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Abstrakt 

Betyg och bedömning är ett område som ständigt diskuteras i skolans verksamhet. Nya läro-

planer och kursplaner tillkommer och det är upp till lärarna att anamma dem. Det är upp till 

lärarna att tolka kursplanerna de ska jobba med och det ställer krav på lärarna för att under-

visningen, bedömningen och betygsättningen ska bli så rättvis som möjlig. Syftet med denna 

studie var att undersöka hur lärare i idrott och hälsa på gymnasieskolor i södra Sverige jobbar 

med betyg och bedömning och vilken syn de har på detta, samt deras syn på den senaste kurs-

planen i idrott och hälsa (Gy11). För att ta reda på detta genomförde jag åtta kvalitativa inter-

vjuer med lärare i idrott och hälsa från gymnasieskolor i södra Sverige. Resultatet visade att 

kollegor inte samarbetade speciellt mycket inom betyg och bedömning, dock jobbade lärarna 

relativt lika med bedömning under och efter lektionstid. Det var väldigt viktigt för lärarna att 

undervisningen utgick från kursplanen, men ändå hade flertalet lärare ingen tydlig undervis-

ning med bedömningsmoment. Det rådde även en splittring i flera frågor som bland annat i 

ämnets status att vissa tyckte det räcker med ett godkänt och ett icke godkänt betyg. Vissa 

lärare anser att elever bör inkluderas i tolkningsprocesser medan vissa anser att det är upp till 

lärarens profession. Det finns även en splittring i frågan om kunskapskravens värde och ut-

rymme i undervisningen. Ständigt återkommande i lärarnas svar var tidsramarna som hindra-

de. Resultatet analyserades med utgångspunkter ur läroplansteori, ramfaktorteori och praxis-

gemenskapsteori för att enklare kunna befästa resultatet. 

 

Nyckelord  

Betyg, bedömning, idrott och hälsa, kunskapskrav, läroplan, kursplan 

 

Antal sidor 

52   

 

Tackord 

Jag vill rikta ett tack till handledare, respondenter och kollegor som hjälpt mig med detta ar-

bete i form av vägledning, kritik och innehåll.  
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Abstract 

Grading and assessment always brings a vivid discussion in the organization of school. New 

curriculums and syllabuses develop and it’s up to the teachers to improve their knowledge 

about it and follow the guidelines to reach justice in their assessment. The purpose with this 

study was to research how teachers in P.E. in the Swedish “gymnasieskola” in the southern 

part of Sweden are working with grading and assessment, their apprehension of it and the 

teachers’ perception of the latest syllabus in P.E. (Gy11). The research included eight deeply 

going interviews with eight different teachers in P.E. from “gymnasieskolor” in southern part 

of Sweden. The results showed that the colleagues in schools don’t cooperate very well when 

it comes to grading and assessment. But the teachers work equal with assessment during and 

after the lessons. It was important that the lessons were based on the syllabus, according to 

the teachers. Even though, several of them didn’t have an obvious teaching with assessment. 

There is a lack of conformity due to the teachers’ opinion of the status of the subject. Some of 

the teachers thought that it was enough with a pass or no pass for the class. Some teachers 

think that the students should be included in the interpret process, while some teachers 

thought that they should be excluded. The study shows that there’s disunion in the teaching-

staff when it comes to knowledge qualifications and its space in teaching. Frequently recur-

ring in the teachers answers were the difficulty to find time. 

 

Title 

Grading and assessment in Physical education – A study of teachers handling and view of 

grading, assessment and view of the Syllabus in Physical education 
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1 Inledning 

Att betyg och bedömning i skolan är något väldigt viktigt råder det ingen tvekan om. Elevers 

framtid påverkas oerhört mycket av deras betyg från skolan och det är läraren som har det 

fulla ansvaret menar Annerstedt (2007). Vidare menar Annerstedt (2007) att det är konstigt att 

något så viktigt som betyg och bedömning inte är mer framträdande i lärarutbildningen.   

 

Att bedöma och betygsätta elever genom prov och andra läxförhör borde inte vara svårt, men 

att bedöma en elev utifrån dess rörelse är annorlunda enligt Annerstedt (2007). Efter 18 veck-

ors VFU i ämnet idrott och hälsa, inser även jag att detta är något som är väldigt komplext 

och när jag frågat handledare och andra lärare i idrott och hälsa, har jag fått samma uppfatt-

ning från dem.  

 

Eftersom kunskapskraven är så öppet skrivna, ställer det höga krav på lärarna att konkretisera 

kunskapskraven så att alla elever förstår vad som förväntas. Detta medför samtidigt att det 

inte finns någon entydig bedömning hos samtliga lärare utan bedömningen och betygsättning-

en blir individuell beroende på vilken lärare som utför handlingen. Detta får som följd att lära-

re bedömer olika saker (Redelius 2012; Annerstedt 2007; Skolverket 2009) och ibland kan 

betyg sättas på helt fel grunder, som t.ex. närvaro, engagemang, samarbete (Young 2011) vil-

ket inte alls bör vara med som betygsgrundande enligt kursplanerna. Skolverket (2011) har 

gjort ett antal studier i den svenska skolan där man bland annat kan se att lärare inte alltid 

betygsätter eleverna efter de kriterier som står i kursplanerna och ibland saknar lärarna helt 

stöd i sin betygsättning. Lindström (2005) påpekar att det gäller för dagens skolan att göra 

nyckelkompetenser bedömbara och inte falla för frestelsen att det enkelt mätbara till det vikti-

gaste. Han menar även att svagpresterande elever ofta har särskilt svårt att tolka skolans för-

väntningar och som också tenderar att uppfatta verksamheten som mindre meningsfull.  

 

Eftersom att detta så viktiga arbete är så problematiskt, vill jag få en djupare förståelse för vad 

lärare grundar sina betyg och bedömningar på och vilken syn de har på den nya kursplanen i 

idrott och hälsa. Studien är gjord på åtta lärare som är verksamma på gymnasieskolor i södra 

Sverige och jag har använt mig a en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer.   
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med arbetet är att undersöka hur lärare på gymnasiet jobbar med betyg och bedömning 

i ämnet idrott och hälsa, samt lärarnas syn på betyg och bedömning i ämnet och den nya kurs-

planen de har att jobba med. 

 

 Hur arbetar lärare med betyg och bedömning i ämnet idrott och hälsa? 

 Vilken syn har lärare på betyg och bedömning i ämnet idrott och hälsa?  

 Hur uppfattar lärarna den senaste kursplanen för idrott och hälsa?  

 

2.1 Avgränsningar 

Arbetet har diverse avgränsningar som bör finnas med i beräkningarna. Eftersom jag utbildar 

mig till lärare och blir behörig för gymnasiet, föll valet på detsamma då jag ville veta mer om 

lärares arbete och syn där. De åtta intervjuerna gjordes på sex olika skolor, dvs. att två par 

lärare verkade på samma skola. Skolorna som intervjuerna gjordes på finns i södra Sverige.  
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3 Bakgrund 

I detta kapitel kommer inledningsvis en översiktlig bild att ges av ämnet idrott och hälsa och 

hur ämnet har utvecklats genom åren. Därefter kommer en redogörelse för skolans läroplaner 

att ges och sedan en förklaring av kursplanen i idrott och hälsa och dess utveckling. Kapitlet 

avslutas med betyg och bedömning. En förklaring vad betyg och bedömning är och hur detta 

yttrat sig i skolans verksamhet genom åren. 

 

3.1 Dagens idrott och hälsa genom åren fram till idag 

Som tidigare nämnts förändras skolan i takt med samhället. Detta får som följd att även äm-

nena som ryms inom skolan ändras. Ämnet idrott och hälsa har sin grund i gymnastiken från 

början. Lundvall och Meckbach (2004) förtydligar ämnets utveckling i tabell 1:  

 

 

Tabell 1. Idrottens förändring. Larsson och Meckbach (red.) (2012) Idrottsdidaktiska utma-

ningar. Stockholm: Liber AB s.261 

 

I början av 1800-talet började ämnet etablera sig tack vare en herre vid namn Per Henrik 

Ling. Denne P H Ling måste ses som grundare för detta ”kroppsövningsämne” som Lundvall 

och Meckbach (2004) väljer att benämna ämnet. Ekberg och Erberth (2000) förklarar att i 

Linggymnastiken var huvudfokus på att utföra rätt rörelser för att få en bestämd effekt på en 

viss kroppsdel. De har även staplat upp P H Lings mest betydande verk ”Gymnastikens all-

männa grunder”, vilket är Linggymnastikens fyra discipliner: 

 

 Pedagogiska grunder, för medelst hvilka menniskan lär sig att sätta sin kropp under sin egen ilja. 

 Militärgymnastik, hvari menniskan söker, förmedelst ett yttre ting dvs. vapen eller ock medelst sin egen 

kroppsliga kraft, under sin vilja, sätta en annan yttre vilja. 

 Medikalgymnastik, hvari menniskan antingen medelst sig sjelf i passande ställning, eller medelst andras 

biträde och inverkan i rörelser, söker lindraabnorma förhållanden. 

 Ästetisk gymnastik, hvarigenom menniskan söker att kroppsligt åskådliggöra sitt inre väsen, tankar och 

känslor.  

Ekberg och Erberth (2000:78-79) 

 

Gymnastik Gymnastik med lek och idrott Gymnastik Idrott Idrott och hälsa

Folk-/grundskola 1820 1928 1969 1980 1994/2011

Läroverk/gymnasium 1842 1919 1970 1987 1994/2011

Hälsa, rörelse och livsstil

Särundervisning

Fysiologisk diskurs

Linggymnastik

Två olikagymnastikformer (en manlig och en kvinnlig särundervisning)

Medicinsk hälso-/hygiendiskurs

Fysiologisk träning, idrotter social interaktion

Samundervisning

Pedagogisk diskurs 1994 Fysisk-/hälso-diskurs 2011



 

4 
 

Idag är innehållet annorlunda jämfört med tidigare upplagor. 1928 skulle ämnet Gymnastik 

med lek och idrott motsvara 6/h veckan (Ekberg och Erberth 2000), till att idag bara motsvara 

1-2 timmar i veckan på sin höjd(Skolverket 2011). Ämnet ska idag innehålla allt från vanliga 

idrottsaktiviteter till kosthållning och droger (Skolverket 2011). Fokus har dessutom, som 

tidigare nämnts, förskjutits från att göra ”saker rätt” till att göra ”rätt saker” (Selghed 2011). 

Ämnet har blivit ett mer bildningsämne som övriga ämnen i skolan och kunskap och lärande 

står i fokus och i Skolinspektionens (2010) tillsyn av ämnet förklaras ämnet så här:  

 

Idrott och hälsa är ett skolämne som genom åren fått förändrat innehåll från 

ett rekreationsämne till ett ämne där kunskapsutveckling och lärande ska stå i centrum 

på samma sätt som i andra ämnen.  

    Skolinspektionen (2010:11) 

 

Noterbart är att ämnet har funnits med i skolan väldigt länge, men är som enda kurs i gymna-

siet ej behövligt då man söker till högskola (Annerstedt 2007). 

 

3.2 Läroplaner i skolans verksamhet 

Det sker ständigt en förändring av skolans styrdokument. I takt med att samhällets utvecklas 

och en ny syn på kunskap växer fram, ändrar man skolans styrdokument för att få en så bra 

anpassning och utbildning som möjligt (Selghed 2011).  Linde (2012) beskriver det som att 

”skolan är en del av ett samhälle, vars dominerande mönster att tänka också härskar i skolan”.  

 

Den svenska grundskolans styrdokument har sedan 60-talet ändrats fem gånger. De har gått 

från Lgr 62 till Lgr 69, Lgr 80, Lpo 94 och nu Lgr 11. Gymnasieskolan har sedan 70-talet gått 

från Lgy 70 till Lpf 94 och nu idag till Gy11. Dessa ändringar har gjorts i takt med att Sveri-

ges samhälle har utvecklats. Selghed (2011) beskriver detta tidsspann i form av tre epoker. I 

början var Sverige ett jordbrukssamhälle, sedan växte successivt ett industrisamhälle upp i 

mitten av 1900-talet som sedermera har blivit ett informations- och kunskapssamhälle.  

 

I början av 90-talet skedde en förändring i den svenska skolan. Skolan decentraliserades, vil-

ket innebär att staten lämnade över ett större ansvar till kommunerna att forma en bra utbild-

ning. (Stenlås 2009). Denna förändring kallas även skolans kommunalisering och som enligt 

Leif Lewin, utredare från regeringen (Utbildningsdepartementet 2014), blev ett misslyckande. 

Skolans verksamhet konstrueras alltså på flera olika nivåer. Garefalakis (2008) förklarar de 

olika nivåerna enligt följande:  
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 den statliga nivån, där juridiska ramar, värdegrund och utbildningsmål formuleras 

 den kommunala nivån, där kommunens (huvudmannens) mål och prioriteringar om utbildning tydlig-

görs 

 den lokala nivån, där den enskilda skolans verksamhet och undervisningsmål konkretiseras 

Garefalakis (2008:161) 

 

Gy 11 är den senaste upplagan av läroplaner för gymnasieskolan och trädde i kraft år 2011.  

Sedan tidigare har gymnasieskolan gått från Lgy 70, som var den första läroplanen för gym-

nasieskolan. Detta efter att tidigare yrkesskolor, fackskola och gymnasium slogs ihop till en 

gemensam nämnare – gymnasieskola (Linde 2012). Under denna tid rådde det en annan styr-

princip i skolan. Selghed (2011) förklarar att det rådde en regelstyrning där han sammanfattar 

det hela som: ”Om reglerna följs nås målen” (2011:17). En noggrannare förklaring om styr-

ningsprinciper och kunskapssyn ges i sista delen av kapitlet.  

 

Läroplanen som var aktiv innan Gy11 trädde i kraft 1994 och kom att heta Lpf94 (Läroplan 

för frivilliga skolformer). Denna läroplan hade en annan styrprincip och en annan syn på kun-

skap. Man gick från regelstyrning till mål- och resultatstyrning. Mer om detta i slutet av kapit-

let. Dock finns det ändå likheter i de senare läroplanerna (Lpf 94 och Gy 11). Där skrivs må-

len ut på lite annorlunda sätt. Förr stod det mycket vad eleverna skulle kunna och hur under-

visningen gick till. Idag står målen mer öppet formulerade i form av begrepp och samman-

hang, vilket ställer högre krav på lärares profession att ta ställning till ”grundläggande lä-

roplansteoretiska frågor, som urval och organisation av kunskap” (Lundgren 1999:39). 

 

Idag råder, som tidigare nämnts, läroplanen Gy11 i gymnasieskolan. Linde (2012) förklarar 

att Gy11 är relativt likt Lpf94 men att en del saker har ändrats. Han nämner att Lpf94 var 

skriven så att läroplan och kursplaner var separata för att läroplanen skulle kunna ha ”en lång 

livslängd” och att kursplanerna skulle kunna revideras. Men när Gy11 trädde i kraft kom även 

nya kursplaner till denna. Han lyfter även att målstyrningsprincipen är ”övergiven” i den nya 

läroplanen. Kursplanerna är uppbyggda på ett nytt sätt och man har även bytt ut betygssyste-

met.  

 

3.3 Ny kursplan – idrott och hälsa 1 

Efter att den senaste läroplanen för gymnasieskolan (Gy 11) trädde i kraft 2011 heter ämnet 

fortfarande idrott och hälsa men kurserna har fått nya namn. Idrott och hälsa A heter nu istäl-
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let idrott och hälsa 1. Även ergonomidelen som tidigare varit en kurs inom idrott och hälsa är 

nu inbakad i idrott och hälsa 1. De båda kursplanerna skiljer sig åt en del. Linde (2012) anger 

att de största skillnaderna är att man har tagit bort mål att uppnå och mål att sträva mot och 

istället har man ett centralt innehåll. Man har även bytt ut betygskriterier i form av kunskaps-

krav.  

 

Den förra kursplanen var utformad enligt följande: ämnets syfte, mål att sträva mot, ämnets 

karaktär och uppbyggnad. Därefter följer mål att uppnå för eleverna samt betygskriterier för 

godkänt, väl godkänt och mycket väl godkänt i kursen idrott och hälsa A. Den nya kursplanen 

börjar med en introducerande text som beskriver ämnet idrott och hälsa. Sedan följer precis 

som förra kursplanen ett syfte för ämnet. Efter ämnets syfte som står som en brödtext ges en 

numrerad punktlista i form av vad undervisningen ska ge eleverna för förutsättning att utveck-

la. Därefter följer de olika kurserna i idrott och hälsa. Den kurs som ligger i störst fokus i 

denna uppsats är kursen idrott och hälsa 1. I denna kurs finns ett centralt innehåll som beskri-

ver vad undervisningen ska behandla för innehåll. Efter detta finner vi de nya kunskapskraven 

som är utformade i betygsstegen E, D,C, B, A. Kunskapskraven för E, C och A motsvarar 

ungefär kriterierna för G, VG och MVG i den förra kursplanen (Utbildningsdepartementet 

2008). Linde (2012) förklarar den nya 6-skaliga betygsskalan som rättvis då många elever 

klagade på att ”spannet” mellan de olika bokstäverna var för stort. Om man uppfyller samtliga 

kunskapskrav på E och till övervägande del kunskapskraven för C så får man ett D. På samma 

sätt gör man för att få ett B. Når inte eleven upp till alla kunskapskrav på E, får denne ett F i 

betyg, vilket motsvarar IG enligt förra betygsskalan. (Skolverket 2011)  

 

3.4 Betyg och bedömning 

Betyg och bedömning kan man stöta på i olika former och i olika sammanhang. Det jag syftar 

på är den betygssättning och bedömning som sker i skolans verksamhet.  I Naionalencyklope-

din (2014) beskrivs betyg och kunskapsbedömning enligt följande:  

 

Betyg, betygsgivning, utsaga om eller bedömning av prestationer av olika slag, ofta ett samlande 

mått på prestationer under en viss tidsperiod. Ett viktigt tillämpningsområde för betyg är skol-

prestationer.  

