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Abstrakt 
Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare på gymnasiet i idrott och hälsa kan 

uppfatta undantagsbestämmelsen, hur de uttrycker att de använder den samt vilket stöd 

de upplever att de får från skolledning för att följa upp den. Studien har en kvalitativ 

ansats. Empirin har samlats in med hjälp av intervjuer med undervisande lärare i ämnet 

idrott och hälsa på gymnasiet 

Resultatet visar på att lärarna känner en osäkerhet kring tillämpningen av 

undantagsbestämmelsen och att de inte känner tillräckligt stöd från rektor ifråga om, 

både vad det gäller undantagsbestämmelsens användande samt bedömning och 

betygsättning av elevens kunskaper. Sammantaget medför det att likvärdigheten och 

rättsäkerheten kan ifrågasättas vad gäller betygsättningen i ämnet idrott och hälsa. 

Lärarna ifrågasätter även undantagsbestämmelsens varande då de anser att det går att 

anpassa undervisningen och bedömningsgrunden utifrån elevers olika förutsättningar. 

Den regulativa styrningen upplevs vara otydlig, vilket lämnar plats för kulturella villkor. 

Det kan leda till att bedömningen i idrott och hälsa på gymnasiet kan göras utan att den 

regulativa styrningen efterlevs. Studien visar att lärarna som är nöjda med 

skolledningens utvecklingsarbete kring bedömning, även har framgångsrika kollegiala 

samtal med kollegor både när det kommer till ämneslag, men även informella 

diskussioner.  

 

 

 

Abstract 
The purpose of this study is to examine how teachers in physical education can perceive 

the provision of exception, how they get, from the school management, to follow it up. 

The study has a qualitative character and the empiric material is collected by 

interviewing teachers in physical education in high school.  

The results shows an insecurity among teachers about how to apply the provision of 

exeption and they feel they do not get enough support from the principal regarding the 

use of the provision and the assessment and grading of the student´s knowledge. 

In total this antails that the equivalence can be questioned regarding grading in physical 

education. The teachers also questioned the existence of the provision of exeption since 

they consider that one can adjust the teaching and the assessment basis by taking into 

consideration the students ability. The regulative control perceives being inexplicit 

which letting cultural control becomes prevailing. It could lead to that the assessment in 

physical education in high school can be made without considering the regulative 

control. The study also shows that the teachers who are satisfied with the principals 

efforts ragarding development assessment also finds the cooperation with colleagues 

successful. 
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1 Inledning 
”Undantagsbestämmelsen! Vad är det” Det var vad jag tänkte när min handledare gav 

förslag på ämne för min examensuppsats. Pysparagrafen, vilken är en omskrivning av 

samma bestämmelse, hade nämnts i något sammanhang under den verksamhetsförlagda 

utbildningen, men om sanningen ska fram så hade jag inte kunskap om vad den innebar. 

Efter att jag läst om den på Skolverkets hemsida och även ringt upplysningen på 

skolverket och fått en mer nyanserad bild av den bestämde jag mig för att studien skulle 

behandla undantagsbestämmelsen.  

 

För min kommande lärargärning genererar denna studie en ökad kompetens kring 

undantagsbestämmelsen och skapar bättre förutsättningar för mig att handla på ett 

professionellt sätt i bedömningen av eleverna. En annan förtjänst som studien har är att 

undantagsbestämmelsen blir belyst eftersom det verkar som att det finns flera med mig 

som är osäkra hur den ska användas.Utifrån ett samhällsperspektiv bidrar studien till 

tankar och funderingar kring hur förordningar så som undantagsbestämmelsen blir eller 

inte blir använda. 

 

 

2 Bakgrund 
Detta kapitel innehåller en kort genomgång av skolans förutsättningar och hur de 

förändrats i och med kommunaliseringen. Vidare redogörs för den nya 

gymnasieförordningen, som blev gällande 2011, och det nya betygsystemet som ersatte 

det tidigare betygsystemet från 1994. Kapitlet avslutas med en redogörelse över 

Skolinspektionens resultat beträffande skolornas resultat ifråga om likvärdighet vid 

bedömning. 

 

 

2.1 Den politiskt styrda skolan 

Skolan är en politiskt kontrollerad samhällsinstitution, där beslut på nationell nivå 

skapar de yttre ramar skolan har att förhålla sig till. 1962 fattades det beslut om att göra 

skolan till en nioårig grundskola gemensam för alla barn. Denna tid präglades av 

kontroll över skolan genom centralisering. Styrningen av dagens skola sker numera i 

kommunernas regi och har så varit under de senaste decennierna. De senaste åren har 

politikerna återigen velat öka sin kontroll över skolans utveckling och barnens resultat. 

