definition handlar läroplansteori om hur den giltiga kunskapen 

som lärs ut i skolan har plockats fram och hur olika nivåprocesser gör att specifikt 

innehåll lyfts fram. Vidare delar han in läroplansteori i tre olika utvecklingssteg vilka 

benämns som formulering, transformering och realisering. Formulering av läroplan 

berör de föreskrifter som styr skolsystemet och bestämmer vilka ämnen som ska finnas 

med, hur mycket tid som ska läggas på varje ämne, hur målen för undervisningen ska se 

ut samt vad för innehåll som ska finnas i varje ämne. Det andra steget, även kallat 

transformering, innebär att den formulerade läroplanen tolkas för att upptäcka oönskade 

effekter eller avvikelser från det tänkta resultatet som togs fram vid formuleringen av 

läroplanen. Flera olika aktörer i skolvärlden tolkar, gör tillägg eller fråndrag kring den 

formulerade läroplanen och exempel på aktörer är lärare, elever, skolledare och 

representanter för det civila samhället. Det sista steget kallar Linde (2012) för 
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realisering och det är där som själva verkställandet av undervisningen sker. Med andra 

ord är det klassrumssituationer där läraren håller i undervisningen och eleverna är 

verksamma aktörer. Begrepp som är meningsbärande under realiseringen är enligt Linde 

(2012) kommunikation och aktivitet.  

 

4.2 Ramfaktorteori 

Ramfaktorteorin är en del av läroplansteori och begreppet står för relationen mellan 

begränsande yttre betingelser, undervisningsförlopp och resultat. Vanligast är att tiden 

står som mest betydande faktor i och med arbetet kring tolkningen av läroplanen 

(Lundgren, 1972). Ytterligare begränsningar kan exempelvis vara elevantal, statliga 

beslut och tillgång till lokaler. Till detta kommer även andra ramar för arbetet som 

exempelvis betygssystem och lärarens kompetenskrav (Linde, 2012). Linde (2012) 

förklarar modellen med att lärarens undervisningsmöjligheter är underkuvade de 

begränsande ramarna som i sin tur styr undervisningsprocessen och den processen styr 

sedan resultatet. Lindblad m fl. (1999) beskriver också att undervisningen kan komma 

att se annorlunda ut i skolor som har samma sorts ramar och detta förklarar de med att 

lärarkulturer och skolkulturer kan skilja sig åt. Enligt Lindblad m fl. (1999) växte 

ramfaktorteorin fram när de stora skolreformerna hade sitt intåg i den svenska skolan. 

Vidare menar de att när teorin växte fram så bröt den mot de traditionella idealistiska 

teorierna som fanns för skolvärlden. Detta eftersom den, till skillnad från tidigare 

teorier, pekade ut skolan som organisation som en begränsning för undervisningens 

utformande. Lundgren (1999) menar att när skolan skulle göras likvärdig styrdes 

ramarna för vad som skulle undervisas och detta för att ge elever samma möjligheter 

och val.  

 

Lindblad m fl. (1999) förklarar ramfaktorteorin med följande figur: 

 

 

Figur 1. Ramfaktorteorin (Lindblad, Linde och Naeslund, 1999:98) 

 

RAMAR PROCESS RESULTAT 
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4.3 Praxisgemenskapsteori (Community of practice)  

Lave och Wenger (1991) som tog fram teorin kring praxisgemenskap beskriver den med 

orden: ”…learning is an integral and inseparable aspect of social practice.” (Lave och 

Wenger, 1991:31) Med detta menas att lärandet är en integrerad del av den sociala 

praktiken. Wenger (1998) beskriver praxisgemenskapen som en teori där inlärning sker 

genom social interaktion och att alla människor tillhör olika praxisgemenskaper. Vidare 

beskriver han en praxisgemenskap som olika grupptillhörigheter med vardagsexempel 

som jobbet, skolan och hemmet. Enligt honom bildar de olika praxisgemenskaperna 

tillvägagångssätt för att klara av olika uppgifter. Han visar med exemplet att arbetare 

organiserar sina arbetsliv tillsammans med kollegor för att kunna genomföra sina 

arbetsuppgifter.  

 

Lave och Wenger (1991) anser följande om inlärning: 

 

In summary, rather than learning by replicating the performances of others or 

by acquiring knowledge transmitted in instruction, we suggest that learning 

occurs through centripetal participation in the learning curriculum of the 

ambient community. (Lave och Wenger, 1991:100) 

 

Lave och Wenger (1991) menar med detta att lärande inte uppstår genom att härma 

någons genomförande eller att få en instruktion. Lärande uppstår istället genom ett 

centralt deltagande i den omgivande gemenskapens processer. 

 

Wenger (1998) pekar på tre olika nivåer där lärande har olika utformning med följande 

tankar: 

 

 For individuals, it means that learning is an issue of engaging in and 

contributing to the practices of their communities. 

 For communities, it means that learning is an issue of refining their practice and 

ensuring new generations of members. 

 For organizations, it means that learning is an issue of sustaining the 

interconnected communities of practice through which an organization knows 

what it knows and thus becomes effective and valuable as an organization. 

(Wenger, 1998:7f) 

 

Wenger (1998) menar med detta att vilket perspektiv som används vid granskande av 

lärande är av största vikt när något ska göras kring lärandet. Han anser vidare att 
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utvecklandet av bland annat nationella läroplaner görs för att skapa en form av lärande 

samtidigt som lärandet exempelvis önskas öka och styras. Vidare menar han att när 

världen förändras i den takt som den gör blir det viktigt att tänka på lärande men kanske 

framförallt tänka på sin egen uppfattning kring lärande. Desto mer en person bryr sig 

om tillvägagångssättet desto större är effekterna i resultatet på arbetet (Wenger, 1998) 

Vidare menar han att desto längre man siktar med arbetets resultat desto större roll 

spelar ett initialt misstag. 

 

4.4 Sammanfattning och användning av teoretiska utgångspunkter  

Som tidigare nämndes kommer vi till största del använda oss av ramfaktorteorin och 

praxisgemenskapsteorin (community of practice) när vi analyserar resultatet. 

Läroplansteorin kommer inte användas lika frekvent men behövs dock för att lättare 

kunna förstå ramfaktorteorin. Ramfaktorteorin kommer att användas för att tolka de 

arbetssätt och styrande ramar som läraren beskriver när det kommer till bedömning och 

betygsättning. Exempel på påverkande faktorer kan där vara elevantal, tid, lokaler och 

etik. Praxisgemenskapsteorin kommer att användas som analysverktyg av lärarnas 

uppfattningar kring lärande ser ut när det kommer till bedömning. Teorin kommer också 

att analysera hur lärares arbetssätt och sociala relationerna ser ut på skolorna när det 

kommer till bedömning och betygsättning. För att kunna besvara studiens 

frågeställningar så kommer ramfaktorteorin och läroplansteorin att fungera som teorier 

kring orsaker till lärares slutgiltiga bedömning och betygsättning av eleverna. 

Praxisgemenskapsteorin kommer att användas för att förstå lärarnas arbetssätt gällande 

hur eleverna bedöms och betygsätts.  



  
 

21 

5 Metod 

I metoddelen kommer vi att presentera tillvägagångssättet som användes i studien för 

att kunna uppnå vårt syfte. Här presenteras allt från metodvalet som undersökningen 

utgår ifrån till hur analysen av den insamlade empirin genomfördes. 

 

5.1 Metodval 

Studien använder sig av en kvalitativ metod med intervjuer som verktyg för att uppnå 

syftet. Enligt Trost (2010) är det alltid studiens syfte som kommer att styra metodvalet. 

Vidare tar han upp att om frågeställningarna utgår från att skapa en förståelse eller hitta 

mönster, lämpar sig en kvalitativ studie bäst. Våra intervjuer var av karaktären 

semistrukturerade (Bryman, 2011). Detta innebär att frågorna var uppdelade i olika 

områden men hade ingen speciell ordning utan under intervjuns gång ställde vi frågorna 

i den ordning som var lämpligast för samtalet och intervjupersonen. Frågorna var öppna 

utan fasta svarsalternativ och vi valde att strukturera frågorna så att ”ja” och ”nej” svar 

skulle undvikas vilket Patel och Davidsson (2011) förespråkar. 

 

5.2 Urval 

Alla åtta intervjupersoner i studien var lärare på högstadiet i ämnet idrott och hälsa. 

Urvalet blir då enligt Bryman (2011) ett icke-sannolikhetsurval med underkategorin 

bekvämlighetsurval. Detta förklarar han som ett urval där intervjupersonerna är 

lättillgängliga för forskaren. Effekten av detta i vår studie blir att svaren inte är 

representativa för alla högstadielärare i ämnet idrott och hälsa. Tid och tillgänglighet 

blev de avgörande faktorerna som gjorde att intervjupersonerna tillfrågades. Syftet med 

studien var inte att generalisera idrottslärare på nationell nivå utan att analysera 

intervjupersonernas tankar kring området.  