   
Kunskapsbedömning, pedagogisk bedömning, insamling av information om en individs kun-

skapsutveckling och tolkning av denna. Ofta avses kunskapsbedömning i utbildningssamman-

hang där en lärare eller handledare bedömer i vilken utsträckning och med vilken kvalitet eleven 
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har lärt sig och utvecklat sina förmågor. Kunskapsbedömning kan bl.a. användas för kartlägga, 

värdera eller synliggöra kunskaper eller ge återkoppling.  

 

    (Nationalencyklopdin 2014) 

 

Då bedömning kan råda i så många situationer väljer jag att tydliggöra att det är kunskapsbe-

dömningen som jag vill förklara, då denna stämmer överrens mest i skolans värld.  

 

Betygen har funnits länge i skolans verksamhet. De senaste 50-60 åren har det funnits många 

olika typer av betygssystem.  Vi har haft ett absolut betygssystem som innefattar en sjugradig 

skala där A var bäst och stod för ”Berömlig”, ett litet a som stod för ”med utmärkt beröm 

godkänd”, ett AB stod för ”med beröm godkänd”, Ba som stod för ”icke utan beröm god-

känd”, ett B som stod för ”godkänd”, ett BC som stod för ”icke fullt godkänd” och till sist ett 

C som stod för ”underkänd”. Sedan kunde man även i folkskolan få betyg A-D och A-C i 

”Uppförande” respektive ”Ordning” där A var det högsta betyget. (Skolverket 2011) 

 

I läroplanen som kom 1962 (Lgr 62) införde man ett nytt system. Man införde det så kallade 

relativa betygssystemet. Detta innebar att man bytte ut bokstäverna mot siffror istället. Ele-

verna kunde nu få betygen 1-5, där 5 var det högsta betyget och 1 det lägsta. Dock rådde det 

ett annat sätt att tänka när man delade ut dessa betyg till eleverna. De flesta i klassen skulle få 

treor då detta ansågs vara snittet i Sverige. Därefter skulle några få tvåor och fyror och enbart 

några enstaka skulle få ettor och femmor. Procentsatsen i en klass skulle ungefär se ut såhär 

betygsmässigt: ettor – 7%, tvåor – 24%, treor – 38%, fyror – 24% och femmor – 7 %. Detta 

skulle gälla i hela landet, men så småningom försvann även denna uppfattning (Linde 2012).  

 

I dagens mål- och kunskapsrelaterade skola har vi haft två olika skalor. I de tidigare läropla-

nerna har betygen ”IG”, ”G”, ”VG” och ”MVG” delats ut där ”MVG” (Mycket Väl Godkänd) 

är det högsta och där ”IG” (Icke Godkänd) är det lägsta. Eftersom många ansåg att spannet 

mellan betygen var så stort att det blev orättvist menar Linde (2012), har vi idag en sexgradig 

skala där ”A” är det högsta betyget och där ”F” är det lägsta betyget, dvs. att man inte är god-

känd.  (Skolverket 2011; Annerstedt 2007) 

 

I takt med att samhället utvecklas, förändras skolan och även skolans ansvar. Synen på vad 

kunskap är och vad skolans uppdrag förväntas vara förändras även de. Annerstedt (2007) be-

skriver tre olika typer av bedömningar som är kopplade till de ovan nämnda betygssystemen. 
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Det första systemet är ett individrelaterat system där individen blir bedömd under en viss 

tidsperiod för att se dennes utveckling. Om en sämre elev har utvecklats mer än en duktig 

elev, ska den förstnämnda erhålla ett bättre betyg enligt detta system. Det andra systemet är 

ett normrelaterat system som används för att rangordna elever. Detta system kunde medföra 

brister och orättvisor. Enligt Annerstedt (2007) kunde femmorna ta slut i en klass, trots dukti-

ga elever. Lärarna använde systemet fel många gånger då de enbart gick efter normalfördel-

ningen och inte jämförde prestationerna med övriga rikets resultat. Idag råder ett så kallat 

målrelaterat system för bedömning. Annerstedt (2007) förklarar arbetssättet som att ”de fär-

digheter, kunskaper, förmågor och kvalitéer som läraren vill att eleven ska tillägna sig eller 

utveckla i en kurs identifieras i förväg och specificeras.”. Lindstöm  (2005) förklarar att be-

dömningen har gjort en ”förskjutning av fokus från produkter (kunskaper och färdigheter) till 

processer (lärande, kunskapsbildning)” (2005:20).   

 

Forskare som är verksamma i skolan brukar skilja på formativ och summativ bedömning när 

man talar om just lärares bedömning. Skolverket (2011) förklarar följande: ”I den formativa 

processen används bedömning som ett sätt att främja elevens kunskapsutveckling, så kallad 

bedömning för lärande. Summativa omdömen handlar om att summera elevens kunskaper i 

exempelvis ett betyg eller skriftligt omdöme, men behöver inte stå i motsatsposition till de 

formativa bedömningsformer för lärande.” Även Lindström (2005) redogör för formativ och 

summativ bedömning och hänvisar till Gipps (1994) som avser att ”formativ bedömning så-

dan som äger rum i samband med undervisning och används för att vägleda denna. Summativ 

bedömning brukar äga rum i slutet av en kurs för att informera om vad eleverna lärt sig och 

hur väl kursen infriat förväntningarna.” (2005:13).  Enligt Skolverket (2011) är den summati-

va bedömningen fortfarande dominerande i form av prov och läxförhör som avser mäta min-

neskunskaper.  
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4 Tidigare forskning 

I detta kapitel kommer jag redogöra för vad tidigare forskning om betyg och bedömning visat. 

Jag kommer dela in kapitlet i fyra olika områden. Först ger jag en liten bild av hur ämnet id-

rott och hälsa ser ut idag. Jag kommer sedan redogöra för forskning om strategier för betyg 

och bedömning. Därefter kommer jag att redogöra för forskning som handlar om lärares syn 

på betyg och bedömning. I slutet har jag även valt att redogöra för hur elevers syn på betyg 

och bedömning är. Forskningen kommer handla om problematiken med betyg och bedöm-

ning.  

 

4.1 Ämnet idrott och hälsa 

Larsson (2012) hänvisar till den skotske idrottspedagogen David Kirk, som ställer sig frågan 

hur ett skolämne som lärs ut på samma vis som det gjorde för 60 år sedan motsvara dagens 

behov?  Kirk (1988) menar att ämnet idrott och hälsa inte ska handla om utövande av sporter 

utan det ska i så fall handla om kunskaper och tekniker inom sporter. Dessa kunskaper och 

tekniker ska med andra ord ligga till grund för ett fysiskt aktivt liv. Han menar att ämnet präg-

las av sporter som ligger utanför den pedagogiska verksamheten och är därför inte helt an-

passningsbara. Med andra ord blir lektionerna i idrott och hälsa lik fritidsaktiviteterna för ele-

verna. Detta gör att det blir svårt för eleverna att hålla isär aktiviteterna i de båda arenorna 

eftersom de inte vilar på samma grunder (Redelius m.fl. 2009).  

 

Skolinspektionen gjorde 2010 en flygande tillsyn på ämnet idrott och hälsa. Man observerade 

drygt 300 lektioner i ämnet idrott och hälsa runt om i landet. Resultatet visade att vid enbart 

12 lektioner av de drygt 300 stycken man observerade, innehöll hälsofrågor av något slag. 

Resten av lektionerna innehöll enbart fysisk aktivitet och innehållet i de fysiska aktiviteterna 

dominerades av bollsporter/bollekar i någon form (Skolinspektionen 2010). 

 

4.2 Betyg och bedömning – olika strategier 

Det finns många fördelar med att ha en tydlig bedömningssituation i undervisningen. Både 

lärare och elever kan gynnas av detta. Genom att kunna bedöma eleverna på ett effektivare 

och tydligare sätt ökar deras intresse och engagemang (Wright & van der Mars 2004). Elever-

na får dessutom reda på vilken nivå de ligger på, samt hur de ska gå vidare genom en tydliga-

re och bättre bedömning (Boyce 1990; Miller 2006). För lärarnas del innebär detta att de enk-
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lare kan gå vidare och forma undervisningen efter elevernas behov (Johnson 2008). I en stu-

die på Irland fick lärarna i PE (Physical Education) på skolor i Limerick och i Dublin i uppgift 

att ha undervisning som var tydligt strukturerad för att en formativ bedömning skulle ske un-

der lektionstid. Resultatet visade att både elever och lärare var väldigt positiva till arbetssättet 

och för lärares del underlättade sättet att arbeta (Déirdre Ní Chróinín and Caitríona Cosgrave 

2011).  De konstaterar även att det såklart finns svårigheter med att bedöma elever och klas-

ser. De lyfter tidsaspekten och klassernas olika nivåer som två stora utmaningar. Även Veal 

(1990) redogör för svårigheter med bedömning för lärare. Han pratar om 1.) Socialisation, 2.) 

Lärares övertygelser och 3.) Arbetssätt. Han liksom Déirdre Ní Chróinín and Caitríona Cos-

grave (2011) anser att även otillräcklig tid är ett problem för lärare och tar också upp storle-

ken på klasserna, dålig pedagogisk miljö och att lärare ofta påverkas av äldre lärare som såg 

bedömning som något jobbigt (Veal 1990).   

 

Royce D. Sadler (1989) förespråkar även han den formativa bedömningen och dess fördelar. 

Han menar att en formativ bedömning gynnar elevernas utveckling och enligt honom kan 

eleverna själva vara med och bedöma sitt arbete eller prestation för att enklare kunna träna 

vidare på något. Något som han framhäver är ”feed-back”. Han menar att denna ”feed-back” 

ska vara information om hur väl en elev lyckas med sina prestationer och hänvisar till Rama-

prasad (1983:4) som förklarar att ’feedback is information about the gap between the actual 

level and the reference level of a system parameter which is used to alter the gap in some 

way’ (Sadler 1989:120). Det är därför av stor vikt att eleverna vet vad som förväntas vid re-

spektive prestation för att kunna träna upp sig. Detta är något som Annerstedt och Larsson 

(2010) diskuterar i sin artikel. De anser att den svenska skolan bör ifrågasättas och att elever-

na i den svenska skolan inte får veta vad som krävs för de olika betygen i den utsträckning 

som sig bör.  

 

Stiggers, Arter, Chappuis och Chappuis (2004) redogör för fem starka dimensioner som ger 

en stark bedömning. De lyfter fram 1.) Tydligt syfte, 2.) Tydliga mål, 3.) Verktyg som åter-

speglar elever så att bedömningen kan dras på rätt slutsatser, 4.) Effektiv kommunikation och 

till sist 5.) Elevinflytande. Fencl (2014) hänvisar till Schiemer (2000) gällande vad bra be-

dömning kan innebära. Det Schiemer (2000) lyfter är 1.) mätning av individuell utveckling av 

en student, 2.) fastställa kompetensen av en viss färdighet, 3.) avgöra behovet av sanering 

eller acceleration av en viss färdighet eller förmåga, 4.) mäta effektiviteten av kursplanen i 
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idrott och hälsa eller något program och 5.) och bestämma om kursplanen behövs rekonstrue-

ras.  

 

Mohnsen (2006) lyfter problematiken i betyg och bedömning. Hon ställer frågorna om alla 

betygskriterier har samma värde och om lärare lägger samma tid på varje. Mohnsen (2006) 

pratar även om vilka metoder lärare kan använda sig av för att bedöma elevers prestationer. 

Hon föredrar att lärare använder sig av många olika metoder för att bedöma elevers prestatio-

ner och komma fram till en bra och likgiltig bedömning. Något som hon tar upp som inte tidi-

gare artiklar tagit upp är att även föräldrar informeras vad elever förväntas uppnå genom en 

tydlig bedömning. Arem (2009) föreslår, precis som Mohnsen (2006), att undervisningen bör 

vara så tydligt kopplad till bedömning så att eleverna verkligen vet vad som förväntas och han 

redogör för en ”multilivel task sheet” som är indelad i olika nivåer där olika nivåer motsvarar 

vissa färdigheter. Arem (2009) menar att genom denna strategi vet elever om vad som behövs 

göras, samt att det underlättar för läraren att bedöma och sätta betyg på eleven. Han lyfter 

även vikten av en bra inlärningsmiljö där duktiga elever liksom sämre elever stimuleras i un-

dervisningen. Genom denna strategi blir samtliga elever motiverade eftersom ”multilevel task 

sheet”-modellen är så pass individuell beroende på vilken nivå eleverna har.  

 

4.3 Lärares syn på betyg och bedömning 

Det råder inga tveksamheter om att lärare bedömer olika. Detta har forskning inom ämnet 

konstaterat sedan en tid tillbaka. Vad som bör eller ska bedömas är inte heller klart, trots läro-

planer och kursplaner. Studier har gjorts av bl.a. Placek & Dodds (1988), Lund & Kirk (2002) 

och Johnson (2008) där samtliga studier indikerar på att lärare ofta föredrar bra beteende, 

glädje, delaktighet istället för inlärning av psykomotorik och kognitiv inlärning. Víctor Ma-

nuel m.fl. (2012) lyfter i sin artikel att den ”traditionella bedömningen” fortfarande är väldigt 

populär bland lärare. De tar bl.a. upp att lärare använder sig av konditionstester och andra 

typer av fysiska tester, men har även sett att lärare många gånger gör subjektiva bedömningar 

av elever i form av deras ansträngningar på lektionerna och om man har kläder med sig till 

lektionen. De tar också upp att lärare har lättare för att bedöma teoretiska kunskaper i form av 

prov men att den fysiska förmågan är desto svårare.  

Young (2011) har gjort en stor studie i USA där han undersökt vilka grunder lärare sätter be-

tyg på. Av över 2000 deltagare, fick man tillbaka 617 stycken enkäter. Man frågade efter vad 

som är inräknat i en elevs betyg och de fem områdena var 1.) administrativa saker som kläd-
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sel, närvaro och delaktighet, 2.) kunskap som regler, tekniska aspekter och terminologi, 3.) 

attityd som ansträngning på lektionen och ”fair play”, 4.) färdigheter som motoriska färdighe-

ter och sport och 5.) fysisk status som kondition och styrka. Av de 617 svarade över 475 (77 

%) att elevers betyg bestod över 50 % av administrativa saker som klädsel, närvaro och delak-

tighet. Av dessa 475 svarade dessutom 193 att de administrativa sakerna är elevens betyg till 

100 %. I Sverige har det också gjorts liknande studier, bl.a. av Redelius m.fl. (2009). I studien 

framkommer det att majoriteten av lärarna ansåg att det viktigaste med ämnet var att eleverna 

skulle tycka det är kul, väcka ett intresse för rörelseaktiviteter och att de får prova på mycket 

för att sedan fortsätta med det i vuxen ålder. Det viktigaste verkar alltså inte vara vad eleverna 

lär sig utan att de lär sig något och samtidigt tycker det är kul. I studien nämnde ingen lärare 

att det var viktiga kunskaper att lära sig.  I studien görs det också en hierarkisk lista för vad 

som var viktigast i ämnet. 1.) Att eleverna var i tid och hade rätt utrustning, 2.) Att eleverna 

var aktiva och gjorde sitt bästa, 3.) Att eleverna samarbetade och var snälla vid varandra, 4.) 

Elevers förmåga att leda en grupp och visa ledarskap och 5.) Elevers fysiska prestationer. I 

studien diskuteras även lärares sociala kapital som påverkan av deras bedömning i skolan. 

Studien visar också att lärares sociala kapital påverkar deras syn på vad som ska bedömas och 

betygsättas. Man hänvisar även till svårigheter med att hålla isär ämnet idrott och hälsa med 

idrotten på fritiden.  

 

4.4 Elevers syn på betyg och bedömning 

Vad elever blir bedömda och betygsatta på, menar Redelius (2008) är en indikator på vad som 

är centralt i ämnet. I en studie som gjordes av just Redelius (2008) visade det sig att elever i 

årskurs 9 i Sverige hade liknande uppfattning om vad som bedömdes och betygsattes i ämnet 

idrott och hälsa som tidigare forskning visat i föregående rubrik. Denna studie gjordes på 367 

elever i Sverige som skulle skriva tre olika alternativ av vad som anses ligga till grund till 

betyg i idrott och hälsa. I det framställda resultatet kategoriserades fem områden i hierarkisk 

ordning: 1.) Inställning, 2.) Närvaro/aktivitet, 3.) Idrottslig förmåga, 4.) Ledarskap och 5.) 

Teoretiska kunskaper. Eleverna valde även att lyfta att det är av stor vikt att vara ombytt till 

lektionerna, vara positiv och göra sitt bästa samt att ha rätt kropp och utöva sport på egen 

hand. 

 

Redelius och Hay (2012) har även gjort en liknande studie där man samlade in kvalitativ och 

kvantitativ data från 355 elever i årskurs 9 i Sverige. Även här visade det sig att majoriteten 
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ansåg att beteendemässiga egenskaper var det viktigaste istället för ämnesspecifika kunska-

per. Eleven ansåg att betygen var av stor vikt för dem men att de dessvärre inte hade en aning 

om vad som stod i kriterierna för betygen. I artikeln diskuterar Redelius och Hay (2012) kurs-

planerna i Sverige och att dessa bör bli tydligare med vilka metoder man kan använda vid 

betyg och bedömning för att göra det lättare för både lärare och elever i undervisningen 

gälland just betyg och bedömning.  
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5 Teoretiskt perspektiv 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för olika teorier för att enklare förstå analyskapitel. 