De fria marknadskrafterna har även de gjort intåg på utbildningsarenan genom olika 
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friskolor. Tillsammans med det fria gymnasievalet ökar det pressen från kommunalt 

styrda skolor att marknadsföra sig för att locka till sig elever. Skolan har gått från att ha 

varit en inrättning som ska främja jämlikhet bland eleverna till ett erbjudande av 

möjligheter för eleverna (Berg et al 1999).  

 

2.2 Ny gymnasieförordning och ett nytt betygssystem 
Under hösten 2011 antog gymnasieskolan en ny läroplan med nya ämnesplaner och 

examensmål. I läroplanen beskrivs skolans värdegrund och uppgifter samt de 

övergripande mål och riktlinjer som skolan arbetar mot. I läroplanen lyfts de 

demokratiska värderingar den både utgår ifrån och strävar efter att förmedla. Även ett 

nytt betygssystem infördes och det gamla lades undan. Från att betygsättningen haft fyra 

steg IG, G, VG och MVG fick den nu istället sju steg, A till F, där A är det högsta och F 

är underkänt. För varje ämne finns det ett formulerat syfte där det beskrivs vad 

undervisningen ska bidra till för eleven. Varje ämne har även ett centralt innehåll där 

det står vad kursen ska behandla. För betygstegen A, C och E finns det utskrivet 

kunskapskrav som ska uppfyllas för att eleven ska kunna erhålla de olika betygen. För 

att uppnå ett visst betyg måste samtliga kunskapskrav för det gällande betyget uppfyllas. 

När det gäller betygsteget D måste eleven uppnå alla kunskapskrav för E och till 

övervägande del kunskapskraven för C. Samma princip gäller för betyget B. Alla 

kunskapskrav för de lägre betygstegen ska uppfyllas samt att kunskapskraven för det 

högre betyget ska vara uppfyllda till övervägande del (Gymnasieförordningen, 11). 

 

 

2.3 Rätten till en likvärdig utbildning 

Alla är vi olika med olika fysiska, psykiska och sociala förutsättningar. En skola för alla 

innebär att alla ska få likvärdiga förutsättningar oberoende av kön, geografisk hemvist 

sociala eller ekonomiska förhållanden. Skolan är i Sverige den institution där alla elever 

ska utbildas och fostras.  Det ställs samma krav på alla elever när det gäller att uppnå 

kunskapskraven för de olika betygen (Gymnasieförordningen 2011).  Det är dock så att 

alla individer inte har möjlighet att uppfylla alla kunskapskraven på grund av 

funktionsnedsättningar som kan utgöra hinder i den miljön individen vistas i (Gy, 11). 

Undantagsbestämmelsen är en möjlighet för läraren att skapa en likvärdig bedömning 

för elever med funktionsnedsättningar som hämmar elevens måluppfyllelse. Det ger 

dessa elever möjligheten att inte begränsas av funktionsnedsättningen och därför kunna 

bli accepterad och bemött på ett likvärdigt och demokratiskt sätt. På det sättet skapar 
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undantagsbestämmelsen möjligheter att uppfylla skolans krav på en skola för alla. 

(Skollagen 2010 kap.15 26§) 

 

I läroplanen för gymnasieskolan står det ”att undervisningen ska anpassas till varje 

elevs förutsättningar och behov” (Gy, 2011:7). Alla elever har rätt till samma 

kvalitativa utbildning även om utformningen skiljer sig mellan både skolor, program 

och elever. Alla är unika och har olika behov och förutsättningar för lärande. Skolan ska 

ge eleverna stimulans att utvecklas med uppgifterna. Vidare skrivs det fram att elever 

som av olika anledningar har svårigheter att nå målen ska få extra hjälp och stöd (Ibid.). 

 

2.4 Undantagsbestämmelsen 

Enligt Skollagen (2010 kap.15 26§) kan enstaka delar av kunskapskraven åsidosättas 

om det föreligger särskilda skäl.  

 

Om det finns särskilda skäl får det vid betygssättningen bortses från 

enstaka delar av kunskapskraven. Med särskilda skäl avses 

funktionsnedsättning eller andra liknande personliga förhållanden som 

inte är av tillfällig natur och som utgör ett direkt hinder för att eleven ska 

kunna nå ett visst kunskapskrav. De kunskapskrav som rör säkerhet och 

de som hänvisar till lagar, förordningar eller myndigheters föreskrifter 

ska dock alltid uppfyllas. (Skollagen 2010 kapitel 10 26 §) 

 

Undantagsbestämmelsen kan användas för såväl betyget E som för de övriga betygen 

och om det använts skall det inte framgå i elevens betyg. Enligt Skolverket finns det 

ingen klar definition av vad som räknas till en funktionsnedsättning eller andra liknande 

personliga förhållanden. Detta leder till att läraren själv avgör om eleven har en 

funktionsnedsättning som inverkar på elevens lärande eller om elevens kunskapsbrist 

beror på något som inte innefattas av undantagsbestämmelsen (Skolverket 2013). Av 