 

5.3 Intervjuguide 

Innan intervjuerna genomfördes skapades en intervjuguide (se bilaga 1) för att på det 

viset skapa lika förutsättningar för intervjupersonerna. Målet med detta är att 

intervjuerna ska kunna sammanställas på ett jämförbart sätt genom att alla intervjuerna 

utgår från samma frågor (Bryman, 2011). Intervjuguiden utformades efter Trosts (2010) 

tankar där frågorna delas in i större frågeområden som bör vara relativt få. 
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Intervjuguiden bör enligt honom inte vara allt för detaljerad utan intervjupersonen kan 

få styra ordningsföljden under intervjun. 

 

5.4 Genomförande 

Det första vi gjorde var att läsa in oss på det tänkta problemområdet och på det sättet 

vara kunniga inom ämnet när intervjuerna väl genomfördes. Vi skrev också en bakgrund 

kring ämnet och hur vägen fram tills idag hade sett ut och satte oss in i tänkta teorier 

som skulle användas i arbetet. Detta arbetssätt förespråkas av Patel och Davidsson 

(2011) som anser att en insatt intervjuare är av allra största vikt. Teorierna som valdes ut 

var läroplansteori, ramfaktorteori och praxisgemenskapsteori. Dessa teorier ansågs 

passa bäst in för att kunna analysera svaren från lärarna och enligt den tidigare 

forskningen så låg problematiken i läroplanernas otydlighet och lärarnas 

bedömningsgrunder. Detta legitimerade även användningen av praxisgemenskapsteorin 

som påverkar lärarnas bedömningsgrunder. Efter detta så utformade vi vår intervjuguide 

(se tidigare rubrik och bilaga 1). När intervjuguiden hade färdigställts tog vi kontakt 

med våra tänkta intervjupersoner via mail eller telefon. Efter upprättad kontakt med åtta 

olika lärare bad vi dem att återkomma per telefon eller via mail med plats och tid när vi 

kunde genomföra intervjuerna. Det enda vi hade som krav var att intervjumiljön skulle 

vara relativt ostörd. Detta är i enlighet med Brymans (2011) tankar om olika kriterier 

som bör vara uppfyllda kring kvalitativa intervjuer. När vi hade fått klartecken från alla 

respondenter genomförde vi en pilotintervju med en lärarstudent vid ett universitet. 

Syftet med det var att se om intervjuguiden behövde korrigeras eller inte, men även för 

att vi som intervjuare skulle känna en trygghet i kommande situationer. De få 

korrigeringarna som gjordes efter pilotintervjuerna var att byta plats på några frågor i 

intervjuguiden för att få ett bättre sammanhang och följd i intervjuerna.  

 

När vi sedan genomförde intervjuerna tog det allt ifrån 20 minuter till 50 minuter. Detta 

berodde på att vissa respondenter var mer frispråkiga vilket en semistrukturerad intervju 

i vissa fall kan inbjuda till (Bryman, 2011). Vid intervjuerna var båda skribenterna av 

detta arbete närvarande men det var en av oss som hade den ledande rollen och ställde 

frågorna. Samtliga intervjuer spelades in på två mobiltelefoner, efter godkännande av 

alla respondenter, och dessa användes sen som hjälp vid transkriberingen av 

intervjuerna. När en intervju var färdig och färsk i minnet så började den, enligt Bryman 

(2011), tidsödande men ack så viktiga processen med att transkribera intervjun. När 
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transkriberingen av alla intervjuer var klar läste vi noggrant igenom varje intervju och 

började sortera alla svar i olika kategorier som vi skapat utifrån våra frågeställningar. 

När vi hade gjort olika sammanställningar skrevs resultatet med de olika indelningar 

som hade uppkommit ur respondenternas svar. Resultaten av intervjuerna vägdes sedan 

mot teorierna läroplansteori, ramfaktorteori och praxisgemenskapsteorin som då 

resulterade i vår analys.  

 

5.5 Etiska principer 

I studien användes vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska principer som även 

Bryman (2011) tar upp som grundläggande principer vid forskning. Till att börja med 

informerades alla intervjupersoner om studiens syfte samt att deras deltagande var helt 

frivilligt och om de önskade kunde hoppa av. Till sist informerade vi om vilka olika 

moment som ingick i undersökningen och detta innebar att informationskravet var 

uppfyllt. Alla deltagare i studien fick själva bestämma över sin medverkan vilket är 

grundläggande för att uppfylla samtyckeskravet. Tredje kravet är konfidentialitetskravet 

och det innebär att de uppgifter som fanns om intervjupersonerna förvarades på ett 

sådant sätt att obehöriga inte hade tillgång till dessa uppgifter. Det sista kravet som vi 

arbetade efter var nyttjandekravet och det innebar att de uppgifter vi samlade in om 

enskilda personer endast användes för forskningsändamålets syfte. 

 

5.6 Överförbarhet och trovärdighet 

Överförbarhet och trovärdighet är enligt Bryman (2011) och Trost (2010) begrepp som 

är svårare att applicera på kvalitativ forskning än om man jämför med kvantitativ 

forskning. Enligt Trost (2010) innebär överförbarhet att mätningen ska vara så stabil 

som möjligt och inte påverkas av slumpmässiga händelser. Exempelvis ska samtliga 

intervjuare ställa frågorna på samma sätt för att inte påverka svaren. Överförbarhet 

förutsätter att resultatet ska bli det samma vid en förnyad mätning men problemet blir 

då enligt Trost (2010) att ett statiskt förhållande måste bibehållas. Detta menar han är en 

omöjlighet vid intervjuer eftersom vi ständigt deltar i processer. Detta får resultatet att 

överförbarheten inte blir hög i undersökningen eftersom vi använde oss av 

semistrukturerade intervjuer där lärarna fick olika följdfrågor. Trovärdighet är också det 

en svår process vid kvalitativa intervjuer enligt Trost (2010). Han menar att forskaren 

måste kunna visa de som läser undersökningen att data som är insamlad men även att 

analyserna är trovärdiga. Han påpekar att insamlingssättet måste vara seriöst och 
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relevant för problemställningen som finns med i undersökningen. Detta förutsätter 

enligt honom att man diskuterar de etiska aspekterna i resultatredovisningen men även 

vid datainsamlingen. 
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6 Resultat och analys 

Detta avsnitt är uppbyggt på en kombination av både resultat och analys. Vi har valt att 

dela in resultatet i tre temaområden som kan kopplas till våra frågeställningar och vårt 

problemområde. Temaområdena är uppdelade med små underrubriker som ska 

underlätta för läsaren. Efter varje presenterat resultatområde kommer vi att göra en 

analys med hjälp av de tidigare presenterade teorierna. 

  

6.1 Olika uppfattningar kring bedömning och betygsättning hos 

lärarna 

 

Läroplaner 

Respondenter uttryckte sig att de samarbetade med andra lärare gällande upplägg av 

undervisningen och vilka olika teman som skulle genomföras under läsåret. De 

samarbetade även vid bedömning och betygsättning. Trots detta samarbete skilde sig 

deras uppfattningar och lektionsupplägg tydligt, vilket visade sig i följande svar: 

 

Ja ibland nivågrupperar vi och sådana grejor och så ibland är de här valfria 

grejorna rätt intressant… 

 

Nej ingen nivågruppering… ibland kanske nån… när det gäller kanske nån 

bollsport när jag har, kan jag göra det men annars gör jag inte det.    

 

De flesta respondenterna hade en positiv förhållning till den nya läroplanen och kände 

att den är tydligare än föregående när det gäller bedömning och betygsättning. Detta 

berodde på att de tyckte att den nya strukturen och kunskapskraven ger en tydligare bild 

av vad som skulle bedömas. Vissa av respondenterna tyckte dock att språket är för 

byråkratiskt och att det kunde bli svårt att förmedla det till eleverna. En av 

respondenterna uttryckte sig på följande sätt: 

 

Och sen så måste jag ge konkreta exempel, det är det här som är svåraste av 

allt… vad är egentligen en duktig A elev, hur är den här eleven, vad ska han 

göra exempelvis i boll, vad ska han göra exempelvis i redskapsgymnastik, vad 

ska han göra i kondition… för att komma upp i ett A och det är ju det här som 

jag tycker är det svåraste, för jag brukar prata om stockholmssnack… det är ju 

ett riktigt jävla stockholmssnack (pekar på läroplanen) för det här är så 

fruktansvärt… perfekt svenska som inte föräldrar och elever förstår åhh där 

måste vi… och det här är ju lite svårt också att bryta ner det bredda och det är 
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det som vi pedagoger måste göra… professionella pedagoger måste kunna göra 

det och ge exempel för eleverna.  