Jag kommer först redogöra för läroplansteorin som handlar om läroplanerna. Därefter kom-

mer jag redogöra för ramfaktorteorin som behandlar yttre faktorer som ramar i lärares arbete. 

Till sist kommer jag  redogöra för praxisgemenskapsteorin som handlar om att lärare har olika 

ingångar i sitt arbete och att detta formas i i sociala interaktioner.  

 

5.1 Läroplansteori 

Det är mycket som spelar in hur skolans verksamhet ska se ut. Som tidigare nämnts, förändras 

läroplanerna i takt med att samhället utvecklas och ställer krav på skolan. I läroplanen står det 

formulerade och utskrivna mål med skolans verksamhet och riktlinjer. Linde (2012) föredrar 

det engelska ordet ”curriculum” som motsvarar läroplaner fast ”ger bredare associationer till 

föreskrivet innehåll, som till det faktiskt genomförda stoffurvalet” (2012:7). Linde (2012) 

hänvisar till Bernstein (1971), en engelsk pedagog, som i en uppsats skrev ”Curriculum defi-

nes what counts as valid knowledge” (1971:47). En central fråga i läroplansteorin är just, vad 

som är giltig kunskap? Linde (2012) ställer sig även frågan, är det läroplansmakarna eller de 

som tillämpar läroplanen som bestämmer vad som är giltig kunskap?  

 

Två betydelsebärande ord som finns med i läroplansteorin är avgränsning (classification) och 

inramning (framing). De har framförallt används av Bernstein (1971) som förklarar sociala 

kontrollmekanismer med dessa. Linde (2012) förklarar att ”avgränsningen avser en företeel-

ses gränser och inramningen avser hur handling kontrolleras inom dessa gränser” (Linde 

2012:15). Han menar även att ju starkare avgränsningen (classification) är, desto större blir 

möjligheterna till kontroll (framing) (Linde 2012.13). 

 

Vad som styr innehållet i olika ämne kan ibland förklaras utifrån ämnets så kallade ramar och 

avgränsningar. Linde (2012) förklarar att vissa ämne är mer eller mindre paradigmatiska, 

”vilket innebär att företrädare för ämnet har en gemensam uppfattning om vad som är grund-

läggande begrepp, accepterade teorier och kända lagbundenheter”(Linde 2012:12). Han tar 

som exempel att ingen företrädare i ämnet kemi hävdar att periodiska systemet är fel och bor-

de bytas ut. De ämnena som är inte fullt ut så paradigmatiska har ett större utrymme för tolk-

ning och företrädarna kan styra innehållet mer åt vad de anser är korrekt och viktig kunskap. 

(Linde 2012) 
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Eftersom lärare jobbar på olika sätt får detta konsekvenser för innehållet i undervisningen 

enligt Linde (2012), som även hänvisar till Gerhard Arwedson och Lars Lundman som stude-

rat närsamhällets inflytande över skolan och som konstaterar att till och med lärare på samma 

skola jobbar olika (Linde 2012). 

 

5.1.1 Formuleringsarena 

I formuleringsarenan sker grunden till läroplanerna. Här formas de föreskrifter ”som gäller i 

ett skolsystem för vilka ämnen som ska studeras, hur stor del av tiden varje ämne ska tilldelas, 

vilka mål som gäller för undervisningen och vilket innehåll ämnena ska ha” (Linde 2012:23). 

 

Linde (2012) väljer att lyfta fram läroplanskoder, som Lundgren (1983) introducerat. Dessa 

läroplanskoder är ”sammanfattande principer för urval, organisation och förmedlingsform för 

skolans undervisning.” Han menar alltså att beroende på hur samhället ser ut, är läroplanerna 

formade för att eleverna ska få en viss undervisning och bete sig på bestämda sätt. ” (Linde 

2012:39-42).  Han menar även att undervisningen inte enbart styrs av en läroplanskod utan av 

flera olika koder.   

 

5.1.2 Transformeringsarena 

Som tidigare nämnts, förändras samhälle, synsätt på kunskap etc. Detta får som följd att även 

de tankar som finns i läroplanen måste redigeras. Linde (2012) förklarar att ”den formulerade 

läroplanen inte förmår styra allt utan snarare är ett uttryck för gjorda kompromisser och över-

enskomna riktlinjer för en önskad utveckling” (2012:55).  

 

Linde (2012) framställer en rad olika faktorer som påverkar transformering av läroplanen och 

förloppet ner till undervisningen. Förutom samhället påverkas verksamheten av läroböcker, 

som styr innehåll. Det kan vara allt från framställning av innehållet till arbetsuppgifterna i 

boken.  

 

En annan faktor är ett ämnes traditioner.  Linde (2012) hänvisar till Thavenius (1981) som 

studerade innehåll i ämnet svenska och kom fram till att ämnet är sig fortfarande ganska likt 

efter århundraden.  
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Läraren har ofta stor tolkningsfrihet i vissa ämnen som inte är paradigmatiska, dvs. där ämnen 

inte är starkt avgränsade och inramade. Läraren spelar även stor roll beroende på vilken reper-

toar läraren, dvs. på vilket sätt läraren undervisar. (Linde 2012)  

5.1.3 Realiseringsarena 

I realiseringsarenan sker ”själva verkställandet av undervisningen” (Linde (2012:73). Hur går 

undervisningen till? Linde (2012) tar upp klassrumsspråket som en faktor. Han redogör om 

dialogen i klassrummet där läraren pratar och står för ca 2/3 av tiden medan eleverna får prata 

för ca 1/3 av tiden, där en klass består av ca 25-30 elever. Oftast handlar det om att lärare frå-

gar och elever ska svara och där läraren redan har ett givet svar som helst ska stämma över-

rens med vad eleven svarar. Därefter antyder läraren om svaret är bra eller dåligt.  

 

Linde (2012) anser att de flesta lärarna använder så kallade styrgrupper. Om en lärare har god 

tid på sig att kontrollera elevernas kunskap, kan denne lägga större tid åt saker som elever inte 

uppfattat. När läraren vill kontrollera om denne kan gå vidare till nästa område eller avsnitt i 

undervisningen, använder denna en form av styrgrupp där läraren ställer frågor till en viss 

grupp i klassen, inte de sämre och inte de bättre utan medelbra elever. Skulle det vara väldigt 

ont om tid flyttas styrgruppen till de lite snabbare eleverna för att kolla om det är okej att gå 

vidare (Linde 2012). 

 

Han lyfter även fram att eleverna kan göra motstånd, vilket påverkar undervisningen. Ofta gör 

lärare en planering av sin undervisning och genom att elever gör motstånd mot planeringen 

får läraren ibland göra ändringar. Detta är även något som har ökat på sistone, att låta eleverna 

ha större inflytande på undervisningen. (Linde 2012) 

 

5.2 Ramfaktorteori 

Ramfaktorteorin är en del i läroplansteorin och hjälper den att förklara vissa utförande och 

processer i form av yttre ramar. På sätt och vis har ramfaktorteorin funnits med i ovanstående 

redogörelser. Det finns olika sätt att förklara ramfaktorteorin på. Lundgren (1999) förklarar 

teorin enligt följande:  

 

Ramfaktorteorin bygger på tankegången att ramar ger ett utrymme för en 

process. Ramarna ger eller ger inte möjligheter, de är inte orsaker till en viss 

verkan. Om däremot ett mål tydligt finns för en process måste ramarna 

anpassas för att göra den processen möjlig. 
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     (Lundgren 1999:36) 

 

Lindbald mfl. (1999) har även de tittat närmare på ramfaktorteorin och ger sin förklaring på 

teorin enligt följande:  

 

Ramfaktorteorin försökte ursprungligen förklara samband mellan undervisningens ramar i form 

av tid, innehåll, elevkaraktäristika, och dess resultat. På grundval av sådana undersökningar 

kunde man sålunda påvisa att vissa resultat är omöjliga att uppnå inom vissa ramar och att be-

gränsande förhållanden som tid styr undervisningens genomförande. 

 

     (Lindblad mfl. 1999:93) 

 

Lindblad mfl. (1999) menar att ramfaktorteorin ”externaliserar undervisningen”. Genom ram-

faktorteorin kan man se faktorer som är av betydelse för att förstå undervisningen, t.ex. ”si-

tuationens begränsningar” och ”intitutionella krav”. Utöver detta finns elever och lärares upp-

fattningar och avsikter. (Lindblad mfl. 1999:101)  

 

Det man vill gemensamt ha sagt med ramfaktorteorin är att den inte har någon predikativ 

förmåga att förutse att något visst ska inträffa i undervisningen. Den förklarar enbart att det 

som inträffat kunde inträffa med den bakgrunden. (Lindblad mfl. 1999) 

 

Linde (2012) redogör att ramfaktorteorin är en del av läroplansforskningen som studerar rela-

tionen mellan resultat, undervisningsförlopp och begränsade yttre betingelser.  

 

Lindblad mfl. (1999) framställer en enkel kort och sammanfattad form av ramfaktorteorin i 

form av denna modell:  

RAMAR ->   PROCESS ->  RESULTAT 

Tabell 2. En enkel form av ramfaktorteori. ur (Lindblad mfl. 1999:98) 

 

Modellen förklarar på ett enkelt sätt ramfaktorteorin. Den visar att politiska och administrati-

va beslut som t.ex. timplaner, gruppstorlek påverkar vad som går att göra i undervisningen 

och vilket resultat som går att få av undervisningen. (Lindblad mfl. 1999) 
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5.3 Praxisgemenskaps teori (Community of practice) 

Praxisgemenskapsteorin eller coummunity of practice som den benämns på engelska, är fram-

tagen av Jean Lave och Etienne Wenger (1991). För att förenkla teorin kan man säga att den 

handlar om lärandet och att detta sker i olika sammanhang och situationer. Dysthe (2003) 

menar att Lave och Wenger bygger sin teori på att lärande ”pågår överallt och alltid” och att 

tidigare inlärningsforskning har ”ignorerat det faktum att lärande är ett fundamentalt socialt 

fenomen” (Dysthe 2003). Lave och Wenger (1998) väljer att lyfta fyra stycken punkter av vad 

som är viktigt gällande lärande, kunskap och vetande: 

 

1) We are social beings. Far from being trivially true, this fact is a central aspect of learning.  

2) Knowledge is a matter of competence with respect to valued enterprises – such as singing in tune, 

discovering scientific facts, fixing machines, writing poetry, being convivial, growing up as a boy 

or a girl, and so forth. 

3) Knowing is a matter of participating in the persuit of such enterprises, that is, of active engagement 

in the world. 

4) Meaning – our ability to experience the world and our engagement with it as meaningful – is ulti-

mately what learning is to produce.  

Lave och Wenger (1998:4) 

 

Lave och Wenger (1998) lägger störst fokus på första punkten och menar att lärande sker i 

olika situationer och sällskap. Eftersom lärandet sker genom en social interaktion har lärandet 

olika ingångar och flera komponenter påverkar lärandet. De väljer att lyfta orden meaning, 

practice, community and identity. Oavsett vilket fokus som ligger till grund för lärandet i ge-

menskapen så kommer det vara av betydelse. Alla människor ingår i olika praxisgemenskaper 

(communities of practices) och att dessa varierar beroende på om vi är hemma, på jobbet eller 

i skolan etc.  Även Dysthe (2003) redogör att när lärande sker i en praxisgemenskap, betyder 

detta att lärande främjas av att de som ingår i gemenskapen har olika färdigheter och kunska-

per med sig in i lärandet. Lave och Wenger (1998) lyfter exemplet att kollegor på jobbet sam-

arbetar och organiserar sina liv sinsemellan för att få jobbet att funka. De menar alltså att en 

praxis skapas för att kunna utföra sina jobb.  
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6 Metod 
 

I detta kapitel tänker jag redogöra för mina val jag gjort för att få fram mitt resultat. Det 

kommer handla om hur jag gått till väga gällande urval av informanter, etniska övervägande 

och hur jag gått till väga under studien med dokumentation och bearbetning. Det kommer 

också handla om huruvida studien är trovärdig och om studien mäter vad som är tänkt att mä-

tas.  

 

6.1 Metodval 

Jag valde att använda mig av en kvalitativ metod i form av kvalitativa intervjuer. Eftersom jag 

ville ta reda på hur varje lärare jobbar med betyg och bedömning, deras syn på betyg och be-

dömning samt vad de anser om den senaste kursplanen, kände jag att en kvalitativ studie med 

intervjuer var bäst lämpad då dessa rymmer en bred flexibilitet (Bryman 2011). Enligt Justen-

sen och Mik-Meyer (2011) ger kvalitativa intervjuer en bredare förståelse för problem etc. 

som undersöks. Genom att använda sig av kvalitativa intervjuer får man innehållsrika svar 

vilket ökar chanserna att finna mönster i lärarnas svar genom ett stort tolkningsutrymme 

(Trost 2010).  

 

Jag valde att använda mig av semistrukturerade intervjuer, vilket innebar att det sedan innan 

fanns en intervjuguide med ett urval av frågor. Intervjuerna innehöll även avvikelser från in-

tervjuguiden, något som accepteras i kvalitativa intervjuer (Justensen och Mik-Meyer 2011). 

Även Bryman (2011) menar att kvalitativa intervjuer kan ”röra sig i olika riktningar” 

(2011:413), då detta ger kunskap om vad de intervjuade anser vara viktigt och relevant.  

 

Då studien grundar sig mycket på hur respektive lärare tolkar olika avseenden var det av stor 

vikt att använda sig av öppna frågor som ryms i kvalitativa intervjuer istället för strukturerade 

intervjuer menar Bryman (2011). Han redogör även för att intresset med kvalitativa intervjuer 

är riktat mot den intervjuades ståndpunkter och att med hjälp av semistrukturerade intervjuer 

finns sedan innan ”specifika teman” som ligger till grund för intervjun (Bryman 2011:415).   

 



 

20 
 

6.2 Utformning av intervjuguide  

När man utformar en intervjuguide är det viktigt att veta vad som är ämnat att frågas. Bryman 

(2011) lyfter tonvikten av en intervjuguide med frågor indelade i teman som överlappar var-

andra. Han påpekar även att detta inte strikt måste följas utan att man som intervjuare måste 

vara beredd på att ändra ordningen under intervjuns gång. Det är även av stor vikt att ställa 

öppna frågor och under intervjun även ha ett enkelt och begripligt språk så att den intervjuade 

och intervjuaren förstår varandra. (Bryman 2011) 

 

I min intervjuguide började jag med lite generella bakgrundsfrågor för att få en bild av lärar-

na. Detta är av vikt då lärarnas svar skulle sättas in i ett sammanhang (Bryman 2011). I min 

intervjuguide har jag, precis som Bryman (2011); Justensen och Mik-Meyer (2011) och Trost 

(2010) förespråkar, delat in intervjuguiden i få teman som övergripande täcker mitt syfte med 

studien. Efter de generella bakgrundsfrågorna innehöll intervjuguiden frågor gällande lärarens 

arbete med betyg och bedömning, vilken syn lärare har på betyg och bedömning och ett avslu-

tande tema om den nya kursplanen i idrott och hälsa. Till min hjälp har jag även kollat på ti-

digare examensarbeten hur man formulerat sig gällande liknande frågor.  

 

6.3 Urval (informanter) 

Jag valde att göra åtta stycken intervjuer med lärare i idrott och hälsa. Lärarna kommer från 

olika gymnasieskolor från olika kommuner i södra Sverige. Att det blev just dessa lärare beror 

på olika saker. Jag började med att kontakta lärare i idrott och hälsa i de närmsta kommuner-

na. Via skolornas hemsidor var det enkelt att få kontakt med lärare och detta få ses som ett 

”bekvämlighetsurval” som enligt Bryman (2011:433) grundar sig på tillgängligheten av re-

spondenter. I några enstaka fall kontaktade jag skolans receptionister som i sin tur vidarebe-

fordrade mina mail till lärare i idrott och hälsa på skolan. Det förekom även att en lärare fick 

det vidarebefordrade mailet och kontaktade sedan några andra lärare i idrott och hälsa, vilket 

få ses som ett ”snöbollsurval” som enligt Bryman (2011:433) är när en kontaktperson i sin tur 

väljer ut en annan person.  

 

Lärarna som jag intervjuade varierade i åldrarna. Då jag anser att det är svårt att få lärare att 

ställa upp på sådana här ideella saker som intervjuer och offra tid från något annat fick urvalet 

av lärare bli varierat. Det optimala hade naturligtvis varit att lärarna haft samma styrdokument 

att jobba med under deras tid som verksamma lärare. Åldrarna varierar med ett spann på 30 år 
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upp till 64 år. Att ha med i beräkningarna är att även skolornas storlek varierar vilket jag ock-

så anser är svårt att ta hänsyn till gällande mitt urval. Ett par respondenter jobbade på samma 

skola vilket få tas med i beräkningen.   

 

6.4 Genomförande 

Eftersom jag hört från olika håll att det kan vara svårt att få respondenter till att ställa upp på 

intervjuer, började jag med att i god tid kontakta lärare och gymnasieskolor för eventuella 

intervjuer. Jag valde gymnasieskolor som låg nära anslutet till mig och där transporten inte 

skulle ta längre än 2 timmar. Via mail och telefonkontakt fick jag ihop ett urval av ett tio-tal 

lärare som kunde tänka sig ställa upp. Tillsammans kom vi fram till lämpliga tider och datum 

som passade oss båda.  