 

Vidare hade de flesta respondenterna en liknande syn gällande att det nya betygsystemet 

och dess olika steg underlättar vid betygsättningen. Dock var de tudelade och kände att 

de teoretiska inslagen ökade ämnets status och gör att det inte bara ses som ett 

aktivitetsämne samtidigt som tiden till teoretiska delar inte räckte till.  

 

Respondenternas synsätt på bedömning och betygsättning i den nya läroplanen var att 

kunskapskraven är ett hjälpande verktyg för att kunna sätta ett betyg på eleverna. Vidare 

ansåg respondenterna att det är deras uppgift att ge eleverna information om hur de kan 

uppnå de olika betygen. Detta för att förenkla det som står i läroplanen så att eleverna 

vet vad som gäller. Detta var genomgående tankar hos alla respondenter utom en av de 

intervjuade som istället ser den nya läroplanen som en möjlighet att även kunna 

stimulera de ”duktiga” eleverna. Respondenten uttryckte sig på följande sätt: 

 

Sen märke jag en grej till och det är detta med att det står i nya att du ska 

stimulera dom duktiga som en grej va och […] det gäller ju även idrotten med. 

Dom ska ju stimuleras också, ligger man på ett B ska man stimuleras mot ett 

snäpp högre. Det tycker jag är kul i den nya, det blir svårare men alla blir 

viktigare på något sätt. Oftast var idrotten innan kan vi klara så att han blir 

godkänd då får man vara nöjd och då kanske man glömmer de här som är 

skitduktiga… dom här riktiga spetsarna. Som behöver hjälp att nå sitt A…     

 

Vidare uttryckte sig en annan respondent om att det vikigaste var att alla elever klarar 

att uppfylla ett E: 

 

… gör man sitt bästa så ska man klara ett E… tycker vi, det är ju vi enade 

ganska väl vi ibland oss idrottslärare att E ska man klara om man gör sitt 

bästa… 

 

Betygets roll 

Respondenternas syn kring betygen var relativt samstämmiga men det fanns några som 

pekade åt helt olika håll. En av respondenterna ville ta bort betyget och uttryckte sig 

enligt följande: 

 

Jag skulle vilja plocka bort betyget istället. För det viktiga är inte i betyget utan 

vad de får med sig och vad de faktiskt kan och resonera i en framtid och där de 

kan förstå hur hälsa fungerar och hur dom kan få sig och må bra och bättre. För 
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att det är inte helt rättvist för man har olika fallenheter för saker och ting så 

varför ska man ha betyget som ämne. […] men som sagt ta bort betyget så 

skulle mycket hets försvinna. 

 

En annan respondent uttryckte sig följande angående betygen:  

 

Jag gillar fler betygssteg tycker jag är skitbra, skitbra, toppenbra skulle vara 

ännu fler egentligen och slippa dom här G+, G++ och så vidare. Nu har vi det 

jättebra… 

 

Respondenterna var överens om att den nya läroplanen sätter större krav på både lärare 

och elever. Detta i och med att de tre huvudområdenas betydelse spelar roll för 

slutbetyget och då kände respondenterna att om en elev var sämre i ett område 

påverkade det hela betyget negativt. Även det att den teoretiska biten, som de 

visserligen tycker var bra, ger bekymmer för de elever som inte klarar att uttrycka sig 

väl och utvecklande i skrift och tal. En av respondenterna uttryckte sig på följande sätt:  

 

För att det inte är helt rättvist för man har olika fallenheter för saker och ting så 

varför ska man ha betyget som ämne. […] är det en elev som inte riktigt når 

upp kan jag ju ställa frågorna när jag ser att de missat på det här och här för att 

se om de kan mer… 

 

Vidare ansåg de flesta av respondenterna att betygen blir ett riktmärke för eleverna men 

att det var först i årskurs 9 som vissa av eleverna insåg betydelsen av att få ett betyg. 

Vissa av respondenterna menade att de ibland kunde använda betygen som ett ”hot” för 

att få eleverna att göra vad de ska. Detta medan en av respondenterna såg det som en 

stimulering för eleverna och menade på följande: 

 

… jag skulle vilja ha att man mer stimulerar med betygen, ni förstår skillnaden 

på den alltså hotar är en sak men det får man ibland göra om det inte funkar 

men jag tycker de här som ligger bra och vill högre tror jag att man kan 

stimulera dem genom att prata med dem och rekommendera hur de ska nå 

högre. Det gäller även de som ligger lite lägre och vill högre… 

 

Inställning  

Ett antal av respondenterna pratade om att inställningen hos eleverna till ämnet idrott 

och hälsa var viktigt för betyget. De menade att jobbar eleverna hårt på lektionerna och 

tycker det är roligt så gör man bättre ifrån sig och att det inte är bara var prestationen 

som utvecklar. En av respondenterna uttryckte sig enligt följande: 
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Se positivt… bättre… öhh… jag tycker det är fruktansvärt att sätta ett F om 

man gör sitt bästa. Om man skiter i det så tycker jag att man öhh då ska man få 

ett E. 

 

Senare uttryckte sig samma respondent i intervjun på följande sätt: 

 

För jag tycker det är, det är ju ett rättvisekrav mot dom andra också. Man kan 

ju inte bara tycka synd om en… va snäll… det är ju vår profession också. 

 

En annan respondent tyckte att det viktigaste med ämnet var att få eleverna att ha roligt 

och hitta rörelseglädjen på lektionerna, och hitta någon form av motionsaktivitet som de 

kan syssla med efter grundskolans slut. Respondenten uttryckte sig på följande sätt: 

 

Det viktigaste är egentligen om jag ska vara ärlig är att dom får rörelseglädje 

och tycker det är kul att röra sig. Det är det viktigaste hela vägen upp sen skiter 

jag samman vad det blir för betyg bara de tycker att de är roligt.  

 

Dessa respondenter tyckte att inställningen oftast hörde ihop med vad det blev för betyg 

men att de inte satte betyg efter inställning eftersom det inte får vägas in i bedömningen 

av eleverna. En av respondenterna uttryckte sig följande om inställning: 

 

Tidigare så kan man väl säga att det fanns ju nåt som hette kämpa VG…  

 

Övriga respondenter nämnde inte detta i intervjuerna om att en god inställning ska leda 

till ett betyg, utan de fokuserade istället på prestationen både i de praktiska och 

teoretiska momenten. Men de flesta respondenterna menade på att eleverna tror att det 

räcker att vara duktig i sin idrott för att nå ett högt betyg i idrott och hälsa. En av 

respondenterna uttryckte sig följande om hur elevernas inställning och förhållandet 

mellan idrotten i skolan och föreningsidrotten uppfattas: 

 

… för det är det är ju det som många elever inte förstår att man måste ha mål 

för att kunna prata om en sak men uppleva det och göra likadan, man pratar om 

hela tiden du har en klass som är… dom tror att dom är skitduktiga i idrott… 

skitduktiga tror dom… men dom är inte så jävla duktiga.. dom pratar om att 

dom är […] men så jävla bra är dem inte… och det tror jag idrotten… 

föreningsidrotten just nu pratar så mycket elit, medan vi inte pratar elit i skolan 

för vi har inte bara dom som vill hålla på med idrotten… utan vi har alla... och 
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där kommer det i en konfliktsituation […] och det smittar av sig på vårt 

ämne… tycker jag. 

 

6.1.1 Analys 

Utifrån resultatet gick det att se att lärarna strukturerade upp sina arbetsliv i olika 

praxisgemenskaper (Wenger, 1998). Detta gjordes genom ett nära samarbete med andra 

lärare för att på det sättet kunna klara av sina arbetsuppgifter och då framförallt arbetet 

med bedömningen, men även till viss del betygsättningen. I nivån som rör lärande i 

organisationer (Wenger, 1998) blev lärarnas arbetssätt med praxisgemenskaper viktigt 

eftersom det gör organisationen effektiv och värdefull. Lärarnas nära samarbete skapade 

en vetskap om olika arbetssätt kring bedömning och betygsättning (Wenger, 1998). Som 

det framkom i svaren kunde uppfattningar och undervisning skilja sig åt trots det nära 

samarbete kring bedömning och betygsättning med andra lärare som respondenterna 

beskrev. Detta kan förklaras med Lindblad m fl. (1999) teori om ramfaktorer då 

skolorna som hade samma ramar bedrev olika undervisning på grund av varierande 

sorters lärar- och skolkulturer. 

  

Problem som respondenterna pekade på i arbetet kring tolkning av läroplanen var oftast 

det svåra och byråkratiska språket. De upplevda problemen i transformeringsarenan 

uppstår med andra ord redan i formuleringen där språket i läroplanen uppkommer. 

Problemet som lärarna uttryckte som det svåraste i arbetet bildades då i 

transformeringen och berörde hur deras tolkningar skulle förstås av eleverna. Detta 

ledde enligt Lindes (2012) läroplansteori, på grund av den bristfälliga 

kommunikationen, till att undervisningen (realiseringen) påverkades negativt då lärarna 

beskrev att eleverna inte förstod språket i läroplanen. Trots att det ibland uppstod 

problem för respondenterna i och med kommunikationen så ansåg de att den nya 

läroplanen var mer organiserad och lite tydligare kring vad som skulle bedömas. I 

realiseringen beskrevs även tiden för ämnet som en problematik som respondenterna 

inte var nöjda med. Detta visar på den kopplingen som formuleringsarenan, där tid till 

olika ämnen fördelas, har till realiseringen och vilken roll initiala beslut får för resultatet 

(Linde, 2012; Wenger, 1998).  

  

Respondenterna var eniga om att den nya läroplanen ställer högre krav på både elever 

och lärare vad gäller arbetet med betyg. Lärarna uttryckte att eleverna inte var 

tillräckligt insatta i betygets betydelse för att nå upp till de nya kraven. I ramarna 
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(Lindblad m fl., 1999; Linde, 2012) kunde vi finna lärarnas kompetens som avgörande 

faktor för att eleverna inte var insatta i betygens betydelse förrän under det sista läsåret. 

Processen, där kommunikationen kring den tolkade läroplanen uttrycktes som svår, har 

eventuellt påverkat resultatet (elevernas förståelse kring betygets betydelse) negativt 

vilket kan ha bidragit till att eleverna inte var insatta i betygets betydelse förrän under 

det sista läsåret. 

 

6.2 Stöd och tillvägagångssätt som ligger till grund för elevernas 

betyg  

 

Detta stycke kommer att presentera vad lärarna använde sig av för att underlätta och 

genomföra sin bedömning som i slutändan ledde till ett betyg för eleverna. Det kommer 

även att presenteras vad som lärarna ansåg vara den viktigaste delen i en bedömning. 

 

Digitalt stöd  

En av respondenterna använde sig av att filma och fota eleverna inom olika områden i 

idrott och hälsa. Detta för att kunna använda sig av det i feedbacken och få eleverna att 

förstå vad de behövde utveckla i de olika momenten. Vidare använde respondenten 

detta som ett underlag till bedömningar som låg till grund för elevernas betyg. 

Respondenten uttryckte sig om detta på följande sätt:  

 

… ibland ställer jag bara den på en plint i förrådet så ibland och så, de är två 

syften med det. Ibland filmar jag så de får se sig själva för ibland förstår de inte 

hur illa de beter sig och då behöver de se för att göra en förändring. Och så är 

det även rörelsekvalitén. 

 

Vissa av de andra respondenterna ville använda sig av digitaltstöd i undervisningen men 

hade inte fått tillåtelse från skolledningen. Flera av respondenterna såg möjligheter med 

det digitala stödet i undervisningen men vet inte hur de skulle få det att fungera.  

 

Kunskapskrav och matriser  

Majoriteten av respondenterna hade gjort egna matriser utifrån kunskapskraven för att 

underlätta bedömningen och betygsättningen av eleverna. I matriserna bröt de ner 

kunskapskraven för att eleverna även skulle förstår vad de bedömdes efter. När 

respondenterna sedan skulle ge betyg, vägdes de olika momenten samman utifrån 
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matrisen till ett antingen termins- eller slutbetyg. Flera av respondenterna skrev ner små 

anteckningar efter varje lektion om hur det gått för eleverna och det använde de sen som 

stöd utöver matriserna och kunskapskraven i sin betygsättning. Vissa av respondenterna 

fokuserade mer på prestation som det viktiga i bedömningen medan andra enbart gick 

på magkänsla. Vissa av respondenterna ansåg att kunskapskravens olika delar skulle 

leda till ett slutbetyg.  Majoriteten av respondenterna ansåg dock att rörelsedelen är den 

största och som ska vara den som vägde tyngst i betygsättningen. En av respondenterna 

uttryckte sig på följande sätt: 

 

… jag ser det som en tårtbit att de ska in allihop… men mycket är ju rörelse… 

jag tycker ändå att rörelse ska ju vara en stor del… man får ju ge eleven det 

dom är bäst på.      

 

De flesta av respondenterna ansåg att med den nya läroplanen och dess kunskapskrav att 

ämnet börjar luta sig mer och mer mot ett teoretiskt ämne än det praktiska som det alltid 

varit, därför ansåg de att rörelsebiten fortfarande var den viktigaste och tyngsta delen i 

betyget, och att rörelse kan ingå i alla moment på något sätt. En av respondenterna 

uttryckte sig enligt följande om detta: 

 

… det är ju massa moment som vi gör i idrotten men då måste du betygsätta 

varje moment och det innebär att det blir rätt mycket att skriva… att kunna 

analysera se vad dom duktiga i exempelvis redskap. Vad dom är duktiga i boll 

och då är det boll i helhet, vi får inte gå in och säga fotboll, vi får inte gå in och 

säga handboll, får inte gå in och säga volleyboll utan boll som helhet. Hur 

duktiga är dom och röra sig i dans till exempelvis, för det är ju där 

rörelseförmågan i musik och rörelse förmågan att och där är det ju jätteviktigt 

och då innebär det ju att rörelseförmågan har ju en stor del i… det är ju det 

största här, dom andra har inte lika stor, det kan vi säga, dom har inte lika stor 

betydelse.  

 

Vidare ansåg vissa av respondenterna att de nya kunskapskraven är utformade så att de 

inte finns några lufthål längre. Detta med att den numera ständiga återkommande teorin 

och resoneringen kring alla moment i ämnet. För vissa elever var idrott och hälsa 

kanske det enda ämnet där de kunde blomstra när det enbart var den praktiska idrotten 

som gällde. Nu uppfattade, enligt respondenterna, dessa elever kunskapskraven som 

orättvisa för om de missade på någon del blir hela betyget lidande. Vidare uttryckte sig 

respondenterna om att de nya kunskapskraven kommer att utveckla ämnet och när 
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eleverna lämnar grundskolan kommer de ha en större förståelse för idrottsämnets syfte. 

En av respondenterna uttryckte sig följande om kunskapskravens betydelse: 

  

... i elevens ögon kan de vara rättvisare innan som jag sa innan kunde man om 

man hade flera grejer man var duktig i och om du var lite sämre i något kunde 

du väga upp den och så men idag om vi ska följa det slaviskt vilket vi ska 

egentligen göra, så kan det slå väldigt orättvist.   

 

Det kunskapskravet som respondenterna inte kunde tolka på sitt egna sätt var simningen 

för där var alla rörande överens om vilka kunskapskrav som gällde samt vilken 

betydelse det hade för betyget i ämnet. Däremot var det skilda åsikter kring hur skolorna 

och kommunerna la upp undervisningen i simhallen. Alla respondenterna blev tilldelade 

tider i simhallen när de skulle ha undervisningen men vissa respondenter kände att det 

var svårt att kunna bedriva en god undervisning väl på plats. Detta grundade sig i att 

skolorna inte var villiga att hjälpa till med extra personal, och då kände respondenterna 

att fokus enbart hamnade på att hålla koll på eleverna. Vidare kände vissa av 

respondenterna att just momentet simning kunde påverka betyget negativt i och med att 

om eleven inte klarade det blev han eller hon underkänd. Vidare hade alla elever inte 

simningen som en del i sin kultur och då ändrade sig förutsättningarna för att klara den 

delen med den knappa tiden som simningen tilldelats. En av respondenterna uttryckte 

sina svårigheter med området simning på följande sätt:  

 

… som klarade allting men hade jätteproblem med simningen, de tränade som 

fan med honom utöver våra simtimmar med familjen men han kunde inte lära 

sig… han fick godkänt betyg men… det är fel men hade jag satt underkänt på 

honom kanske han aldrig hade rört sig i framtiden. Men då kanske någon säger 

att han kan ju drunkna men där har ni en sån grej ett dilemma. Det är så lätt att 

med pappret sitta och säga hur man ska göra men har man en relation med 

någon som du jobbat i tre år med så funkar allt jättebra så är det bara en grej 

som saknas då menar jag inte alltså att man sjunker som en gråsten men du 

kanske saknar någon liten grej på livräddningen eller någonting när det gäller 

simningen men de är skitsvårt. 

 

Tillvägagångssätt vid bedömning 

Majoriteten av respondenterna använde sig av en kontinuerlig och formativ bedömning 

där de försökte se eleverna varje lektion. Vidare använde sig några av respondenterna av 

att göra så kallade punktinsatser i bedömningen av eleverna. De tar då på sig sina 

”bedömningsglasögon” vissa lektioner för att bilda en uppfattning om var eleverna 
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ligger. Det kunde vara från att titta på ett visst antal elever till att kolla hela klassen. 