 

När det var dags för intervjuerna, valde intervjupersonen ut ett lämpligt ställe, oftast ett 

grupprum eller konferenssal, för att intervjuerna skulle kunna fortlöpa utan några störnings-

moment. Jag började med att presentera mitt arbete lite kort och respondenterna fick även 

kolla igenom frågorna från min intervjuguide för att bilda sig en uppfattning om vad som se-

nare kom att frågas. Innan intervjuerna började så kollade jag så det var okej att spela in och 

försäkrade respondenterna anonymitet. Jag fokuserade på att hålla en bra konversation med 

respondenten och därför följde jag inte intervjuguiden helt utan ställde följdfrågor beroende 

på vilket ämne eller vilken fråga vi samtalde om.  

 

Intervjuerna varierade väldigt mycket i tidsspann. Den kortaste intervjun varade strax under 

trettio minuter och den längsta intervjun varade i ca en timme och tio minuter. Sju av inter-

vjuerna gjordes under två veckors tid. Den sista intervjun gjordes någon vecka senare. När de 

sju intervjuerna var klara började jag med att transkribera ljudfilerna som jag lagt in i datorn 

via en diktafon som jag fick låna. När alla intervjuerna var färdigtranskriberade kunde jag 

börja med att framställa resultatet. 

 

6.5 Etik 

När man gör intervjuer så måste hänsyn tas till en del aspekter. Vetenskapsrådet (2002) har 

framställt en del punkter som är viktiga att följa och som behandlar hur forskning bör bedri-

vas. Dessa forskningsetiska principer ger riktlinjer för hur förhållandet mellan forskare och 
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undersökningsdeltagare skall se ut. Vetenskapsrådet (2002) har sammanfattat fyra olika 

grundläggande krav: 1.) Informationskravet, 2.) Samtyckeskravet, 3.) Konfidentialitetskravet 

samt 4.) Nyttjandekravet. Det första kravet, informationskravet, handlar om att de som ska 

deltaga blir informerade om syfte med arbetet och de villkor som finns för intervjupersonen 

vilket jag gjorde klart för respondenterna via mailkontakt. Vetenskapsrådet (2002) redogör 

enligt samtyckeskravet att de medverkande i en undersökning alltid har rätt till att bestämma 

själv över sin medverkan. Görs intervjuerna med ungdomar och barn gäller det att vara noga 

med att få ett godkännande från vårdnadshavaren. Eftersom respondenterna var över trettio år 

behövde jag inte fråga någon vårdnadshavare. En del tillfrågade respondenter valde att tacka 

nej och då tackade jag ändå för svaret och försökte inte övertala någon. Med konfidentiali-

tetskravet menas att intervjupersonerna skall ha anonymitet så att utomstående inte skall kun-

na ta del av material som påvisar vem den intervjuade personen är vilket jag först via mail 

gjorde klart för respondenterna och sedan innan intervjun började, påminde jag dem igen. 

Enligt nyttjandekravet får den insamlade informationen enbart användas till det är till för, 

d.v.s. för forskning (Vetenskapsrådet 2002) vilket jag strikt kommer följa.  

 

6.6 Reliabilitet, Validitet och Trovärdighet 

Det råder en ständig diskussion i huruvida reliabilitet och validitet är relevant i kvalitativ 

forskning (Bryman 2011). Begreppen hör främst hemma i kvantitativ forskning eftersom det 

handlar om tillförlitlighet i en mätning och om man mäter det man vill. Bryman (2011) hänvi-

sar till Mason (1996) som menar att reliabilitet, validitet och generaliserbarhet är olika slags 

’mått på den kvalitet, stränghet och mer generella forskningspotential som uppnås på grund-

val av vissa metodologiska och ämnesmässiga konventioner och principer’ (Mason 1996). 

Bryman (2011) hänvisar även till LeCompte & Goetz (1982) och Kirk & Miler (1986) och där 

LeCompte & Goetz (1982) förklarar begreppen utifrån extern reliabilitet, intern reliabilitet, 

intern validitet och extern validitet. De menar att extern reliabilitet är i vilken utsträckning en 

undersökning kan upprepas och intern reliabilitet är hur tolkning sker av det som ses och hörs. 

Med intern validitet menar de att en god överrensstämmelse mellan forskares observationer 

och de teoretiska idéer som denna utvecklar ska finnas och med extern validitet menar de i 

vilken utsträckning resultaten kan generaliseras till andra sociala miljöer och situationer (Le-

Compte & Goetz 1982). 

Det går alltid att diskutera reliabiliteten i detta arbete. Då jag var noga med att informera re-

spondenterna om deras anonymitet, bör de ha varit ärliga i sina svar. När intervjuerna genom-
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fördes tyckte jag samtliga respondenter svarade ärligt och hade belägg för sina svar. Flertalet 

pratade även om sina brister vilket jag ansåg visa prov på ärlighet. Validiteten i arbetet tycker 

jag är hög då intervjuguiden var noga utformad med frågor som skulle besvara mina fråge-

ställningar i arbetet. Då arbetet grundar sig på åtta intervjuer är trovärdigheten oviss. Det som 

stärker trovärdigheten i arbetet är att resultatet mäter sig jämt med studierna i tidigare forsk-

ning.  

 

6.7 Dokumentation 

Det är viktigt att veta hur intervjuerna ska dokumenteras. Justensen och Mik-Meyer (2011) 

menar att det är viktigt att i förväg ha bestämt sig hur intervjuerna skall dokumenteras. Enligt 

Bryman (2011) och Justensen och Mik-Meyer (2011) är den vanligaste metoden för doku-

mentation av kvalitativa intervjuer att spela in intervjuerna och sedan transkribera dessa, där-

för har även jag använt mig av denna metod. Bryman (2011) tar även upp tonvikten av att 

kvalitativa forskare ofta är intresserade av både vad som sägs och hur det sägs. Han menar 

även att genom inspelning av intervjun kan uppmärksamheten på det som sägs lättare efterle-

vas och eventuella följdfrågor kan göras utan att bli distraherad.  

 

6.8 Tolkning 

Min tolkning av respondenternas svar utgick från ett hermeneutiskt synsätt då arbetet grundar 

sig på människors tankar och avsikter. Ett hermeneutiskt synsätt kan förklaras genom att in-

tervjuaren försöker sammanjämka sin föreställningsvärld med den som blir undersökt (Öd-

man 2007), med andra ord försökte jag relatera respondenternas svar i deras perspektiv. För 

att få en tydligare bild av respondenterna ställdes lite bakgrundsfrågor som inte redovisas i 

arbetet. Eftersom jag bl.a. ville se hur lärare samarbetade med betyg och bedömning var det 

av vikt att de inte var ensama lärare i idrott och hälsa och därav teorin om praxisgemenskapen 

av Lave och Wenger (1998). Detta blir också ett argument i mitt hermeneutiska synsätt och 

tolkning av resultatet då jag, liksom Lave och Wenger (1998), tolkar resultat utifrån handling 

i sociala interaktioner och att lärarna styrs av olika ramar som tidigare redogjorts i ramfaktor-

teorin (Lindblad m.fl. 1999).  
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7 Resultat 

I detta kapitel kommer resultatet från de kvalitativa intervjuerna att redovisas. Resultatet 

framställs i tre olika teman, liknande mina frågeställningar. Först redovisas lärarnas tillväga-

gångssätt gällande betyg och bedömning. Därefter redovisas lärarnas syn på betyg och be-

dömning och till sist redovisas lärarnas uppfattningar om den nya kursplan som är aktuell i 

ämnet idrott och hälsa.  

 

7.1 Tillvägagångssätt gällande betyg och bedömning 

Tolkning och konkretisering 

Samtliga respondenter hade minst en kollega som också undervisade i ämnet idrott och hälsa 

vilket var en förutsättning för frågan om de samarbetade med betyg och bedömning med 

andra kollegor. Det var en stor spridning på svar bland respondenterna och ett par nämner att 

de jobbar ihop gällande bedömning. De framförde att de oftast diskuterar olika prestationer 

som eleverna gör och jämför resultat med andra kollegor för att det ska bli en rättvis bedöm-

ning. Respondenterna uttrycker det i form av: 

 

”Det kan ju vara en elev jag funderar över. Och ja menar då kan vi ju titta tillsammans, hur, vad 

tycker du om det här resultatet i förhållande till det här resultatet. För nu ska man ju faktiskt 

även vara duktig.” (Karin) 

 

”Nej, det är mest diskussioner och i vissa tveksamma fall, om tillexempel jag och… det gör vi ju 

och vi jobbar ju tillsammans i dom kurserna vi har tillsammans, tillexempel specialisering har 

jag tillsammans med (NN) då och då jobbar vi ju tillsammans och diskuterar eleverna.”  (Jesper) 

 
”Hon är tjej också och jag är ju kille. Det är också olika sätt att vara som person kanske. Också 

att vi kan bolla med varandra… när det gäller bedömning och innehåll. Det gör vi och försöker 

göra hela tiden.” (Carl) 

 

Flera av respondenterna tyckte att de samarbetade för lite med betyg och bedömning med 

varandra och att många kollegor valde att köra på sitt sätt istället för att försöka samverka 

kollegor emellan: 

 

”Nej inte så mycket. Men vi borde göra det, tycker jag. Och jag tänkte vi skulle prata om det 

hära nu lite granna innan vi börjar närma oss här nu så vi ligger någorlunda lika men jag känner 

att det har ju inte… det har vi vart dåliga på.” (Jan) 

 

”Alltså vi försöker ju… sen är vi ganska olika. […] Eh, så att en del kör på sitt och en del kör på 

sitt, men vi har försökt att jobba fram vissa delar.” (Caroline)  
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Det som respondenterna uttryckte sig samarbeta mer inom, var planering av undervisningen. 

De flesta angav att man samplanerade undervisningen i form av vilket innehåll och kunskaps-

krav som undervisningen skulle innehålla samt uppgifter som var aktuella för stunden: 

 

”Ja vi diskuterar ju planeringen… kommande… i början på läsåret eller varje stor period om vi 

säger att vi börjar hösten med att planera fram till höstlovet, sen går vi över julen och sen tar vi 

vårterminen.”  (Hans) 

 

”Men då diskuterar vi utifrån, betygskriterierna som finns där. Och… vi försöker jobba fram, ta 

fram matriser till eleverna inför uppgifterna för att dom ska veta vad som förväntas av dom. Har 

vi blivit bättre på det kan jag säg det var vi inte så bra på tidigare. (Jesper) 
 

Respondenterna angav även, förutom samplaneringen, att när de samplanerar och diskuterar 

olika saker så sker detta på ämnesträffar och konferenser. Några menade att det fanns goda 

möjligheter till att diskutera detta på ämnesträffar och konferenser medan vissa uttryckte sig 

att det var svårt för att kollegorna ofta har ett andra ämne också som denne måste verka i: 

 

Nej, det finns tid och vi har ganska stor påverkan på vad vi vill lägga den här konferenstiden på. 

Och att man verkligen nyttjar den tiden som är också på rätt sätt känner jag. Det är nog många 

som inte tycker att de får tid men frågan är då vad de använt den tid de fått. Nej, men jag tycker 

att vi fått bra med tid, och ja. (Carl) 

 

”Och sen är det ju, det är klart. (NN) har idrott matte. Och en annan har då idrott och bf. Och 

(NN) har likadant idrott och bf, så har inte (NN) någon rätt till betygssättning så att det, det är en 

organisatorisk fråga som… ” (Jan) 

 

På frågor om hur lärarna har jobbat eller jobbar med tolkning av kunskapskraven i den nya 

kursplanen svarade nästan alla att man diskuterar dem med kollegor. Det man försöker få 

fram är vilken nivå de värdeladdade orden i kunskapskraven har eller bör ha och att kollegor-

na emellan strävar efter att ha en så likvärdig bedömning som möjligt. Det ger sig uttryck 

enligt följande: 

 

”Ja, nej vi jobbar i grupp och försöker hitta… hitta nivån tillsammans.” (Hans) 

 

”Vi diskuterar mycket jag och min kollega. Och vänder ut och in på det. Vad är det som ska be-

dömas? Vad är det som står egentligen i kunskapskraven? Och det är kanske framförallt då de 

här orden med översiktligt, utförligt, nyanserat och att man försöker att ge några exempel på vad 

det kan betyda. Men det är inte alldeles enkelt alltså.” (Carl) 

 

”Nej, ja, nej det är ju att vi har tolkat det i matriser som vi gör så har vi tolkat… ehh… ja kun-

skapskraven som det heter inte betygskriterier utan kunskapskraven som… där vi, där vi lyfter 

fram dom här orden framförallt. Vad menas med dom?” (Jesper) 

 



 

26 
 

Samtliga respondenter anser även att det är problematiskt att hitta rätt nivå på kunskapskra-

ven. Det man framförallt hänvisar till är att stödet från Skolverket inte är tillräckligt, vilket ter 

sig mer längre ner i kapitlet.  

 

Dokumentation och kommunikation 

På frågan hur respondenterna jobbar med dokumentation gällande betyg och bedömning sva-

rade samtliga respondenter att man i någon form förde anteckningar. Några brukade anteckna 

en del under lektionen då de inte hade något lärarlett moment, några förde in noteringar i oli-

ka matriser och journaler och någon förde in omdöme i datorn. Detta har gett sig uttryck en-

ligt följande: 

 

”Jag… eller vi för någon gammal gymnastiklärarjournal, där vi skriver in noteringar om, ja allt 

om vi ser och hör och vad vi säger till elever och när vi säger till deras mentor att det är mycket 

frånvaro, om dom är skadade och sånna saker.” (Kent) 

 

”Ja det kan jag ju göra, om jag kan… alltså jag kan bedöma, om jag har en gruppövning som jag 

har i träningslära så där dom ska leda varandra då kan jag ju under tiden göra noteringar.” 

(Thomas) 

 

En av respondenterna förklarade även att han testat olika sätt men letar fortfarande efter en 

bra modell som kan underlätta arbetet: 

 

”Ja jag försöker lite olika varianter, jag måste försöka hitta den ultimata modellen. Jag gjorde en 

sån här innan på det gamla systemet. Ehh… ungefär såhär. Då med godkänt, VG och MVG och 

så gjorde jag en extra rad för varje, en sån för varje elev och excelfil så skriver jag då under om 

dom är klar och så vidare. Jag vet inte riktigt om jag… tyckte det var hundraprocentigt sen finns 

det ju dom som kör med… det finns nån sån där lärplattform som har nån med markerade olika 

färger. Är det grönt är det klart är det gult så håller man på och ät det rött så har man inte gjort 

det. Det kanske också är bra.”  (Jan) 

 
Det som samtliga även nämnde var att omdöme till utvecklingssamtalen var en form av do-

kumentation som de gjorde regelbundet. Respondenternas svar varierade på frågan hur kom-

munikationen var mellan lärare och elev. Några valde att lyfta att det sker en direkt kommu-

nikation under lektionerna i form av feedback på det som eleverna nyss gjort:   

 

”Korta samtalen med feedback och man försöker vara på under lektionstiden.” (Hans) 

 

En annan av respondenterna pratade om vikten av att göra klart för eleverna vad som krävs 

vid vissa kunskapskrav etc.: 
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”Jag tycker dels att om det handlar om en uppgift till exempel så är det noga att gå igenom de 

olika kunskapskraven som vi jobbar mot. Så att de vet det. Eh, och ibland kanske ge exempel, 

till exempel, det här innebär att du på en E-nivå gör så här eller såhär, eller att du har utvecklats 

så. Och på en A-nivå kanske det innebär mer det här och det här.” (Caroline) 

 

 

Någon hade ingen större kommunikation mer än att omdöme ges inför utvecklingssamtal och 

att man pratar lite ibland:  

 

”Och sen får man ju ta vissa spontana kontakter ibland där man, då pratar man ju lite… sen är 

det ju utvecklingssamtalen men då blir de ju en indirekt kontakt va, och då är det kanske inte så 

mycket egentligen… det är ju en… där är ju en envägskommunikation när man talar om hur nå-

gon ligger till och sånt där men…” (Thomas) 

 

En av respondenterna medgav även att de inte är tillräckligt bra på den kommunikativa biten 

med eleverna för att det är så tidskrävande: 

 

”Ja den brister ju, därför man har ju inte tid. Det tar för mycket tid.” (Kent) 

 

 

Bedömning och betygssättning 

Nästan samtliga respondenter valde att betona vikten av att man bedömer efter kunskapskra-

ven och att det är viktigt att eleverna får reda på vad som bedöms. Man lägger också stor vikt 

på att det ska vara rättvist för eleverna:  

 

”Det är ju framförallt att man… alltså följer kursplanen, det som står där. Men sen som sagt det 

är mycket… tolkningsfrågor där i också så att… att va rättvis är det absolut… så min bedöm-

ning, att oavsett om du läser estetiska programmet eller om du går på naturvetenskapliga pro-

grammet så ska ju ändå min bedömning… alltså det ska vara rättvist.”  (Jesper) 

 

”Det är rättvisan, försöka få med så mycket som möjligt. Egentligen inte intressant vad man är 

dålig i utan det är intressant vad man är bra i.” (Karin) 

 

En av respondenterna menar att dokumentationen är oerhörd viktig för bedömningen för att 

slippa en subjektiv bedömning i slutändan när betyg ska sättas: 

 