Men en minoritet av respondenterna föredrog att inte använda sig av punktinsatser i 

bedömningen. En av respondenterna uttryckte sig följande om detta:  

 

… jag tror att det är farligt att göra så att man punktbedömer, det vet man själv 

att man kan ha ju en dålig dag, och ska man då ha gjort jättebra prestation 

innan och sen när man då ska visa upp det, ja då går det åt helvete…    

 

Vidare använde sig vissa av respondenterna av självutvärderingar där eleverna själva 

fick skatta sina förmågor och vilket betyg de ligger på. Detta brukade stämma överens 

med respondenternas egna uppfattningar eller att eleverna har ett lägre betyg än vad 

respondenten har satt. Ett annat arbetssätt som en av respondenterna jobbade med var att 

använda sig av elevernas inflytande. Där fick eleverna reda på vilka 

teman/arbetsområden som skulle göras i ämnet och sen fick de vara med och påverka 

hur dessa teman/arbetsområden skulle bedömas och planeras. Vidare tyckte majoriteten 

av respondenterna utöver att bedöma rörelse och den praktiska biten att det var viktigt 

att bedöma elevernas förmåga att kunna reflektera och utvärdera de olika 

temana/arbetsområdena. En av respondenterna uttryckte sig på följande sätt:  

 

Där man förklara och försöker beskriva också hur läget är och så får de 

kommentera själva vad de tycker och sen har vi en sådan här efter 

betygsättningen, en liten lapp där de själva får skriva i vad de tycker och ligger 

en självutvärdering om vilket betyg de ligger på.  

 

Många av respondenterna tyckte att det var viktigt att eleverna vet vad som skulle 

bedömas och att respondenterna inte skulle bedöma engagemang och inställning. De 

flesta av respondenterna tyckte det var svårt att bortse från det i bedömningen men ser 

oftast att det hör samman med det betyget eleverna får. En av respondenterna valde att 

bedöma utvecklingen hos eleverna och hur deras väg till uppnående av mål såg ut. Detta 

baserade respondenten på att alla elever inte har samma förutsättningar och då krävs ett 

formativt bedömningssätt.  

 

6.2.1 Analys 

Resultatet att endast en respondent använde sig av digitalt stöd vid bedömningen visade 

vilken betydelse etiska ramar kan få för arbetet (Linde, 2012). Flera av respondenterna 

hade begränsats i sitt arbete genom att deras chefer hade satt etiska ramar och det 
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påverkade lärarnas arbetsprocess vilket enligt dem försvårade resultatet (bedömningen). 

Att använda sig av kameror är en ifrågasatt metod men många av respondenterna hade 

sett det som en stor hjälp i arbetet kring bedömning. 

 

Det som var ständigt återkommande i respondenternas svar kring olika arbetssätt var 

användning och framställning av matriser tillsammans med andra lärare i idrott och 

hälsa. Detta är ett tydligt exempel på arbete i olika praxisgemenskaper (Wenger, 1998) 

och respondenterna beskrev att de upplevde det som ett viktigt stöd att diskutera med 

andra lärare. Även i transformeringsarbetet (Linde, 2012) går det att sätta in lärarnas 

svar om matriser och bedömningsstöd där de utformade sådana för att kunna 

exemplifiera läroplanen för eleverna. Matriserna blev då styrande för vad som skulle 

läras ut och på vilket sätt det skulle genomföras. Svaren att rörelsedelen ansågs vara den 

viktigaste delen i bedömningen var dock genomgående. De olika praxisgemenskaperna 

tenderade att se på lärande ur ett gemenskapsperspektiv (Wenger, 1998) där praktiken 

förfinades med framställningar av exempelvis matriser. Detta gjordes för att i enlighet 

med läroplanen ge eleverna ett intresse för fortsatt fysisk aktivitet och därmed säkra nya 

medlemmar till gemenskapen idrott och hälsa. 

 

I det som Wenger (1998) kallar för ”individperspektivet” vid granskande av lärande, 

fann vi att respondenterna påpekade elevdeltagandet som viktigt. De lät eleverna delta 

och bidra i praxisgemenskapens olika processer för att på så sätt skapa ett lärande hos 

dem. Exempel som togs upp av en respondent var att eleverna fick vara med och 

bestämma hur planering och bedömning skulle se ut för de olika områdena. Det enda 

lärarna tog upp som inte gick att tolka fritt var simningsmomentet. I granskande av 

lärande för organisationer (Wenger, 1998) kan simundervisningen ses som effektiv och 

önskvärd och det är därför vetskapen om simning är så tydligt utskrivet i läroplanerna. 

Wenger (1998) menar att skapandet av nationella läroplaner är till för att generera en 

form av lärande och även för att öka eller styra lärandet. Som respondenterna uttryckte 

kan det styrandet ibland bli problematiskt och framförallt då vid simningen som är så 

tydligt uttryckt och inte går att tolka bort. Problematiken som respondenterna upplevde 

vid det momentet var att ramfaktorerna (resurserna) begränsade deras möjlighet att 

genomföra en effektiv simundervisning (Lundgren, 1972). Väljer då skolan att strama åt 

ramarna när det gäller simundervisningen blir, enligt Linde (2012), undervisningen 

(processen) lidande och resultatet där efter. 
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Några av respondenterna svarade att de inför vissa lektioner gick in och tog på sig ett 

par ”bedömningsglasögon” men de flesta sa att det inte var bra med punktinsatser. Det 

som oftast låg till grund för punktinsatser vid bedömning var elevgruppens storlek 

(ramfaktorerna). De yttre begränsningarna blir då i enlighet med Linde (2012) 

elevantalet och några av respondenterna menade på att det var oerhört svårt att bedöma 

samtliga elever under en och samma lektion. Därför går det även att koppla tiden till en 

begränsande faktor som fick resultatet att alla elever inte hann bedömas under 

processen. 

 

6.3 Olika faktorer som påverkar lärarnas bedömningar 

 

Tid  

Det som framkom ur intervjuerna med respondenterna var att det skilde sig mellan dem 

när de kände vilket stöd ämnet idrott och hälsa hade från skolledningen. Ett flertal av 

respondenterna upplevde att skolledningen minskade ner på undervisningstiden i den 

nya läroplanen för skolledningen uppfattade att numera skulle den praktiska och 

teoretiska biten integreras i undervisningen. Tidigare hade de avsatt tid utöver den 

praktiska delen för att ha klassrumsundervisning med teori. De respondenterna som inte 

upplevt detta ansåg istället att de ville ha mer tid för att kunna utveckla den teoretiska 

undervisningen och inte behövde stjäla tid från den ”faktiska” undervisningen i 

idrottshallen. Respondenterna menade att eleverna inte klarade av längre genomgångar i 

idrottshallen. Alla respondenter upplevde att ämnet får för lite timmar för att klara av 

det som finns i läroplanen och för att kunna göra rättvisa bedömningar och sätta 

korrekta betyg. En av respondenterna uttryckte sig följande:   

 

Det vi märkt nu när vi sitter och ska skriva ut arbetena till dom är när vi satt i 

en teorisal i 30 minuter vet man att... märker man på arbetena att det gick in 

mycket mer än vad det gör nu. Vi har gått igenom samma sak och försöker göra 

det på samma tid men det fastnar mycket sämre när de sitter på golvet i hallen.  

  

Utöver att respondenterna tyckte att tiden inte räckte till för att kunna få med alla 

bitarna i undervisningen så blev feedbacken lidande. Alla respondenterna kände att 

feedbacken och den konstruktiva kritiken inte hanns med. Detta eftersom de hade 

elevgrupper runt 30 stycken på en 60 minuters lektion och då hinner alla inte bli sedda 
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och det blev enligt respondenterna svårare att göra en rättvis bedömning. En av 

respondenterna uttryckte sig på följande sätt:  

 

… vara lätt att man glömmer vissa elever och det vill man inte men det 

gäller att jag måste uppmärksamma mig själv för det är lätt att berömma de 

bra och gnälla på de stökiga sen har man ett mellanskikt man kan man missa 

men det är så.   

 

Lokal 

Alla respondenterna tyckte att idrottshallen var för liten och att majoriteten av 

undervisningen skedde i halvsal med helklasser var ett stort problem enligt de flesta. 

Flera av respondenterna kände att skolan inte satsade på ämnet idrott och hälsa rent 

ekonomiskt för flera av respondenternas idrottshallar behövdes rustas upp enligt dem. 

En av respondenterna hade fortfarande en krittavla i idrottshallen samtidigt som 

resterande av skolans lokaler hade renoverats och förnyats. Ett problem som en av 

respondenterna framförde var när undervisningen skedde i halvsal med helklass och 

planeringen gick ut på att få alla elever att röra sig.   

 

Ja lokalen måste jag ta hänsyn till eftersom vi har halvsal och vi har helklass, 

det måste jag ta, jag måste organisera, organisationen som idrottslärare är 

tycker jag är grunden för det... att alla ska vara aktiva… för det, jag tycker 

inte om att några står och tittar. 