”Så att det inte blir en färgad bild av uppträdandet, tillexempel när jag sitter och sätter betyg, så 

att jag har svart på vitt, och kan bortse från, att det hjälper mig bortse från ett tyckande och att 

jag har på fötterna, så dokumentationen är ju viktigt för mig själv.” (Hans)  

 

Ett par respondenter, som lik de flesta, tycker att det är viktigast att man följer kursplanen, 

framför svårigheten med att hålla en jämn nivå på bedömningarna av elevers prestationer: 
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”Det viktigaste är ju att man går efter kunskapskraven annars… sen är dom ju lite luddiga och 

det är ju där… det är där det, känns ibland att är man för hård nu eller är man inte tillräckligt 

hård?” (Jan) 

 

På frågan om vad som är viktigt för respondenterna när de ska betygsätta eleverna svarade en 

del att det är viktigt att låta eleverna få göra det de är bra på och i så stor utsträckning som 

möjligt få med det i kunskapskraven samt att de får testa kunskapskrav fler än en gång: 

 

”Och sen se hur många av de här bra grejerna som går in i betygskriterierna. För det står ju inte 

vilka aktiviteter man ska göra. Vi har ju bestämt lite hur det ska röra sig så att vi får tillräckligt 

mycket spridning. Att det liksom inte är handboll, fotboll, basket och volleyboll som är det enda 

man sätter på. Utan att man liksom, det ska vara inomhus och utomhus och individuellt och i lag 

och på olika sätt så.” (Karin) 

 

”Sen tycker jag också att det är viktigt… eftersom de på denna skola läser den under tre år, idrott 

och hälsa 1, så tycker jag det är viktigt att man ger dem möjlighet att testa samma kunskapskrav 

mer än en gång. Så att även om man har, ja nu jobbar vi med kropps ideal, nu jobbar vi med trä-

ningslära, nu jobbar vi med hälsabiten, att man kanske då märker att man har en elev som kan-

ske höjt sig väldigt att man kanske erbjuder någon form av slutuppgift eller slutprov där man 

testar samma kunskapskrav igen så att de då har möjligheten att ja, så de inte känner att nu är det 

kört för att jag missade den där arbetsmiljöuppgiften i ettan och har bara ett E på den.” (Caroli-

ne) 

 

Respondenterna kom med spridda svar gällande frågan om de planerade innan lektionen vad 

de hade tänkt bedöma. Flertalet ansåg att man planerat vad som skulle bedömas under lektio-

nen och att man försökte redogöra detta för eleverna:  

 

”Mm, försöker göra det. Försöker beskriva det området vi ska jobba med och jag har blivit mer 

och mer så att jag. Alltså för några år sedan hade vi kanske mer så att vi hade något skriftligt 

prov eller något examinationstillfälle, men att det är en bedömning under resans gång också. Det 

ska inte stå och hänga på ett tillfälle utan faktiskt så bedömer jag det här under lektionen och sen 

kommer vi avsluta med ett seminarium men då tittar jag på det här.” (Carl) 

 

En del respondenter pratade om problematiken med bedömningen och att man inte kan bedö-

ma hela tiden. Man tog även upp om det verkligen gynnar eleverna om man hela tiden ska 

bedöma dem hela tiden och en av respondenterna tycker inte alls om att bedöma dem hela 

tiden:  

 

”Det tycker jag är fullständigt vansinnigt, för det är allting i världen så har man en tid att lära sig 

saker… sen bedöms man. Så att jag menar att gå in, som elev och känna att man ska vara be-

dömd varje timme är helt åt skogen tycker jag.” (Karin) 

 

”Ja det där är ju också en sån där fråga. Och vi hade den uppe till diskussion då, huruvida ska 

eleverna veta om i förväg att dom blir bedömda jo det var ju sagt att visst ska dom veta det.” 

(Jan) 
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Ett par respondenter medgav att de inte är tillräckligt bra på att redogöra för eleverna vad som 

bedöms på lektionen och syftet med undervisningen.:  

 

”Ja, det är nånting som vi ska försöka bli bättre på. Ett förbättringsområde.” (Hans) 

 

”Ja. Och vi har brustit där. Så där… min kollega som plötsligt försvann, vi hade bestämt vilka 

moment som vi skulle… för när vi gjorde… satte betyg förut så konstaterade vi att vi har väldigt 

mycket dokument och diskussioner och diskussionsunderlag, vi har skriftliga utvärderingar, men 

vi har inte noterat deras fysiska förmåga riktigt, utan bara skaffat oss en generell bild men… så 

nu hade vi bestämt för varje moment här så skulle vi säg, här skulle vi titta på deras förmåga i 

bollspel, sånna saker. Förståelse och sånt. Men nu föll det ju lite grann så jag får hitta ett eget 

nytt system.” (Kent) 

 

Respondenterna var väldigt eniga om arbetet med bedömning under lektionstid. Samtliga sva-

rade att man i någon form observerar eleverna när det inte är något lärarlett moment och några 

försöker också göra ett par noteringar. Vissa gör noteringar i pärmen redan under lektionstid 

och vissa sätter sig efter lektionstid och skriver ner lite: 

 

”Det blir ju mycket betrakta, sen är det ju svårt för ibland har du lektioner där du bestämmer 

mycket men sen är det många lektioner där eleverna får vara mer aktiva själva och då kan jag ta 

en roll mer tillbaka och sitta och observera och det är ju lättare i vissa mål än i andra mål.” 

(Carl) 

 

”Ja vissa lektioner så ställer jag ju mig utanför verksamheten och bara sitter med min betygs-

pärm och gör noteringar.” (Hans) 

 

En av respondenterna tar upp problematiken med att bedöma rörelsekvalitéer och fysisk för-

måga i samband med undervisningen: 

 

”Har dom en konditionsträning, där är det kanske inte så mycket att just. På deras sätt att träna 

för… en som har sämre kondition kan ju inte hålla så högt tempo som en som har bättre kondi-

tion. Ehh… och då är det svårt att göra en bedömning av det man ser. Då måste man veta vad 

dom känner och om dom tillexempel ska hitta sin tröskel eller ligga i rätt nivå där, då är det jät-

tesvårt att bedöma, det är klart att går det inte göra nånting alls. Men ehh.. . nej så lite olika be-

roende på vad man gör.” (Bertil) 

 

Cirka hälften av respondenterna menade att de gjorde noteringar efter lektionerna eller att de 

sammanställde lite små noteringar som gjorts under själva lektionstiden och kanske också 

föra in dessa i en klasslista om det är något speciellt moment:  

 

”Då sätter jag, ja eller sätter någon liten punkt plutt, plutt, plutt.” (Karin) 

 

”Om det nu är så till exempel att jag har verkligen stått och tittat på en specifik sak, då har jag 

kanske haft en klasslista och skrivit kommentarer till varje elev och då brukar jag spara dem el-

ler föra in dem i… nu vet jag inte om jag har dem här, jo det har jag kanske. Eh, ska vi se vad 

jag har med mig… Alltså då kanske jag för in det liksom i någon form av tabell eller så… men 
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det är lite eh, olika om vad det handlar om… nu har jag inte med mig dem, men jag hade annars 

klasslistor och då hade jag gjort upp bara för mig själv, E, C och A-nivå och skrivit vad de inne-

bär…”(Caroline) 

 

Den andra hälften svarade lite olika gällande bedömning efter lektionstid. En av responden-

terna svarade att han ofta hade nollbyte mellan lektionerna, det vill säga att det inte fanns nå-

gon tid efter lektionerna till annat än att förbereda nästa lektion som började direkt efter: 

  

”Mmm, tyvärr har jag ju nollbyte ofta. Så när jag är där uppe har jag kanske två, tre lektioner på 

rad. Så den tiden får jag lägga när jag kommer ner hit sen, eller efter sista lektionen om jag sätter 

mig och ja.” (Carl) 

 

Ett par respondenter svarade att man varit dåliga på det och att det förekom ibland men inte i 

så stor utsträckning och då framförallt kanske när det kom till teoretiska moment i undervis-

ningen: 

 

”Ja det är ju det jag sa vi har varit dåliga, vi har ju varit… suttit väldigt mycket och läst deras ar-

bete, inlämnade arbete, där dom utvärderar perioder, tillexempel träningslära, men efter lektio-

nerna har vi inte konfererat om vad har vi upplevt idag, ska vi göra nån form av anteckningar.” 

(Kent) 

 

”Nej det är ju och sammanställa dom här små kråkfötterna som jag gör helt enkelt, men,  men 

inte jätte mycket.” (Jesper) 
 

Samtliga respondenter medgav att man jobbar med någon form av formativ bedömning. Vissa 

ansåg sig jobba lite mer med det och vissa ansåg sig måste bli bättre på detta. De flesta mena-

de att en typ av formativ bedömning är deras omdöme som de skriver inför utvecklingssamta-

len som de har med eleverna cirka en till två gånger per termin. Majoriteten ansåg även sig 

jobba med formativ bedömning i form av den feedback som man gav till eleverna i samband 

med undervisningen och någon respondent pratade även om att det är viktigt även för elever-

na att själva reflektera över sina ansträngningar: 

 

”Visst ibland kan man säga, samtidigt som, om man pratar bedömning egentligen, det här med 

att ge feeback. Det var ju nått sammanhang med det här formativ bedömning, där man liksom 

pratade om hur man gjorde, då tänkte ja. Egentligen är det väl det som vi alltid hållit på med. Ta 

en idrottslektion där man instruerar något eller går igenom, ett slag i volleyboll. Börjar med och 

visar hur man gör och sen instruerar man, här gör du bra va men ändå lite mer… det är ju på 

samma sätt egentligen. Såå… mycket har kanske bara nya namn?” (Jan) 

 

”Där med det formativa det tycker jag är till typ att dom gör en… att dom reflekterar över sitt 

tränande och sånt det tycker jag är en formativ bedömning, att man kan se hur…” (Thomas) 

 



 

31 
 

De få respondenter som pratade om problematiken med formativ bedömning angav tidsaspek-

ten som en stor del och stora klasser med många elever.  

 

”Ja, det tar tid. Det är ju många elever också.” (Carl) 

 

”Så det handlar ju lite om hur mycket tid och energi man lägger ner.” (Caroline) 

 

När det gäller den summativa bedömningen varierar svaren väldigt mycket bland responden-

terna. Cirka hälften av lärarna försökte inte att ge ut några betyg till eleverna utan mer prata 

om deras utveckling, medan den andra hälften av respondenterna medgav att man ger ut betyg 

och resultat till eleverna för att därifrån kunna analysera vad de ska göra för att nå upp till ett 

högre betyg:  

 

”Vi har sagt att fram till sista terminen ska vi inte ge en summativ bedömning. Vi ska inte prata 

betygstermer utan bara prata utveckling, hela tiden, och vi försöker ha, inte försöker ha, vi har 

ett utvecklingssamtal med varje elev varje terminen och intill sista terminen pratar vi bara for-

mativt.” (Hans) 

 

”Tänk nu på att inför den här uppgiften måste du uppnå minst en C-nivå för att jag vet att du sik-

tar på ett C totalt sett. Och då måste du tänka på det här och det här. Så att man både försöker att 

bolla med dem eh, och också då att när man lämnar tillbaka uppgifter till dem att man skriver 

lite kommentarer.” (Karin)  
 

Ett par ansåg sig även jobba med en summativ bedömning då man för in resultat och liknande 

prestationer i en nätbaserad modul som eleverna också har tillgång till för att stämma av. En 

av respondenterna pratade även om att man i slutändan gör en summativ bedömning då man 

lägger ihop elevernas prestationer till ett samlat betyg: 

 

”Och så sätter man ett samlat betyg så att det formativa det kan man utveckla mer klart, så att, 

för att någonstans så är det ändå en summativ, att man lägger ihop deras prestationer genom 

året.” (Jesper) 

 

7.2 Olika uppfattningar gällande synen på betyg och bedömning 

Inställning till betyg och bedömning 

Samtliga respondenter ansåg sig ha ett intresse gällande betyg och bedömning. De flesta me-

nade att de jobbar inom skolans verksamhet och då är betyg och bedömning en väldigt central 

del. En av respondenterna svarade att han till och med sökt utbildning via Skolverket för att få 

mer kunskap om betyg och bedömning. Detta var av eget initiativ av respondenten, alltså ing-

et som skolan erbjudit: 
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”Jag har ju… jag gick ju den hära, skolverkets utbildning för lärare i idrott och hälsa, under förra 

läsåret.” (Jan) 

 

 

 På frågan om skolan hade något intresse svarade respondenterna lite olika. Några ansåg att 

skolan de jobbade på hade ett stort intresse av betyg och bedömning och vissa svarade att de-

ras skola inte hade något vidare intresse. Det mest återkommande svaret var att skolan erbjöd 

lärarna att jobba med betyg och bedömning på studiedagar och någon skola tog in en och en 

annan föreläsare som pratade om betyg och bedömning, men då ofta av ”allmän karaktär” 

som en av respondenterna uttryckte det. Några uttryckte att det berodde på vilken enhet som 

man hamnade i på skolan, som var en lite större skola: 

 

”Det är väldigt mycket beroende på vilken ämnesgrupp man jobbar inom och sen är det ju väl-

digt, vi har ju fyra olika enheter med fyra olika rektorer för olika program kan man säga och då 

kan det vara olika beroende på vilken ämnesgrupp man hamnar i.” (Caroline) 

 

När sedan frågan om det var viktigt med betyg i skolans verksamhet svarade respondenterna 

även här olika. Majoriteten av respondenterna svarade dock att betygen fungerar som motiva-

tionshöjare och att det även är av betydelse med det urvalssystem som finns för att söka högre 

utbildning: 

 

”Jag tror att det är svårt att motivera eleverna annars” (Caroline)  

 

”Ja jag tror det… jag tror att det är viktigt att ha det… det är trots allt många som gör sin plikt 

för betygets skull. Och sen blir det, kan vi, utifrån det skapa en god vana att dom kanske inte vet 

sen att det är för betyget dom gör det utan dom gör det för att dom behöver det.” (Hans) 

 

Ett par av respondenterna tyckte att det även fanns en problematik med betygen. En av dem 

tyckte inte att betyg skulle finnas förrän i äldre åldrar och en respondent ställde sig frågan om 

det är betygen som är viktigast för arbetsgivare idag eller personligheten: 

 

”Jag tror ändå betyg är… åtminstone i högre åldrar det tror, absolut inte man ska ha betyg förrän 

man kommer upp i slutet av högstadiet, jag tror inte det har nånting som driver på, tvärtom, det 

kan driva på dom som är duktiga.” (Thomas) 

 

”Jag vet inte idag hur mycket en arbetsgivare tittar på betyg och hur mycket den kollar på per-

sonlighet till exempel. Tittar men mer på personlighet, tittar man på polisen till exempel är det ju 

mycket intervjun som spelar roll. JA, då kanske skolans betyg är lite överdriven, innebörden el-

ler vad man ska säga, ja.” (Carl) 
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Vidare utryckte sig respondenterna i majoritet att det är viktigt med betyg i ämnet idrott och 

hälsa. Ett par respondenter uttryckte vikten av betyget i ämnet eftersom det fortfarande finns 

ett urvalssystem till vidare studier. Några valde att prata om ämnet som viktigt och därför 

behövdes betyget i idrott och hälsa likaväl som betygen i andra ämnen:  

 

”Ja det är ju… finns betygssystemet så är det klart att det måste finnas här också.” (Kent) 

 

”Ja jag tycker det också. Ehh… vad ska man säg. Ja egentligen, om man tänker på hur ämnet är 

och det ska vara en… du ska ha kunskaper för att kunna sköta din hälsa och allt såhär. Ehh… så 

är det viktigt att du kan visa att du också har den. En som då struntar i det får inget betyg eller 

får underkänt… den visar ju också en arbetsgivare kanske vad man har för inställning till det…” 

(Jan) 

 

Ett par respondenter som inte var lika klar och tydlig med att det var viktigt med betyg i äm-

net tyckte bland annat att de fysiska prestationer som eleverna kunde inte var av så stor vikt 

utan mer att det gäller ha kunskapen för vidare hälsa. En av respondenterna uttryckte detta i 

form av att det räckte kanske med antingen ett godkänt betyg i ämnet eller ett icke godkänt. 

En annan pratade om ett tudelat ämne där de praktiska och teoretiska delarna låg var för sig 

och att betyget skulle sättas i det teoretiska: 

 

”I idrottsämnet tycker jag nog att det hade räckt med IG eller godkänt. Eller nå upp till kraven 

eller inte då. Sen om det heter E eller G eller vad det heter… Det hade varit spännande att prö-

va!” (Carl) 

 

”I vissa fall, i vissa fall… man kan ju diskutera… jag kan tycka många gånger eller har funderat 

fram och tillbaka idrott och hälsa, skulle man kanske delat upp kursen i två delar. Ett hälsa där 

det var mer teoretiskt enbart, bara fått med all teori och idrott ha mer praktiskt.” (Jesper) 

 

Arbetssätt 

Respondenterna var väldigt splittrade i frågan om eleverna skulle vara med i tolkningsproces-

sen av upplägg på undervisningen. Cirka hälften svarade att de tycker eleverna bör få vara 

med och säga sitt medan den andra hälften svarade att de inte tyckte det. De som tyckte att 

eleverna skulle vara delaktiga menade att eleverna ofta kommer med bra idéer och tankar på 

upplägg av undervisning och även hur man kan bedöma det:  

 

” Och vissa deltar väldigt aktivt i både utformning av vad vi ska göra för något på lektionen och 

hur man ska bedöma och ja. De har mycket kloka idéer. Så man får vara lite flexibel där genom 

att både ha ett färdigt koncept så man kan ge dem lösningar och hjälpa dem men också låta dem 

vara med och påverka också.” (Carl) 
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Sedan var det ett par respondenter som tyckte både ja och nej på frågan om eleverna skulle 

vara med i tolkningsprocessen. De menade att de ska vara med och säga sitt men att i slutän-

dan så är det ändå lärarens ansvar och läraren som har professionen och utbildningen: 

 

”Inte i första hand, tycker jag inte det. Då tycker jag att det är vi som ändå har utbildning, vi fem 

då som ska diskutera, att vi ska ta fram först. Såhär ser vi på det. ” (Jesper) 

 

De respondenter som inte tyckte att eleverna skulle vara med i tolkningsprocessen svarade 

väldigt olika. En av respondenterna tyckte att eleverna inte hade så stor kunskap om kurspla-

nen att de skulle klara av det: 

 

”Där kan jag ju säga nej. Där måste jag va ärlig och säga, och jag tror inte eleverna är på den ni-

vån så dom kan tolka.” (Thomas) 

 

En annan respondent uttryckte det i form av att det hade blivit alldeles för många olika tolk-

ningar vilket hade försvårat arbetet: 

 

”Tolkningsarbetet kan dom inte vara med i. Det skulle ju kunna innebära att man får många oli-

ka tolkningar […] Återigen så öppnar det ju för olika bedömningsnivåer på olika håll. Olika lä-

rare olika grupper. Ehh… det kan ju vara en elevgrupp som tycker att man ska va hårdare, då är 

där… säg att du har några elever i… jag menar det blir inte rättvist oavsett, sen är det elever som 

tycker att man inte ska va hårdare. Ska man då följa det så har man olika krav på olika klasser.” 

(Jan) 

 

En annan respondent tyckte att tolkningen inte skulle ligga på henne utan att den skulle kom-

ma från högre substanser: 

 

”Eh, nej nej jag tycker att det här bör… egentligen bör inte tolkningen ens ligga på min nivå. 

Den bör ju vara klar uppifrån så att man får den så fint som möjligt utöver.” (Karin) 

 

När jag frågade respondenterna om de anser att eleverna vet vad de blir bedömda på i ämnet 

så svarade samtliga respondenter med ett tveksamt svar. Ett par ansåg att eleverna i stort sett 

vet vad de blir bedömda på medan vissa andra var tveksamma till det. Man tog då upp arbets-

sättet som man jobbar på och lyfte även ämnets karaktär:  

 

”Jag tror att de vet mer i andra ämnen än de vet i idrott och hälsa för det är ändå att, ja så som vi 

jobbar här, så har de kanske inte varit vana vid att jobba på högstadiet. Då blir det kanske lite 

svårare att förstå vad är det han tittar på egentligen. De är inte vana vid att bli bedömda på häl-

sobitar. Att man ska kunna motivera vad en aktivitet är bra för, vad tränar en aktivitet och då blir 

de lite mer osäkra på också vad man tittar på.” (Carl) 
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”Jag tror att de känner sig, jag tror att de upplever att det är mycket hur de presterar […] Just 

därför att i ämnet idrott är man ganska utsatt därför att det är nästan som att klä av sig naken och 

ställa sig och visa upp vad man kan. Det är inte riktigt lika tydligt i ett annat ämne.” (Caroline) 

 

En annan av respondenterna pratade också om ämnets tradition att idrott och hälsa ofta för-

knippas med den fysiska prestationen av eleven och att genom att göra sitt bästa så når man så 

högt betyg som möjligt: 

 

”Ehh… Ämnets tradition. Idrott är ändå ett ämne som gäller att springa fort, kämpa allt vad man 

kan och allt det där då får man högt betyg. Det är liksom det som en del tror…” (Jan) 

 

En annan respondent pratade för detta med att elever gör sitt bästa och tillade även att delta-

gandet på lektionerna var viktigt: 

 

”Ja det försöker jag ju tala om för dom va. Vad jag tittar på. Talar om att det är mycket att dom 

deltar och gör sitt bästa.” (Thomas) 

 

Oavsett svar på föregående fråga svarade samtliga respondenter att deras syn och bedömning 

av eleverna ofta stämde överrens med elevernas syn. Några nämnde att det förekom något 

enstaka fall där eleven tyckte sig gjort förtjänt av ett högre betyg men i slutändan överrens-

stämmer det väldigt väl. Ett par lärare menade att alla elever bryr sig inte heller utan man för-

litar sig på att läraren har gjort en korrekt bedömning: 

 

”Ja, jag har väldigt få som tycker att jag bedömt fel. Sen kan det vara så att jag bedömer dem på 

it’s-learning ibland och då finns det dem som kanske inte bryr sig om att svara tillbaka. Men de 

gånger jag pratar med dem förstår dem varför de har fått det de har fått.” (Carl) 

  

En av respondenterna lyfte problematiken att man ofta gör utvärderingar i slutet av kursen och 

då slutar även många andra kurser vilket gör att eleverna får väldigt många utvärderingar att 

skriva som kan få till följd att man accepterar sitt betyg och att läraren gjort en korrekt be-

dömning: 

 

”Ja jag brukar faktiskt räkna efter liksom vad, när dom har gjort utvärderingar och sånt där så 

brukar det kanske stämma till nittio procent, ja. Och kanske ännu lite mer för dom har ofta… 

även om dom inte uppnått så är dom ändå rätt så klara på att dom tycker att jag har lyckats be-

döma dom rätt. Så… åttio, åttiofem procent är det nog så, ska jag inte ta i för mycket men det. 

Sen vet man inte när man gör dom här undersökningarna för gör man det i slutet på kursen, man 

är gör… man gör en utvärdering sista lektionen så eller näst sista lektionen när dom ser, som-

marlovet så har dom femton sånna utvärderingar eller tio sånna utärderingar så…” (Thomas) 

 



 

36 
 

Majoriteten av respondenterna sade att de inte diskuterade elevernas betyg utan att det gällde 

att vara tydlig från början och ständigt ha en dialog med eleverna om deras prestationer. När 

man diskuterade så gällde det främst kunskapskrav och att man via omdöme inför utveck-

lingssamtalen gjorde det tydligt för eleven vad som krävdes för att nå ett högre betyg: 

 

”Så därför så… försöker vi att inte använda bokstäver, men eleverna vill ju ha det och kräver 

det. Och då har vi sagt att vi… om vi ska ge dom en bokstav så ska det vara ett E, C eller A inte 

nått mitt i mellan. Sen när vi summerar detta, så kan vi säga att du är på väg mot…” (Kent) 

 

En av respondenterna klargjorde att eleverna får göra en självskattning i början av kursen för 

att tala om vad man siktar på för betyg och samtidigt gör läraren kommentarer med hand för 

att följa upp och se om eleven klarar sitt mål: 

 
”Ja, det försöker vi göra… dom börjar med en sån här självskattning… nu i vår har de gjort en 

sån här självskattning, tidigt i höstas… […]Nej. Jo denna gjorde dom tidigt i höstas och vad 

dom siktar på för betyg och så. Så har v våra fem betygsområden. Så håller vi detta som en jour-

nal där dom får anteckna och jag ger en liten kommentar om, hur det har gått och vad man kan 

tänka på, för att lyfta.” (Hans) 

 

7.3 Synen på den nya kursplanen i idrott och hälsa 1 

Det egna arbetssättet 

Det kom en ny kursplan i idrott och hälsa i samband med att den nya läroplanen GY11 trädde 

i kraft 2011. På frågan om respondenterna ändrat sitt arbetssätt sedan den nya kursplanen 

kom, svarade cirka hälften att man ändrat sitt arbetssätt medan den andra hälften menade att 

de jobbade på samma sätt. Några respondenter menade att man redan förra kursplanen jobba-

de med en tydlig målinriktning och att man utgår från målkriterierna. Man medgav dock att 

man anpassat innehållet enligt det centrala innehållet som är nytt i den senaste kursplanen: 

 

”Jag, även i LPO94 så försökte jag jobba mot ett mål då, inte utgå från olika aktiviteter utan nu 

jobbar vi mot det här målet och detta är för godkänt, detta för VG och detta för MVG.” (Carl) 

 

”Nej, det… men nej det gör vi inte. Men vi har ju fått titta på kunskapsmålen och värderingen av 

aktiviteter… av fysiska aktiviteter. Men vårt upplägg har varit i princip densamma.” (Kent) 

 

De respondenter som svarade att man förändrat sitt arbetssätt efter att den senaste kursplanen 

började gälla, menade alla att man blivit mer målinriktad i sitt arbetssätt och att det har blivit 

tydligare med det centrala innehållet: 

 

”Ja mer, jag känner att man, man måste mer inrikta det på, att se till att allting kommer med och 

att man ger dom, domhära möjligheterna till att visa vad dom kan.” (Jan) 
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”Det tror jag faktiskt. Alltså just det här centrala innehållet har gjort det mer tydligt att det här 

och det här ska ingå i kursen.” (Jesper) 

 

När jag frågade om hur insatta respondenterna var i den senaste kursplanen för idrott och häl-

sa svarade alla utom en att man var ”väl insatt” eller ”rätt bra” insatt i den. Dock fanns det en 

liten osäkerhet i respondenternas svar. Ett par respondenter hänvisade till att man fått infor-

mation från skolverket och en respondent hade varit på kurs som skolverket höll i: 

 

”Ja det tycker jag. Vi har haft information här från skolverket. Vi har jobbat i grupper på studie-

dagar… ämnesövergripande och inom ämnet. Jag har varit iväg på skolverkets information i Gö-

teborg, om dom nya betygskriterierna.” (Hans) 

 

” Ja nu tycker jag att jag har blivit väl insatt, speciellt efter kursen.”(Jan) 

 

Den respondenten som inte tyckte sig vara väl insatt menade att kursplanen innehåller svårbe-

dömd text och svåra begrepp vilket gör att det tar längre tid att anpassa undervisningen: 

 

”… jag tycker det är mycket sånt här med… svårbedömd text […]Och det tar tid liksom innan 

man sätter sig in och förstår skillnaden mellan dom på olika sätt va.” (Thomas) 

 

Respondenterna svarade dock relativt lika på frågan hur de arbetat med att sätta sig in i den 

nya kursplanen. De vanligaste svaren var att man diskuterat på konferenstid, studiedagar, äm-

nesträffar och någon respondent har till och med en hel dag i veckan där man får tid att jobba 

med kursplanen: 

 

”Alltså det finns ju ibland att man har ämnesmöten och såhär och då ska man diskutera sådana 

här frågor…” (Caroline) 

 

”Inte organiserat men vi ges väldigt mycket tid till sånt eftersom vi har ju onsdagarna, vi har alla 

dom fria blocken, är man intresserad så gör man det, är man inte intresserad så…” (Kent) 

 

Stöd från skola och skolverket 

Nästan samtliga respondenter uppgav att de känt stöd från skolan i och med en ny läroplan. 

De ansåg att skolan erbjudit dem tid för att kunna sätta sig in i kursplan etc. Utöver den re-

spondent som har en hel dag till förfogande till att jobba med sådana frågor, svarade övriga 

respondenter främst att man fått tid genom konferensmöten och andra informella samtal: 

 

”Att sätta oss in i den, och likadant här så har vi då sånna här konferenseftermiddagar och olika 

böcker från skolverket som vi har tatt in här som komplement som man kan läsa igenom och för-

tydliga vissa grejer. ” (Jesper) 
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”Nej, det finns tid och vi har ganska stor påverkan på vad vi vill lägga den här konferenstiden 

på. Och att man verkligen nyttjar den tiden som är också på rätt sätt känner jag.” (Carl) 

 

Den respondent som tyckte sig fått för lite stöd från skolan menade att för lite tid och för lite 

kunskap har getts. Han menar även att trots ny läroplan och ny kursplan så har man ändå lika 

mycket undervisningstid utöver detta: 

 

” Men den tiden då vi nu ska ha en ny kurs som vi inte haft innan, enligt nya. Ny läroplan, ny 

kursplan. Ehh… och sen ska man liksom ändå ha lika många timmar att undervisa för det […] 

Ja, mer, mer kunskap och mer tid också. Och vi hade kanske… borde… nu är det ju inte bara vår 

skola det hänger på utan vi kanske skulle kunna haft fler träffar med dom andra skolorna i när-

området. ” (Jan) 

 

När jag sedan frågade om hur stödet varit från skolverkets sida gällande att det kommit ny 

läroplan, kursplan och så vidare, fick jag väldigt blandade svar. De flesta respondenterna sva-

rade att stödet var sådär. Någon nämnde att man kan gå in på skolverkets hemsida för att ta 

hjälp, vilket nästan alla ansåg vara en svårnavigerad hemsida. Ett par respondenter menade 

dock att det inte fanns något stöd överhuvudtaget från skolverket. En av dem kritiserade dem 

för att inte ha fått klart bedömningsstöd till ämnena och då framförallt till ämnet idrott och 

hälsa: 

 

”Ja nej som sagt var… det är ju konstigt att… nu är det tre år sedan snart sen man började 

genomföra det och dom har inte klar bedömningsstödet, långt ifrån alla ämnen.” (Jan) 

 

En av respondenterna tyckte att stödet från skolverket är stort och menade att det fanns en 

tjänst, där man kan ringa dem eller maila och få svar, som var väldigt bra: 

 

”Ja absolut. Sen har ju skolverket en fantastisk service, med den här upplysningstjänsten där 

man kan ringa eller maila.” (Hans) 

 

Åsikter kring kursplanen idrott och hälsa 1 

När jag frågade respondenterna om de tyckte att de hade en större frihet till den senaste kurs-

planen gällande upplägg av undervisning, svarade samtliga respondenter att det var friare med 

den gamla kursplanen. De menade att den gamla kursplanen var mycket ”luddigare” och 

”flummigare” vilket gjorde att tolkningsutrymmet blev större. Man framförde även att det 

finns en tydligare progression i den senaste kursplanen och en av respondenterna upplevde sig 

mer stressad nu för att hinna med allt: 
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”Nej jag tycker den förra var flummigare […] Det innebär ju att min frihet är större. Men nu 

känner jag ju en större trygget i vad vi gör för att jag har det tydligare i kursplaner och kriterier, 

men det innebär ju inte att jag är friare. ” (Hans) 

 

”Eh, så då är man ju ganska styrd. Jag känner mig ibland ganska stressad […] Av att nu måste vi 

liksom hinna få in den här arbetsmiljöbiten här nu. Eh, och då får vi jobba med detta några 

veckor för att sen innan lovet hinna med det och det. Innan så kände jag väl att det var inte lika 

mycket innehåll. Eh, och då… då kunde man liksom göra vissa bitar, fast man var ju ändå 

tvungen att få med alla delarna. Men man kunde ändå göra lite mer, lite friare upplevde jag.” 

(Caroline) 

 

På frågan om respondenterna ansåg att alla kunskapskraven i kursplanen var lika mycket vär-

da fick jag många olika svar. Ett par respondenter tyckte att de var likvärdiga och en av dem 

förklarade att man inte har någon hierarki på kunskapskraven: 

 

”Nej, men jag kan nog tycka att de är likvärdiga. Klart att det här med analys av olika fysiska 

aktiviteter och att man ska göra dem, de första kunskapskraven, men jag kan inte säga att jag sät-

ter dem i någon hierarki ändå.” (Carl) 

 

Några respondenter var lite tveksamma i sina svar och menade att egentligen är alla kun-

skapskrav lika värda men att vissa kanske är lite viktigare. En av dem syftade på säkerhets-

aspekten och att kunna agera i nödsituationer: 

 

”Sen kan man ju fundera över hur mycket tid lägger man på dom olika delarna och jobbar med 

dom olika sakerna. För visst, visst… vi kan ju och andra sidan säg det här med att ta hänsyn till 

sin egen och andras säkerhet och vidta åtgärder vid skada och nödsituation […] Jag menar är 

inte det det allra viktigaste på sitt sätt? Jag menar om nånting skulle hända…” (Jan) 

 

De respondenter som tyckte att vissa kunskapskrav hade större värde tyckte lite olika. En av 

respondenterna tyckte att hälsoaspekten hos eleverna vägde tyngst och en annan. Han menade 

att beroende på vilket program man läste och vad man skulle ha för framtida yrke så var den 

ergonomiska aspekten viktig. Ett par andra respondenter tyckte att den praktiska delen vägde 

tyngre och att det är viktigt att ta ansvar för den egna hälsan och det fysiska inom hälsobiten. 