 

Ibland samkörde vissa av respondenterna med klassen på andra sidan vikväggen som 

delade idrottshallen. Detta för att eleverna skulle få ha helsal. Men det upplevdes inte 

som någon skillnad för på andra sidan var det oftast lika många elever och det blev 

samma problematik som innan. En av respondenterna uttryckte sig om att ha helklass i 

halvsal på följande sätt: 

 

Det är rätt ju rätt grymt att en gång i veckan har jag halvsal med 33 nior 

vilket är ett hån man kan ju inte ha… det påverkar ju att man måste 

bestämma vad man ska göra dessa dagar, det är ju inte undervisning utan 

upprätthållande verksamhet den timmen… 

 

Vidare var det återkommande bland respondenterna att de kände att en teorisal ansluten 

till idrottshallen hade underlättat den teoretiska undervisningen. Dessutom upplevde ett 

flertal av respondenterna att den teoretiska undervisningen i idrottshallen inte gav något 
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eftersom det enda eleverna tänkte på var när den praktiska delen skulle börja. En av 

respondenterna uttryckte sig om detta: 

 

… att ha en teoretisk genomgång på golvet i idrottshallen… då blir det att 

eleverna inte lyssnar lika mycket längre… det är bara så. 

 

Tolkningar 

De flesta respondenterna tyckte att den nya läroplanen och kunskapskraven för idrott 

och hälsa ger en större tydlighet i vad som skulle bedömas och betygsättas. Detta 

samtidigt som friheten fanns kvar att utforma sina egna lektioner och undervisning. Alla 

respondenter tyckte att det både fanns möjligheter och hinder med den nya läroplanen. 

Möjligheterna är framförallt att öka en nationell jämlikhet med undervisningen, 

bedömningen och betygsättningen. Hinder som respondenterna såg var framförallt med 

hur tolkningen av kursplanen och kunskapskraven skulle gå till. En av respondenterna 

uttryckte sig:  

 

… det är ju hur man tolkar läroplanen för det här är tolkningar, om vad är till 

viss del, vad är goda förmågor. 

   

Flera av respondenterna tyckte att lärare i idrott och hälsa tullar med betygen och att de 

satte felaktiga betyg. En respondents syn på hur olika tolkningarna av kunskapskraven 

kunde skilja sig mellan olika skolor: 

 

… så det är viktigt att man gör samma bedömningar på samma grund som 

man säger, men det tycker jag är en liten brist om man sen går i kommunen 

som är samma företag så har vi tre högstadieskolor och de är ganska stor 

skillnad och det vet vi. Men de är vissa ju så att de skiter i vilket och gör som 

de vill på alltihop. Och då kan man känna ibland ska våra drabbas för att vi 

följer det som ska göras och dom kan egentligen mer från kursplanen fast de 

får sämre betyg, då har man ibland lust att höja lite där och här. 

 

Vidare hade de flesta respondenterna fått utbildning i den nya läroplanen och 

fått underlag för hur de skulle gå tillväga och anpassa den. Detta hade skett 

med stöd från Skolverket i tolkningar av läroplanen och hur bedömningen av 

eleverna skulle gå tillväga, samtidigt som en av respondenten anpassade sig på 

sitt egna sätt med att: 
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… saker som man gör som kanske inte exakt står i läroplanen… kan man 

ändå nästan tycker jag… ja jag säger detta då, dribblar in så att de passar. 

 

Bedömningsfaktorer  

Majoriteten av respondenterna planerade vilka områden och teman som skulle beröras 

under terminen tillsammans med sina kollegor på skolorna. De hade även gjort matriser 

och bedömningsunderlag tillsammans för att veta vad som skulle bedömas och för att 

underlätta vid bedömning och betygsättning. Dessa visades även för eleverna för att 

skapa en förståelse för dem om vad de skulle bedömas på under de olika områdena. Vid 

betygsättningen av eleverna tog de flesta av respondenterna hjälp av sina kollegor. Detta 

för att kunna få hjälp med de eleverna som låg i gränslandet mellan två betyg eller hur 

de ska bedöma vissa uppgifter. En av respondenterna använde sig inte av sina kollegor i 

detta förutom när de träffades vid betygskonferenserna innan terminsluten. 

Respondenterna uttryckte sig med att det var deras beslut som gällde när det slutgiltiga 

betyget sattes men att man lyssnade på kollegornas åsikter i svåra fall. Vissa av 

respondenterna tyckte att det var en stor trygghet att ha sina kollegor som hjälp vid 

betygsättningen. Även om vissa respondenter hade svårt att sätta betyg på eleverna så 

hade de en magkänsla om vad de skulle ge för betyg. En av respondenterna uttryckte sig 

enligt följande om sambedömning: 

 

De bitarna är rätt bra att ha, det är skitbra att ha en kollega men sen är det alltid 

jag som bestämmer i slutändan vad mina elever ska ha för betyg. Jag lyssnar 

bara på råd, det finns ingen som säger vad jag ska göra. 

 

6.3.1 Analys 

Något som var ständigt återkommande i respondenternas svar kring faktorer som 

påverkade bedömning och betygsättning var tiden. Detta kan förklaras med Lundgrens 

(1972) tidigare presenterade tankar om ramfaktorer där han nämnde just tidsaspekten 

som den mest betydande faktorn för resultatet. Resultatet av ramfaktorernas påverkan 

blev att vissa elever inte hann bedömas under processen (lektionen). Det påpekades 

också, av nästan samtliga respondenter, att elevantal och tillgång till exempelvis lokaler 

inte alltid gick ihop. Ofta beskrev respondenterna att stora elevgrupper fick trängas i en 

halvsal och undervisningen fick då anpassas efter lokalen istället för eleverna. Om dessa 

variabler sätts in i figuren som Lindblad m fl. (1999) tagit fram blir halvsalen ramen 

som då styr lektionen (processen) som i sin tur styr vilket resultat det blir. 

Respondenterna menade att om de istället hade haft helsal skulle ramarna förändrats och 
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lektionen (processen) hade blivit en annan vilket hade gett ett annorlunda resultat i 

bedömningen. 

 

Det som framkom angående lärares olika tolkningar kring läroplanen är ett tydligt 

exempel på ramfaktorers inverkan på den nationella likvärdigheten. Ramarna blev då i 

enlighet med Linde (2012) att betygsystem och lärarens kompetens styrde 

undervisningsprocessen och i slutändan resultatet. Som en av respondenterna uttryckte 

fanns det ett missnöje med att skolor i samma kommun hade så pass olika tolkningar av 

läroplanen. Detta tyder på att olika sorters lärar- och skolkulturer trots samma 

ramfaktorer, enligt respondenten, påverkar den nationella likvärdigheten negativt 

(Lindblad m fl., 1999). Den skillnad som uppstår i transformeringen (Linde, 2012) 

ledde enligt en respondent till att dennes elever inte hade samma förutsättningar att 

under undervisningen (realiseringen) uppnå höga betyg som andra elever i samma 

kommun.  

 

Något annat som också gick att utläsa ur det framkomna resultatet var att nästan 

samtliga respondenter samarbetade i olika praxisgemenskaper på skolan kring 

bedömning och betygsättning (Wenger, 1998). I vissa fall använde sig lärarna av andra 

lärares åsikter när det kom till bedömning av en elev. De förklarade tillvägagångssättet 

som underlättande för att kunna få klarhet i bedömningen av elever som låg i 

gränslandet mellan olika betyg. Detta arbete genomfördes ofta ihop med exempelvis de 

gemensamt skapade bedömningsmatriserna som användes som verktyg för att klara av 

arbetsuppgifterna med bedömning och betygsättning (Wenger, 1998).  
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7 Diskussion  
 

I detta avsnitt kommer vi att diskutera vårt resultat mot tidigare forskning och analys. 

Detta har vi valt att kalla för resultatdiskussion och det kommer att följas av en 

metoddiskussion där vi kritiskt granskar vårt genomförande av studien. Avslutningsvis 

kommer vi att föra en kort slutdiskussion där vi redogör för vad vi kom fram till samt 

avrunda det hela med förslag på vidare forskning.  