En av dem förklarade även att det faktiskt är ett praktiskt ämne: 

 

”Jag kan väl säga att vissa väger tyngre. Jag tycker den här biten men att dom tar ett aktivt an-

svar för sin egen hälsa. De tycker jag är tungt. Tungt vägande. Sen kan jag mer… hålla det här 

med friluftsliv, utelivet. Inte så tungt vägande när jag sätter betyg.” (Hans) 

 

”Sen blir det ju om man tittar på den praktiska delen så står det ju inte lika många kunskapskrav 

kring den biten. Och då blir det ju automatiskt att eftersom man har ganska mycket praktiskt, om 

man tittar i förhållande till hur många kunskapskrav det finns så blir det ju att den biten får stör-

re utrymme. Men annars tror jag att jag skulle ha blivit ifrågasatt av eleverna om man gav dem 

lika mycket, för det är ju ändå ett praktiskt ämne.” (Caroline) 
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Respondenterna är dock eniga om att kunskapskraven är för tolkningsbara. Majoriteten av 

respondenterna svarade att de tyckte kunskapskraven var ”flummiga” och ”luddiga”. En av 

respondenterna ville ha mer info från skolverket och framförallt ett bedömningsstöd för att 

veta en ungefärlig nivå vilket många respondenter tyckte var svårt. En annan respondent sade 

att skolverket sagt till honom att det är upp till lärarens profession att tolka begreppen: 

 

”Skolverket säger bara att det är upp till lärarnas professionalitet […] Ja och det ger ju utrymme 

till mycket tolkning.” (Kent)  

 

Ett par av respondenterna som dock inte tyckte att det var för ”luddigt” och för ”flummigt” 

svarade att man tyckte det är tydligare nu jämfört med förra betygskriterierna och förstod inte 

hur man annars skulle ha kunskapskraven. Även de, liksom skolverket, menade att det är upp 

till lärarens profession att avgöra och att det faktiskt ger lärare möjlighet att lättare anpassa 

verksamheten:  

 

”Ja, jag tycker ändå att det är tydligare nu än vad de förra kriterierna var. Så det är ju vad jag har 

att jämföra med. Men… alltså jag förstår inte hur det annars skulle vara. För att, goda rörelse-

kvaliteter. Det kan jag ju mäta med klocka och måttband… men jag skulle ju aldrig kunna ha det 

i kriterierna att du ska hoppa en och fyrtio i höjd tillexempel. Utan, jag tror ändå att det måste 

va… sen är det upp till lärarna att ha den professionaliteten att sätta gränserna.” (Hans) 

 

Samtliga respondenter uppgav att den senaste kursplanen är bättre än den förra. En av respon-

denterna uttryckte att det ”har bara blivit bättre och bättre”. Cirka hälften av respondenterna 

valde att lyfta fram att det är en tydligare progression gällande kunskapskraven:  

 

”Bra respektive dåligt… Eh, något bra med den nya tycker jag är att det är en tydligare progres-

sion. Alltså de har bara ändrat orden lite men man ser att det är exakt samma sak. I den gamla så 

var det inte lika tydligt.” (Caroline) 

 

En av respondenterna utryckte det som att det blir er en likvärdig utbildning nu med tydligare 

kursplan och poängterade det centrala innehållet som även en annan respondent poängterade 

som i sin tur hyllade det nya betygssystemet med två mellanbetyg i form av B och D: 

 

”Mmm, jag tycker att det finns mycket fördelar med den nya och betygsskalan har vi varit inne 

på. Jag tycker det är bra det här med B och D, men det ska inte användas förrän i slutet. Men att 

man har dem så man slipper plus och minus som det oftast blev då, ja du nådde G+, men inte 

riktigt VG, men här har du B och D då.” (Carl) 
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Endast en respondent var lite osäker på fördelar och nackdelar med kursplanen och menade 

att de i grund och botten är relativt lika ändå: 

 

”Och jag menar, det tycker jag egentligen inte skiljer, skiljer så mycket mot vad det gjort innan. 

Utan ibland så är det liksom som att man strävar efter att det ska va skillnad men att skillnaden 

kanske inte är så jätte stor då. och dom som skriver det kanske har… sen ska de, sen ska dom 

krydda ner det, det ska inte vara jätte mycket text och då, då är det ju lätt att få… tycka det är 

rätt så lika mot vad det vart innan, ja jag vet inte. ” (Thomas) 

 

Respondenten ansåg även att det är svårt för de som ska skriva kursplanerna då de inte får bli 

för mycket text men samtidigt skilja sig från förra kursplaner.   



 

42 
 

8 Analys 

I detta kapitel kommer jag att analysera mitt resultat och ställa det emot tidigare teorier som 

tagits upp. Analysen är indelad i tre områden, precis som i resultatet, för att enklare kunna 

följa med i texten. De områdena motsvarar min frågeställning och först presenteras en analys 

av lärarnas tillvägagångssätt och sedan deras syn på betyg och bedömning. Kapitlet avslutas 

med en analys av deras syn på kursplanen i idrott och hälsa. 

 

8.1 Analys av tillvägagångssätt gällande betyg och bedömning 

Tolkning och konkretisering 

Samtliga respondenter angav att det var positivt att samarbeta kollegor emellan gällande betyg 

och bedömning. En del av respondenterna ansåg att det var en fördel med att samarbeta då de 

kunde diskutera resultat, elevprestationer, undervisning och lektionsupplägg. Enligt Dysthe 

(2003) och Lave och Wenger (1998) främjas lärandet i samarbete i en praxisgemenskap. De 

respondenter som inte tyckte sig samarbeta med andra lärare gällande betyg och bedömning 

ansåg sig vilja, men att det inte alltid var möjligt och därför främjas inte deras utveckling av 

tankar kring betyg och bedömning lika mycket som det gör de som ingår i en praxisgemen-

skap. Nästan samtliga respondenter uppgav att de hade en grovplanering som de framställt 

tillsammans med sina kollegor, precis som Linde (2012) redogör för och att elever ofta får 

vara med och påverka en del. Lave och Wenger (1998) pratar om vikten av att lärare samarbe-

tar och verkar i olika praxisgemenskaper för att bland annat klara av jobbet. Samtliga respon-

denter uppgav att man verkar i någon form av praxisgemenskap. De respondenter som inte 

samarbetade speciellt mycket med sina eller sin kollega i idrott och hälsa fanns trots allt med i 

andra gemenskaper som ämnesträffar, konferrensmöten etc. Det man framförallt diskuterade 

när det kom till betyg och bedömning var de värdeladdade orden i kursplanen. Detta tolkar jag 

som att de jobbar efter att få en likvärdig bedömning. Linde (2012) diskuterar problematiken 

med att alla lärare jobbar på olika sätt vilket ger konsekvenser och som praxisgemenskapsteo-

rin också understryker, har lärare olika ingångar och uppfattningar. Lindblad m.fl (1999) före-

språkar även detta i sin förklaring av ramfaktorteori där det finns olika ramar som påverkar 

själva processen.  

 

Dokumentation och kommunikation 

Precis som Linde (2012) redogör för, jobbar lärare väldigt olika och det var inget undantag 

när det gällde lärares dokumentation av elevernas lärande. En del respondenter sökte fortfa-
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rande efter en bra strategi för att kunna dokumentera på ett bra sätt. Några försökte anteckna 

lite på lektionstid och några efter lektionens slut men det återkommande problemet var alltid 

tidsaspekten. Linde (2012) diksuterar detta problem med att lärare har oftast väldigt stora 

klasser och att det därför inte är lätt att identifiera alla elevers behov och att just tidsaspekten 

ofta är ett vanligt förekommande problem i skolans verksamhet. Även i detta fall går det att 

anamma ramfaktorteorin som Lundgren (1999) och Lindblad m.fl. (1999) redogör för , då 

klassens storlek påverkar lärarens arbetssätt. Vad gällde den kommunikativa delen i arbetet 

mellan lärare och elev, blev svaren även här olika. Några valde att framhäva den direkta feed-

back som förekom under lektionstid medan några valde att framhäva omdömena som skrivs 

och yttrar sig i samband med utvecklingssamtalen som äger rum cirka en gång per termin. En 

av respondenterna medgav att man är för dålig på den kommunikativa delen med eleverna och 

att orsaken till detta, som så många gånger förr, beror på tidsaspekten som enligt Linde (2012) 

är väldigt vanlig. Detta kan tyckas märkligt då det i praxisgemenskapsteorin betonas att läran-

de påverkar väldigt positivt i sociala interaktioner mellan varandra (Lave och Wenger 1998; 

Dysthe 2003). Dock redogör vissa respondenter att man faktiskt diskuterar betyg med elever-

na vilket i praxisgemenskapsteorin främjar lärandet (Dysthe 2003;Lave och Wenger 1998), 

men som kan strida mot styrdokumenten att betyg inte kan ges förrän kursens slut och om 

samtliga kunskapskrav är uppfyllda av minst E-nivå (Skolverket 2011). 

 

Bedömning och betygssättning 

Respondenterna tyckte det var av stor vikt att all bedömning skedde med stöd från kurspla-

nens kunskapskrav för att kunna göra en så rättvis bedömning som möjligt. Några lärare me-

nade att det var svårt att hitta bedömningsnivåer på elevers prestationer och eftersom ämnet 

idrott och hälsa kan ses som ett paradigmatiskt ämne (Linde 2012), ställs det högre krav på 

lärarens professionalitet på att bedöma vad som är bra respektive dåligt samt vad som är rätt 

respektive fel. Respondenterna uttryckte vidare att det var viktigt att eleverna fick chansen att 

visa all sin kunskap i form av att de fick chansen att visa upp kunskapskrav mer än en gång. 

Därför är det av stor vikt att lärare har detta i planeringen att låta samtliga elever få fler än en 

chans att visa upp sina kunskaper inom ett område och de flesta lärare hade sedan innan en 

grovplanering av vad som skulle göras men att eleverna får vara med och bestämma som en-

ligt Linde (2012) har ökat på sistone i skolans verksamhet.  

 

När respondenterna redogjorde för hur de arbetar med bedömning under lektionstid fick jag 

många intressanta svar. De flesta respondenterna försökte göra någon form av observation i 
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klassrummet men man försöker skaffa sig en helhet och lita på sin yrkesprofession. Svårighe-

ter med bedömningen berodde på en del aspekter. En ständigt återkommande aspekt var tids-

ramarna som Linde (2012) redogör för som är vanliga inom skolans verksamhet. Linde 

(2012) pratar även om ämnets tradition att det ofta handlar om fysiska kvalitéer eller rörelse-

kvalitéer som är i fokus på lektionerna och detta ansåg många respondenter var svårt att be-

döma, då det mot bakgrunden av ett paradigmatiskt ämne där det inte är lika tydligt vad som 

är rätt och fel enligt Linde (2012).  

 

8.2 Analys av olika uppfattningar gällande synen på betyg och bedömning 

Inställning till betyg och bedömning 

Samtliga respondenter medgav att man hade ett intresse av betyg och bedömning då man var 

verksam inom skolans verksamhet och därav behövde vara någorlunda insatt i just betyg och 

bedömning. Majoriteten svarade även att skolorna som de jobbade på hade ett intresse av be-

tyg och bedömning. Svaren varierade dock på frågan om det var viktigt med betyg och be-

dömning inom skolan och många intressanta svar gällande betyg och bedömning i ämnet id-

rott och hälsa. Några respondenter menade att ämnet fortfarande är av fysisk karaktär, precis 

som Linde (2012) hävdar, och att det kanske räcker med antingen ett godkänt och  ett under-

känt betyg i ämnet. Någon lyfter problematiken av det kanske borde vara ett tudelat ämne då 

det är svårt att avgöra vad som är rätt och fel i ämnet när det gäller rörelsekvalitéer. 

 

Arbetssätt 

Det rådde stor splittring i uppfattningarna om eleverna skulle få vara med i tolkningsproces-

sen gällande undervisningen. Om eleverna får vara med och bestämma främjas lärandet enligt 

praxisgemenskapsteorin (Dysthe 2003; Lave och Wenger 1998), men några lärare ansåg inte 

att eleverna skulle få för mycket att säga till om för det skulle enligt dem innebära för många 

tolkningar på det hela och det skulle försvåra arbetet för läraren. Flertalet pratade även om att 

det är lärarens profession att tolka och undervisa. Trots tidigare svar från respondenterna att 

de försöker föra en dialog med eleverna för ökat lärande, vilket Linde (2012) menar har ökat i 

skolans verksamhet,  hävdade nästan samtliga respondenter att elever ofta inte vet vad som de 

blir bedömda på. En orsak till detta kan vara, precis som Linde (2012) påstår, att till och med 

lärare på samma skola jobbar på olika sätt vilket gör det svårt för eleverna att veta.   
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8.3 Analys av synen på den nya kursplanen i idrott och hälsa 1 
 

Det egna arbetssättet 

Flertalet respondenter madgav att de ändrat sitt arbetssätt sedan den senaste läroplanen Gy11 

trädde i kraft medan det fanns respondenter som inte ändrat sitt arbetssätt. Detta får nästan ses 

som ett tydligt exempel på att lärare jobbar på olika sätt som Linde (2012) också hävdar. När 

sedan respondenterna skulle svara om de är insatta i den senaste kursplanen förekom det en 

liten aning om osäkerhet i svaren. Det var många som gav tveksama svar som om responden-

terna kände sig tvingade av att säga ja men som egentligen inte riktigt var fullt så insatta. Lite 

förklaringar som låg till grund för deras svar var att det tar tid att sätta sig in i en ny kursplan 

och läroplan och även att dokumenten innehåller svårbedömd text. Dessa orsaker kan förkla-

ras med hjälp av ramfaktorteorin där Lindblad (1999) och Lundgren (1999) redogör för yttre 

betingelser som påverkan av reslultatet. På frågan hur respondenterna har satt sig in i kurspla-

nen svarade majoriteten att detta skett eller sker på konferenstider eller ämnesträffar där de 

tillsammans med andra kollegor kan eller har diskuterat sig fram för att på så sätt även kunna 

utföra en rättvisare bedömning. Detta i enlighet med praxisgemsnakspteorin (Dysthe 2003; 

Lave och Wenger 1998). 

 

Stöd från skola och skolverket 

Majoriteten av respondenterna upplevde stöd från skolan sedan en ny läroplan (Gy11) trädde i 

kraft 2011. De respondenter som uttryckte sig ha fått för lite stöd fårn skolan framförde samt-

liga att det handlade om för lite tid till att anamma läroplanen som återigen kan förklaras med 

hjälp av yttre betingelser som tid etc inom ramfaktorteorin (Linde 2012). Vad gäller stöd från 

skolverket ansåg flertalet respondenter att de fått för lite kunskap om läroplanen medan en av 

respondenterna hade fått som svar att det är upp till lärarnas profession att tolka den. Detta för 

tankarna till Bernsteins (1971) tankar om att det är läroplanen som styr vad som räknas som 

giltig kunskap, något som även Linde (2012) problematiserar genom att ställa sig frågan om 

det är läroplansmakarna eller de som ska tillämpa läroplanerna som bestämmer vad som är 

gilitig kunskap.  

 

Åsikter kring kursplanen idrott och hälsa 1 

Samtliga respondenter indikerade på att den senaste kursplanen är bättre än den förra. Den 

främsta orsaken till att den senare kursplanen är bättre än den förra är att den senare är tydli-

gare. Ramarna är tydligare för lärarna i och med att det finns ett centralt innehåll menade re-
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spondenterna. Genom detta centrala innehåll får lärarna tydlgare ramar, vad som undervis-

ningen ska innehålla, något som ramfaktorteorin (Lindblad 1999) kan styrka. Trots dessa tyd-

ligare ramar som nu återfinns i kursplanen fick jag blandade svar gällande värdet av kun-

skapskraven i kursplanen. Några ansåg att vissa kunskapskrav var lite mer värda eller hade ett 

lite större infrlytande i undervisningen vilket tyder på splittring av lärares tolkning av kun-

skapskraven. Detta visar återigen att lärare arbetar olika och har olika syn på saker och ting 

(Linde 2012). Att just detta sker kan kanske även ses som ett misslyckande i formuleringsare-

nan och framförallt i transformeringsarenan (Linde 2012), då det uppenbarligen inte är till-

räckligt tydligt för lärare gällande läroplan och kursplaner. 
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9 Diskussion 

I detta kapitel kommer jag att först föra en diskussion utifrån de metodval jag valt att göra och 

diskutera mitt genomförande av arbetet. Sedan kommer jag jämföra det resultat jag fått fram 

med vad tidigare forskning visat. Resultatdiskussionen kommer delas in efter områdena mot-

svarande mina frågeställningar för tydligare struktur. Kapitlet avslutas med tankar om vidare 

forskning inom ämnet. 

 

9.1 Metoddiskussion 

Jag valde att använda mig av en kvalitativ metod i form av kvalitativa intervjuer eftersom jag 

ville ta reda på hur lärare jobbade med betyg och bedömning och vilken syn de hade på områ-

det. Bryman (2003) redogör för en bred flexibilitet i form av kvalitativa intervjuer vilket jag 

ansåg var nödvändigt för att få ett intressant resultat. För att få en ännu tydligare bild av hur 

lärarna jobbar med betyg och bedömning skulle man kanske kunna göra observationer vilket 

förmodligen hade stärkt mitt resultat och mina iaktagelser. Vad gäller det kvantitativa i studi-

en hade trovärdigheten säkerligen ökat om jag gjort fler intervjuer. Om man bortsett från tids-

ramarna hade jag antagligen kunnat göra fler intervjuer och för att öka trovärdigheten. Hade 

jag valt att göra en kvantitativ studie hade jag inte fått samma förståelse för problemet vilket 

man får av kvalitativa intervjuer enligt Justensen och Mik-Meyer (2011).  

 

Bryman (2003) pratar om att det är av fördel att utforma intervjuguiden enligt teman vilket 

jag också gjorde. Denna uppdelning är jag väldigt nöjd med då jag enklare kunde framställa 

resultatet. Något som jag inte var lika nöjd med var att en del frågor var relativt lika vilket 

gjorde att jag fick stryka en av dem under varje intervju. Jag valde även att omformulera en 

fråga (om eleverna bör få vara med i tolkningsarbetet) som till en början var felformulerad. 

Trots noga granskningar innan jag gick ut få fältet fick jag ändra detta, men detta ändrades 

innan samtliga intervjuer. Jag borde kanske gjort en eller två testintervjuer innan jag påbörja-

de intervjuerna med lärarna, dock får jag skylla på de tidsramar som finns för arbetet att det 

inte fanns någon tid för att hinna göra detta.  

 

Mitt urval av lärare varierade i åldrar och några var dessutom från samma skola, vilket få tas 

med i beräkningarna när det gäller trovärdigheten i arbetet. Det optimala hade förstås varit att 

samtliga lärare var relativt lika i ålder och hade haft samma förflutet med tidigare läroplaner 

och kursplaner. Dock anser jag att det inte varit rimligt att hitta åtta stycken lärare med denna 
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bakgrund utan det fick bli lite blandat. Jag valde att kontakta skolor inom en radie på max två 

timmars transport. Eftersom några lärare som tackade ja inte gick att få tag på senare, blev det 

enbart åtta stycket intervjuer som från början såg ut att bli tio stycken. Ett par lärare jobbade 

dessutom på samma skola vilket kan ha påverkat resultatet en del. Återigen fanns tidsaspekten 

med i tankarna och valet av lärare fick bli ett ”bekvämlighetsurval” som Bryman (2003) ut-

tryckt det. 

 

9.2 Resultatdiskussion 

Tillvägagångssätt gällande betyg och bedömning 

I praxisgemenskapsteorin (Dysthe 2003; Lave och Wenger 1998) fick vi reda på att genom ett 

samarbete i en praxisgemenskap kan lärande främjas och en del respondenter uppgav att de 

samarbetade i vissa fall med andra kollegor om det var något som var oklart. Men överlag 

fanns det inte ett fortlöpande samarbete kollegorna emellan vilket kan ses som underligt då 

vissa respondenter ansåg kursplanen som lite otydlig och svårarbetad. Dock samarbetade kol-

legorna ofta emellan vad gäller grovplanering av undervisningen, förutom vissa, som enligt 

ett par respondenter, ”körde sitt eget race”. När kollegorna samarbetade, skedde detta oftast i 

form av konferenser eller andra ämnesträffar. Dock menade många att det inte var betyg och 

bedömning som låg i fokus utan andra saker som skulle planeras.  

 

Samtliga respondenter medgav att anteckningar fördes i någon form av elevers prestationer. 

Precis som Linde (2012) har redogjort fört oss, jobbar lärare väldigt olika och de har även 

olika ingångar i arbetet. Vi har tidigare fått veta om ramfatktorteorin (Lundgren 1999) som tar 

upp yttre betingelser som påverkar resultatet såsom tid, lokaler och storlek på klasser. I Veals 

studie (1990) fick vi även veta att lärares arbetssätt påverkas av socialisation, lärares tankar 

och arbetssätt. De flesta respondenterna hänvisade till tidsaspekten gällande dokumentatio-

nen, att det inte var möjligt att genomföra den i den utsträckning som de föredrog. Vad gäller 

det kommunikativa med eleverna svarade respondenterna även här att det är tidsramarna som 

sätter stopp för önskad efterlevnad vilket även var lärarnas främsta problem i studien av Dé-

irdre Ní Chróinín and Caitríona Cosgrave (2011) där lärarna i större utsträckning fick under-

visa med en tydligare formativ bedömning. Att just tidsaspekten är sånt stort hinder för lärar-

na gör att det påverkar deras bedömning av elever vilket måste ses som ett stort problem.  
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Respondenterna var eniga om att det viktigaste när man bedömer eleverna är att följa kun-

skapskraven för att det ska bli så rättvist som möjligt. De är även eniga om att det är vitkigt 

att vara tydlig mot eleverna vilka mål som eftersträvas. I flera studier (Johnson 2002; Lund 

2002; Boyce 1990; Miller 2006; Wright & van det Mars 2004) har vi tidigare fått veta att un-

dervisning med tydliga bedömningssituationer har gynnat både lärare och elever, ändå svara-

de flertalet respondenter att de inte planerade vad som skulle bedömas under lektionen. Ar-

gumenten för detta varierade men några menade att det inte gick bedöma elever hela tiden och 

någon tyckte att det var ”vansinnigt” att bedöma hela tiden. Om inte lärare är tydliga med när 

de bedömer och vad de bedömer, bör det finnas en problematik med att elever inte vet vad 

som bedöms och när det bedöms. Respondenterna var dock eniga om att de observerar och 

gör anteckningar antingen under eller efter lektion vilket kan också kan tyckas problematiskt 

om det inte finns ett tydligt bedömningssyfte.  

 

Samtliga respondenter ansåg sig jobbade med någon typ av formativ bedömning vilket fram-

förallt Royce D. Sadler (1989) förespråkar i sin studie. Några respondenter menade att de om-

dömen som skrivs till varje elev inför utvecklingssamtal var en typ av formativ bedömning 

medan andra lyfte feedbacken som formativ bedömning. Just feedbacken nämner Royce D. 

Sadler (1989) som oerhört viktig för elevernas fortsatta lärande.  En av respondenterna nämn-

de något väldigt intressant, när denne hävdade att som idrottslärare håller man i princip alltid 

på med en typ av formativ bedömning och hänvisade ett praktiskt moment där läraren instrue-

rar, hjälper och ger feedback till eleven. Respondenten menade att det kanske bara kommit 

nya ord och uttryck för saker och ting som egentligen är detsamma. Noterbart var även att det 

mest problematiska med den formativa bedömningen var tidsaspekten enligt dem. Den sum-

mativa bedömningen varierade mellan respondenterna. Det mest anmärkningsvärda var att 

vissa gav ut betyg till eleverna för att lättare kunna analysera vad eleverna befann sig medan 

vissa inte gav ut betyg och försökte fokusera på vad som kunde utvecklas. Detta kan bli pro-

blematiskt då elever har rätt att visa vad de kan fram till kursens slut. De tidigt utgivna bety-

gen bör därför inte ha något värde av en summering av elevernas prestationer som en del re-

spondenter utryckte att de gjorde i slutet av kursen.   

 

Olika uppfattningar om synen på betyg och bedömning 

Det var väldigt positivt att samtliga respondenter uppgav sig för att vara intresserade av just 

betyg och bedömning. Flera antydde att det var nödvändigt då de jobbade inom skolans verk-

samhet. Det rådde dock splittrade meningar om betyget i ämnet idrott och hälsa var viktigt. 
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Vissa menade att det var väldigt viktigt eftersom det urvalssystem som finns idag är som det 

är. Vissa ställde sig dock mer kritiska och tyckte inte det var lika självklart utan redogjorde 

mer om att kunskapen om fysisk aktivitet är viktigare än fysiska prestationer. Det finns alltså 

en splittring i vad lärare tycker är viktigt i ämnet vilket bör ses som problematiskt. Respon-

denterna är heller inte eniga om elevernas deltagande i  de tolkningsprocesser som finns. Fler-

talet respondenter tyckte att elever bör få vara med och bestämma vad gäller lektionsinnehåll 

och hur saker och ting kan bedömas medan några andra respondenter ställde sig helt kritiskt 

till detta. Argumenten för att inte låta elever vara med i processerna var att det kunde bli för 

många tolkningar som skulle göra det väldigt svårt för läraren att tillmötesgå. Man hänvisade 

även till lärarens profession och det är denne som utbildat sig inom området.  

 

På frågan om eleverna visste vad de blir bedömda på svarade nästan samtliga respondenter att 

de inte visste i den grad som de borde precis som Annerstedt & Larsson (2010) tdigare redo-

gjort. En av respondenter hänvisade till ämnets tradition, att det handlar om att göra sitt bästa 

och få bra resultat och att detta fortfarande finns kvar på skolorna. Intressant var även att en 

av respondenterna utryckte detta som viktigt när denne bedömmer, att eleverna ska göra sitt 

bästa och att delta. Detta påstående stämmer överrens med tidigare studier (Placek & Dodds 

1988; Lund & Kirk 2002; Johnson 2008; Victor Manuel m.fl. 2012; Young 2011; Redelius 

m.fl. 2009) som visar att det råder stor splittring i vad som lärare anser är viktigt och som lä-

rare anser som betygsgrundande i ämnet idrott och hälsa. Studierna visar att lärare bedömer 

elever på annat än det som står i kursplanen och det är allt ifrån närvaro, kldäsel till inställ-

ning till ämnet. Trots denna oklarhet från lärare, och studier (Redelius 2008; Redelius & Hay 

2012) som visar  att även elever anser att lärare sätter betyg på fel grunder, ansåg samtliga 

respondenter att deras och elevernas syn på betygen oftast är densamma. Väldigt få elever 

ifrågasätter sitt betyg vilket kan tyckas märkligt.  

 

Synen på den nya kursplanen i idrott och hälsa 1 

2011 fick lärarna en ny kursplan i idrott och hälsa då läroplanen Gy11 trädde i kraft. På frågan 

om respondenterna ändrat arbetssätt i och med en ny kursplan svarade cirka hälften av dem att 

de ändrat sitt arbetssätt. De ansåg att de blivit mer målinriktade nu än tidigare. Den andra hälft 

som inte förändrat sitt arbetsätt hävdade att man sedan innan redan jobbat målinriktat. Nästan 

samtliga respondenter ansåg att de var insatta i kursplanen men jag upplevde att det fanns en 

liten tveksamhet i svaren. Det fanns fortfarande en problematik där tidsramarna spelade stor 

roll. Som tidigare nämnt menar Veal (1990) och ramfaktorteorin (Lundgren 1999) att flera 
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faktorer spelar in på resultat av ett inträffande. Veal (1990) pratar om lärares egna värderingar 

och även liksom ramfaktorteorin (Lundgren 1999) de tidsramar som finns. Flertalet respon-

dentern upplevde ett tillfredsställande stöd från skolan gällande att en ny läroplan trätt i kraft. 

Några respondenter hade gärna sett fler timmar till att sätta sig in i läroplanen, alltså återigen 

hindrar tidsramarna (Lundgren 1999) lärarnas arbete. Däremot ansåg majoriteten av respon-

denterna att stödet från skolverket har varit för svagt. Detta kan få som konsekvens att lärare 

grundar sina bedömningar på saker som inte bör vara med för att de inte riktigt fått det stödet 

de behövt från skolverket.  

 

Samtliga respondenter hävdade att den förra kursplanen var mycket ”flummigare” och ”lud-

digare” än den som råder. De argument som respondenterna hade var att det finns en tydligare 

progression gällande kunskaspkraven i den senaste kursplanen. De valde även att lyfta det 

centrala innehållet som en viktig del då det blev tydligare vad undervisningen skulle handla 

om. Dock anser flertalet respondenter att kursplanen fortfarande är för tolkningsbar och det är 

främst de värdeladdade orden i kunskapskraven som utgör problematiken. Eftersom flertalet 

respondenter fortfarande tycker kursplanen är för tolkningsbar, finns fortfarande problemet 

med likvärdig bedömning kvar i skolans verksamhet.  

 

Mohnsen (2006) lyfter problematiken med kunskapskravens lika värde. Hon ställer sig frå-

gorna om lärarna anser att samtliga kunskapskrav är lika värda och om de får lika stort ut-

rymme i undervisningen. När jag frågade respondenterna om kunskapskravens lika värde fick 

jag blandade svar. Flertalet svarade att de är lika värda men ställde även de frågan om de har 

lika stor plats i undervisningen. Flertalet svarade att alla inte är lika viktiga och någon menade 

att hälsoaspekten är viktigast medan en annan menade att den fysiska aspekten är viktigast. 

 

9.3 Slutdiskussion 

Det har varit spännande att göra detta arbete och jag känner att jag har fått en bredare kunskap 

om hur betyg och bedömning yttrar sig i skolans verksamhet. De slutsatser jag drar, mot bak-

grund av trovärdighet etc., är att det inte råder något ständigt samtal kollegor emellan vad 

gäller betyg och bedömning i idrott och hälsa. Lärare jobbar relativt lika med bedömning un-

der och efter lektionstid då de observerar, antecknar och ger feedback men att tidsramarna 

hindrar dem. Lärarna anser att det är viktigt att utgå från kursplanen men det råder inget tyd-

ligt bedömningsarbetssätt hos dem. Formativ bedömning är på frammarsch i skolans verk-
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samhet men är det bara ett nytt slagkraftigare ord? Egentligen jobbar de flesta formativt i 

form av instruktioner och feeback? Jag upplever även en splttring i många frågor. Vissa lärare 

menar att det är viktigt med betyg i ämnet medan vissa ställer sig mer kritiskt. Även proble-

matiken om elevinflytande är oviss då vissa tycker elever bör vara med i tolkningsprocesser 

medan vissa hävdar bestämt att det är lärarens profession och denne som är utbildad. Det 

finns fortfarande lärare som tar med närvaro och delaktighet i bedömningen som inte ska vara 

betygsgrundande. Samtliga lärare anser att den senaste kursplanen är bättre men fortfarande 

lite för tolkningsbar enligt flertalet. Det finns heller inget vidare stöd från skolverket. Som 

tidigare nämnts finns det en stor splittring mellan lärares arbetssätt och syn på betyg och be-

dömning i ämnet, vilket även yttrar sig i att vissa lärare tycker vissa kunskapskrav är lite mer 

värda och får kanske lite mer utrymme i undervisningen är andra kunskapskrav. 

 

9.4 Vidare forskning 

Det hade varit väldigt intressand att göra en större studie med fler lärare inblandade föra att se 

hur trovärdigt mitt arbete är jämfört med en större studie. En väldigt intressant infallsvinkel 

hade även varit att jämföra lärares ålder för att på så vis få fram reslutat om arbetet med betyg 

och bedömning och se om det finns skillnader mellan dessa.  

 

Något som jag också hade tyckt varit intressant att kolla på är elevernas syn på betyg och be-

dömning. Vad tycker eleverna om lärarnas arbetssätt? Vad tycker eleverna om betyg och be-

dömning? Vad tycker eleverna om kursplanen i idrott och hälsa?  
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 

 

Allmänt 

Kön? 

Ålder? 

Utbildning? 

Antal år i yrket? 

  

Personlig bakgrund 

Intresse? 

Fritidssysslor? 

Familj? 

 

Skolan 

Vad är det för typ av skola? 

Vilka ämne?  

Vilka klasser?  

 

Undervisning 

Hur många lektioner har du på en dag? En vecka?  

Hur långa brukar lektionerna vara? 

 

Personal 

Hur många lärare i idrott och hälsa finns det på skolan? 

 

Betyg och bedömning 

(Arbetet med betyg och bedömning) 

Har du något intresse av betyg och bedömning? Ja/Nej? (Utveckla) 

Har skolan något intresse i hur betyg och bedömning ska gå till på skolan? 

Jobbar du tillsammans med andra lärare med betyg och bedömning i idrott och hälsa? 

Hur jobbar ni lärare i idrott och hälsa tillsammans?  
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Vad är viktigt att tänka på när du skabedömma och betygsätta elever? 

Planerar du något som ska bedömas innan lektioner?  

Hur jobbar du med bedömning under lektionerna?  

Hur jobbar du med bedömning efter lektionerna? 

Hur jobbar du med tolkning av kunskapskraven?  

Hur jobbar du med betyg och bedömning i form av dokumentation? 

Hur jobbar du med betyg och bedömning i form av kommunikation? 

Hur arbetar du med formativ bedömning? (Utveckla) 

Hur arbetar du med summativ bedömning? (Utveckla) 

 

(Synen på betyg och bedömning) 

Är det viktigt med betyg och bedömning i skolan? (Utveckla) 

Är de viktigt med betyg och bedömning i idrott och hälsa? (Utveckla) 

Anser du att elever bör vara med i tolkningsarbetet? (Utveckla) 

Finns det något i ämnet som du anser är viktigt för att få ett högt betyg? 

Anser du att eleverna vet om vad som de blir bedömda på? 

Brukar elevernas och din syn på elevernas betyg vara lika?  

Diskuterar du och eleverna betyg med varandra? 

 

Idrott och hälsa 1 

Det är en ny kursplan i idrott och hälsa i och med Gy11 och är utformad lite annorlunda.  

Jobbar du på ett annat sätt idag när Gy11 råder jämfört med Lpf 94? (Utveckla)  

Hur väl är du insatt i den senaste kursplanen tycker du?  

Har du haft/fått tid till att sätta dig in i den? 

Hur har du satt dig in i den?  

Hur känner du att stödet har varit från skolan i och med ny läroplan? 

Hur känner du att stödet har varit från skolverker i och med ny läroplan? 

Vad tycker du om att en större frihet ges till lärare med att välja centralt innehåll för att uppnå 

kunskapskraven? 

Anser du att alla kunskapskrav är lika mycket värda? 

Vad tycker du om att kunskapskraven är så öppet skrivna?  

Finns det något som du anser är bra resp. dåligt med den senaste kursplanen? 

Finns det något som du anser är bra resp. dåligt med den förra kursplanen? 
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Bilaga 2 
 
(Utskick till lärare) 

 

Hejsan!  

 

Mitt namn är Fredrik Svensson och jag utbildar mig till lärare i ämnet idrott och hälsa på Lin-

néuniversitetet i Växjö. Jag håller just nu på med mitt examensarbete där jag tänker intervjua 

lärare i just idrott och hälsa. Det jag vill ta reda på är hur lärare jobbar med betyg och bedöm-

ning och vilken syn lärare har på detta, samt ta reda på vilken syn de har på de nya kurspla-

nerna.  

 

Min fråga är om du skulle kunna tänka dig att ställa upp på en intervju (skulle vara tacksam 

om jag fick spela in intervjun för underlättande framställning av resultat). Intervjun tar ca.40 

minuter och du garanteras anonymitet. Tid och plats bestämmer du när det passar dig bäst.  

 

Vänliga hälsningar, 

Fredrik Svensson 

 

E-mail: fredrik.svensson1990@gmail.com 

Tel. nr: 0738344811 

mailto:fredrik.svensson1990@gmail.com