 

7.1 Resultatdiskussion 
 

Faktorer och tillvägagångssätt gällande bedömning 

Det som framkom i resultatet var att många respondenter arbetade med sina kollegor på 

arbetsplatsen när det gällde bedömning och betygsättning. Wengers (1998) teori om 

praxisgemenskap kan då förklara att trots det nära samarbetet så framkom det i 

intervjuerna att respondenternas uppfattningar skilde sig åt gällande 

undervisningssituationen samt att bedömningen hade olika karaktär. Det visade sig att 

respondenter som samarbetade med andra lärare i idrott och hälsa använde sig av en 

gemensamt framtagen matris. Dock hade de olika grunder för sin bedömning som 

exempelvis magkänsla, små noteringar och diskussion med andra lärare. Detta ligger 

inte helt i linje med vad Mohnsen (2006) presenterar i sin studie där hon menar att en 

lärare måste använda sig av flera olika bedömningsverktyg. Det som kan ifrågasättas 

som metod är att utgå från en magkänsla när betyget ska sättas. Annerstedt och Larssons 

(2010) studie pekade dock på att skiljaktigheter mellan lärare kunde bero på exempelvis 

ålder och bedömningsgrunder. Mycket av arbetet som utfördes av lärarna, när det kom 

till bedömningen, var att sammanställa områdena/temata som eleverna undervisats i och 

även blivit bedömda på. Det visade sig att de flesta respondenterna nämnde rörelse som 

det tyngsta bedömningsunderlaget vid betygsättningen. Skillnaden som fanns var hur 

bedömningen av delarna som ingick i rörelsemomentet, framförallt hur respondenterna 

skulle värdera vad som ansågs vara exempelvis vara ett A. Det kan jämföras med 

problematiken som Mohnsen (2006) tar upp i sin studie om vilka kvalitéer som ska väga 

tyngst vid betygsättningen.  

 

I resultatet gick det också utläsa att några av respondenterna jobbade med 

nivågruppering under sina lektioner. Ramarna kan då förklaras, enligt Lindblad m fl. 

(1999), som lärarnas syn på hur undervisningen ska gå till och det speglar då processen 
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som i upptaget fall blir nivågruppering eller inte. Resultatet kommer då att se olika ut 

bland elever på samma skola. Den tidigare forskning som Arem (2009) presenterar är att 

nivågruppering på ett tydligare sätt visar lärarens intentioner i bedömningen. Detta ger 

istället förutsättningar för att ge eleverna en rättvis bedömning och ett mer korrekt betyg 

gentemot prestationen. Det vi fann var att inte alla respondenter använde sig av 

nivågruppering under sina lektioner. Vissa arbetade med utgångspunkten att alla elever 

skulle uppnå ett E. Denna typ av undervisning går helt emot Arems (2009) studie som 

visade på att undervisning för den genomsnittliga eleven inte var fördelaktig för alla 

elever. Om ett E sätts som ram för processen (lektionen) så påverkar det resultatet av 

elevernas lektion. Elever som då ligger på en högre nivå får inte den utmaning de 

behöver för att utvecklas ytterligare.  

 

Det mest påtalade av respondenterna var dock bristen på tid. Enligt samtliga hade ämnet 

alldeles för lite tid till det som skulle undervisas kring. I samband med detta var det 

många som lyfte att elevgrupperna (ramarna) oftast var för stora för de lokaler 

(ramarna) som fanns att tillgå. Detta bidrog enligt Lindblad m fl. (1999) till att 

processen (undervisningen) påverkades och som i sin tur styrde resultatet (utlärd 

kunskap). Kopplas det till tidigare forskning som presenteras så uppstår det, enligt 

Arem (2009), problem eftersom läraren måste hitta en stimulerande inlärningsmiljö för 

eleverna. Detta krävs enligt henne för att kunna delge eleverna ett mer rättvist betyg. 

Om då läraren är begränsad av exempelvis lokaler som många respondenter uttryckte så 

får eleverna inte chans att visa sin fulla potential. Även om respondenterna i vissa fall 

kände sig begränsade i arbetet med bedömningar så jobbade de med att hitta lösningar 

för att underlätta situationen. Samtidigt kände de sig motarbetade av de etiska ramarna 

som skolan satte. 

 

Tolkningar och relationer 

Det som var tydligt i resultatet av intervjuerna var att många respondenter beskrev 

svårigheten med att förklara för eleverna vad som krävdes för varje betygsteg. Språket i 

läroplanen kändes enligt respondenterna allt för invecklat och byråkratiskt. Detta kan 

förklaras med Lindes (2012) läroplansteori och det andra steget nämligen 

transformeringen. Lärarnas tolkningar som görs i detta steg kunde inte kommuniceras ut 

till eleverna i undervisningen (realiseringen) (Linde, 2012). Precis det problem som 

lärarna påpekade tar Annerstedt och Larsson (2010) upp i sin studie. De menar att 
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lärarna har utvecklat egna metoder för att bedöma vilka kunskaper eleverna besitter. 

Dessa metoder har lärarna, enligt studien, utvecklat ur många års erfarenhet av 

undervisning men formuleringar och förklaringar kan inte göras kring vad eleverna har 

uppfyllt. Någon av våra respondenter menade på att det fanns en magkänsla om vilket 

betyg en elev skulle få. Trots detta beskrev respondenter att elever oftast hade samma 

uppfattning som läraren om vilket betyg de låg på. 

 

Som tidigare diskuterats så arbetade vissa respondenter efter premissen att alla elever 

skulle uppnå ett E. Detta grundade sig i de relationer som skapas mellan elever och 

lärare. Som en respondent uttryckte sig så var det svårt att sätta ett F så länge eleven 

gjorde sitt bästa. Precis detta tar Young (2013) upp som ett stort problem i sin studie. 

Problematiken ligger i att betyg ges efter delaktighet och hur eleven förhåller sig till 

administrativa regler istället för elevens faktiska prestation. Även Redelius (2008) och 

Annerstedt och Larssons (2010) studier påvisar detta ur både elev- och lärarperspektiv. 

Ytterligare påvisande av relationens betydelse vid betygsättning var de svar som en 

respondent uttryckte om ett fall vid simundervisning. En elev hade där inte riktigt nått 

upp till kraven men fick ändå ett godkänt betyg av respondenten eftersom elevens 

ambitionsnivå beskrevs som hög men det där sista saknades. Respondenten förklarade 

sitt agerande med att eleven troligtvis hade förlorat hoppet om fortsatt idrottsutövning 

om ett underkänt hade getts i betyg till denne. Även detta styrks i den tidigare 

forskningen där Redelius m fl. (2009) fick fram att lärare ville bedriva en rolig och 

intresseväckande undervisning för att på det sättet skapa förutsättningar för eleverna att 

fortsätta med sitt idrottsutövande. 

 

Formativ och summativ bedömning 

Det som togs upp om formativ och summativ bedömning i resultatet var framförallt att 

respondenterna kombinerade dessa två i sitt arbete. En av respondenterna använde sig 

av videokamera under vissa lektioner för att eleverna skulle få direkt återkoppling och 

på det sättet en mer vägledande feedback. Detta ligger helt i linje med den formativa 

bedömningen (se tabell 1). Många respondenter använde sig av en kontinuerlig 

feedback som den formativa bedömningen förespråkar men när det kom till att sätta ett 

betyg var det många olika bedömningssituationer, som karaktäriserar en summativ 

bedömning (se tabell 1) som låg till grund för detta. Respondenternas arbetssätt där de 

kombinerade formativ och summativ bedömning stämde helt överens med både Youngs 
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(2013) och Sadlers (1989) studier. De menar där att om bedömningen ska bli trovärdig 

och meningsfull kräver det att läraren använder sig av både formativ och summativ 

bedömning. Det går vidare att koppla till de svar vi fick om simundervisningen som 

respondenterna bedrev. En respondent lyfte att resurserna i skolan inte var tillräckliga 

för att bedriva en meningsfull simundervisning utan det blev mer en form av 

säkerhetsställande av elevernas säkerhet. Detta istället för att arbeta formativt och ge 

eleverna feedback i sin prestation. I den tidigare forskningen som bland annat Cave och 

Dohoney (2009), Sadler (1989) och Young (2013) lyfter, påpekar de att formativ 

bedömning är en väldigt viktig del för elevernas utveckling. Det som då kan ifrågasättas 

är huruvida simundervisningen, som har så pass tydliga krav i läroplanen, ska 

åsidosättas när det gäller resurser som kan ge elever möjlighet till en formativ 

bedömning.  

 

7.2 Metoddiskussion 

Med tanke på vårt syfte med hela studien så ansåg vi, precis som Trost (2010), att en 

kvalitativ metod med intervjuer som verktyg var att föredra. Det som kunde ha gjorts 

mer för att skapa fler synvinklar hade varit att göra observationer av lärare i 

bedömningssituationer. Vi hade förmodligen fått ett annorlunda resultat om vi istället 

hade använt oss av en kvantitativ ansats och exempelvis skickat ut enkäter till elever 

och lärare. I vår tidigare forskning, och då framförallt Annerstedt och Larssons (2010) 

studie, presenterar vi att elever och lärares perspektiv kring bedömning och 

betygsättning ser relativt lika ut. Det kvantitativa sättet hade dock gett ett mer bredare 

perspektiv. Vi var istället intresserade av att komma djupare in på området kring 

bedömning och betygsättning och då var intervjuer, där vi tolkade svaren, självklart för 

oss (Bryman, 2011).  

 

På grund av att vi använde oss av ett bekvämlighetsurval så går inte våra resultat, enligt 

Bryman (2011) att generalisera på nationell nivå men detta var inte heller vårt syfte utan 

vi ville helt enkelt analysera svaren på de lärare som vi intervjuade och se hur de 

jobbade med bedömning och betygsättning i ämnet idrott och hälsa.  

 

Valet att göra semistrukturerade intervjuer grundade vi i tankarna att vi som intervjuare 

inte skulle påverka respondenternas svar. Även Trost (2010) menar att det är att föredra. 

Ingen av intervjuerna svävade iväg utanför ämnet utan respondenterna höll sig till 
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områdena och detta var förmodligen ett resultat av att vi genomförde, den av Trost 

(2010) förespråkade, pilotintervjun. Efter den kunde eventuella fel slipas bort och frågor 

som kunde missuppfattas förtydligades. Pilotintervjun gav även oss som intervjuare en 

trygghet i att inte vara så manusbundna till vår intervjuguide (Trost, 2010). 

 

När vi skickade ut förfrågningarna till lärarna så bad vi dem att återkomma med olika 

tider som de hade möjlighet att träffa oss på. De fick även bestämma var intervjuerna 

skulle äga rum för vi ansåg att det skulle underlätta intervjun om respondenterna kände 

sig trygga kring situationen (Trost, 2010). Dock ska det sägas att några av intervjuerna 

stördes av kollegor på arbetsplatsen och det kunde ha påverkat intervjupersonernas svar. 

 

7.3 Slutdiskussion 

När vi nu har genomfört vår studie kan vi se vissa tydliga drag som de intervjuade 

lärarna i idrott och hälsa arbetar efter när det kommer till bedömning och betygsättning. 

Det första som framkom var att flertalet av respondenterna använde sig av en 

kombination av formativ och summativ bedömning. En konsekvens kan dock bli att 

läraren sätter för stort fokus på det formativa arbetssättet och bedömer elevernas 

utveckling till största del. En väl anpassad kombination av formativ och summativ 

bedömning kan å andra sidan leda till att fler elever får chansen att utvecklas inom 

ämnet idrott och hälsa. Enligt Sadler (1989) och Cave och Dohoney (2009) så var det ett 

optimalt arbetssätt kring bedömningen. Respondenterna satte dock inte ord på att det var 

så de arbetade men efter tolkningar av intervjuerna kunde detta utläsas. Det andra som 

är värt att lyfta är bristen på konkreta bedömningsgrunder hos vissa lärare som istället 

väljer att lyfta in magkänsla som grund för ett betyg. Detta presenterades även i den 

tidigare forskningen med Annerstedt och Larssons (2010) studie. Det framkom också att 

respondenterna är tudelade i sina svar om hur de hade agerat i vissa situationer kring 

betygsättning. Detta förklarades ofta med att lärarens relation till eleverna gjorde att 

betyg i vissa fall kunde höjas till en godkänd nivå. 

 

Många av respondenterna klagade också över att tiden till deras olika arbetsuppgifter 

inte räckte till. De ansåg även att ämnet idrott och hälsa var åsidosatt när det exempelvis 

kom till lokaler och resurser. Detta kan vara ett resultat av att den nya läroplanen, som 

vissa respondenter påpekade, kräver mer av läraren kring vad som ska hinnas med och 
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bedömas. Även detta hade Mohnsen (2006) funnit i sin studie där förutsättningarna såg 

olika ut bland skolorna. 

 

Intressant var också att se att några respondenter ansåg att om eleverna endast gjorde sitt 

bästa så skulle det resultera i ett E, sedan verkade det inte spela någon roll vilken 

kunskap som eleverna behärskade. Även detta hade Redelius och Hay (2009) funnit i 

sin undersökning som presenterades i den tidigare forskningen. Frågan som då går att 

ställa är vilket betyg en elev hade fått i exempelvis matematik om han/hon endast gjort 

sitt bästa. I vårt fall kom tolkningar kring läroplanen som anledning till hur lärarna ska 

ställa sig till en elev med ambitioner men inte har kunnandet. Med andra ord är det inte 

så konstigt att lärare runt om i skolorna klagar på att den nationella likvärdigheten faller 

eftersom det är de själva som bidrar till detta. Kanske är det dags att börja se till vad 

eleverna faktiskt lär sig och vilka kunskaper de kommer att behöva istället för att vara 

så inriktade på betyg. Samtidigt finns det en paradox i och med förhållandet mellan 

betygen och eleverna. Kanske är det bättre att skapa tilltron till ett livslångt lärande 

gällande fysisk aktivitet och hälsa. Underkänns en elev kanske den aldrig mer rör sig 

och ser sig som en misslyckad individ i detta forum som kan leda till en framtida ohälsa. 

Detta medan ett godkänt betyg för elever med svårigheter i ämnet kan leda till att fysisk 

aktivitet fortsätter utanför skolan och kan i förlängningen bidra till bättre hälsa. I 

slutändan är det dock i idrott och hälsa lärarens profession och yrke att hitta en balans i 

undervisningen som gör att alla elever kan uppnå ett godkänt betyg oavsett fysiska 

förutsättningar. Samtidigt måste arbetssättet anpassas så att alla elever kan utmanas och 

nå upp till sin fulla potential. 

 

7.4 Vidare forskning 

När vi avslutade våra intervjuer så ställde vi en extra fråga till respondenterna. Frågan 

var huruvida de trodde att den nya läroplanen skulle främja något utav könen i 

bedömning och betygsättning hos eleverna. De svar som kom fram var mycket 

intressanta och skulle mycket väl kunna vara en grund för vidare forskning ur ett 

genusperspektiv. 

 

Det skulle även vara av fördjupande intresse att studera lärares olika lektionsupplägg ur 

ett mer nationellt perspektiv och detta för att kunna skapa sig en uppfattning om dess 

påverkan på likvärdigheten i skolan.  
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Ett annat perspektiv hade kunnat vara att studera hur lärare ska arbeta för att få eleverna 

att förstå vad som kommer att betygsättas. Detta eftersom det visade sig i vår studie att 

det var ett vedertaget problem som nästan samtliga upplevde.  
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide 

 

Frågor om intervjupersonen 

Ålder: 

Kön: 

Utbildning: 

Antal år som undervisande lärare: 

Undervisar du i andra ämnen än idrott och hälsa? I så fall vad/vilka? 

Vilka klasser/åldersgrupper undervisar du? 

 

Läroplan och ramfaktorer 

Vad innebär ordet läroplan för dig? 

Vilka hinder eller möjligheter anser du att läroplanen ger dig som lärare?  

Om det fanns möjlighet, vad skulle du lägga till eller ta bort från den nuvarande 

kursplanen i idrott och hälsa? 

Hur förklarar du kursplanens innehåll för eleverna du undervisar? 

Nämn de mest påverkande faktorerna när du planerar din undervisning (Ex. lokal, tid, 

budget)!  

Vad anser du om ämnet idrott och hälsas roll i skolan? 

Känner du att skolan stödjer ämnet idrott och hälsa? Om ja hur, om nej på vilket sätt 

visar det sig? 

 

Bedömning 

Vad är, enligt dig, viktigt att tänka på vid bedömning och betygssättning? 

Vilka delar lägger du störst bedömning på? (Ex: prov, praktik, inlämningar) 

Hur planerar du din bedömning? 

Vilka skillnader kan du se i ditt arbete mellan Lpo94 och Lgr11 när det gäller 

bedömning och betygssättning? 

Vad tror du att eleverna tror att du grundar din bedömning på? 

Hur jobbar du med feedback när du undervisar? 

På vilket sätt informeras eleverna om sitt kunskapsläge? 

Vad är enligt dig viktigast att förmedla till eleverna inom ämnet idrott och hälsa? 

Jobbar du tillsammans med de andra idrottslärarna på skolan kring vad ni ska bedöma 

och betygsätta eleverna på? om ja hur, om nej varför inte? 



  
 

II 

 

Betygsättning 

Har du och eleverna oftast samma syn på vilket betyg de får och är de väl införstådda i 

vad det grundar sig i? om nej varför inte, om ja varför tror du det? 

Diskuterar du betyg och bedömning med eleverna? varför, varför inte? 

Använder du något slags stöd förutom kunskapskraven i betygsättningen, vilka isf? 

Anser du att det är lättare att ge ett rättvist betyg med den nya läroplanen? Om ja varför, 

om nej varför inte? 

Anser du att det är lättare att få ett bra betyg nu jämfört med tidigare läroplaner? om ja 

varför, om nej varför inte?  

Anser du att den nya läroplanen begränsar din valfrihet med planeringen? om ja varför, 

om nej varför inte? 

Tycker du att undervisningen blivit mer styrd? Om ja varför, om nej varför inte? 

 

Vidare forskning och diskussion 

Anser du att den nya läroplanen främjar något utav könen? om ja varför, om nej varför 

inte? 

 