Skollagen (2010 kap.15 26§) och Skolverkets frågor och svar, på deras hemsida, gör 

gällande att den enskilda läraren har tolkningsfrihet vad det gäller vilka som innefattas 

av undantagsbestämmelsen, men att läraren kan rådgöra med annan skolpersonal så som 

skolsjuksköterska, kurator, eller specialpedagog. Skolan måste göra allt i sin makt för 

att hitta vägar runt de funktionsnedsättningar som begränsar elevens möjligheter att nå 

kunskapskraven. Vid redovisningen av elevens kunskaper kan formerna  för 

redovisningen behöva varieras för att tillgodose elevens behov. Betygsättning är 
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myndighetsutövning och lärarens ansvar är mycket stort. Vid användning av 

undantagsbestämmelsen bör läraren samråda med rektor och andra kollegor. Det finns 

inget krav på dokumentation och det görs heller ingen anteckning av om 

undantagsbestämmelsen har använts vid betygsättningen (Skolverket 2015). 

 

Under 2009 utfördes en granskning som ämnade undersöka skolsituationen för elever 

syn- hörsel- och rörelsenedsättning. Rapporten visade på att det fanns mer att önska på 

de undersökta skolorna. Granskningen visade att personalen på skolan hade en drivkraft 

att skapa lika förutsättningar för alla elever till en likvärdig utbildning. Tyvärr blev 

personalens strävanden inte verklighet för eleverna, eftersom lärarna hade problem att 

följa de råd och anvisningar när det gäller att skapa förutsättningar för alla elever. Den 

delen som Skolinspektionens rapport skrev fram tydligast var lärarnas bristande 

kompetens av funktionsnedsättningars påverkan på inlärning. Det fanns dessutom inte 

någon organiserad uppföljning och utvärdering av resultat på skolorna vad det gäller 

elever med funktionsnedsättningar (Skolinspektionen 2009).     

 

Enligt undersökningen framkom det att skolorna var duktiga på att erbjuda 

kompetensutveckling för berörd personal om de så önskade för att öka kunskaperna 

kring olika funktionsnedsättningar. När det kom till lärare som undervisade i enstaka 

ämnen, så som praktiskt estetiska ämnen, fick de inte alltid samma möjlighet. Lärarnas 

kännedom om undantagsbestämmelsen var, på de undersöka skolorna, bristfällig och 

flera av lärarna uppgav att de kände en stor osäkerhet kring användandet av 

undantagsbestämmelsen (Skolinspektionen 2009). 

 

 

2.5 Likvärdig bedömning 
Olika forskningsstudier samt Skolinspektionen har belyst problematiken kring likvärdig 

bedömning (Klapp Ekholm 2008, Selghed 2004, Young 2011, Phill et al 2012, López-

Pastors et al. 2012). Skolinspektionen (2014b) gör gällande att bestämmelserna kring 

betygsättning inte följs på de granskade skolorna. Framförallt är det processerna vid 

bedömning och betygsättning, som leder fram till elevens betyg, som har stora brister. 

Granskningen visar att lärarna inte använder de nationella proven för att uppfylla en 

likvärdig och rättvis bedömning. De används inte heller som underlag i analys i vilken 

utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå.  
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Inspektionen understryker även brister i rektors agerande vad det gäller initiering och 

uppföljning av skolans resultat på de nationella proven i förhållande till ämnesbetygen. 

Vidare framkommer det att flera rektorer av de undersökta skolorna saknar kunskaper 

om lärarnas arbete med betyg och bedömning (Skolinspektionen 2014a, 2014b). Enligt 

rektorerna ges tid för sådant arbete under arbetslagstiden. Lärarna hävdar att tiden inte 

räcker till sådant arbete och att det saknas en tydlighet i vad det är som ska göras. 

Liknande skillnader finns det även i hur rektorernas respektive lärarnas uppfattningar 

om samarbetet mellan lärare vid bedömning och betygsättning. rektorerna tror att det 

förekommer ett gott samarbete mellan lärarna i dessa frågor, medan lärarna själva 

uppger att det inte förekommer i sådan omfattning (Skolinspektionen 2014a).   

                       

Betygen som sätts ska vara rättvisa och likvärdiga eftersom de på många sätt präglar 

individens möjligheter fortsättningsvis igenom utbildningssystemet och vidare i livet. 

Därför är det viktigt att både staten, huvudmannen, rektorn och betygsättande läraren tar 

det ansvaret. Riksrevisionen (2011) pekar på en rad brister i denna ansvarkedja på de 

olika nivåerna. Statens uppgift ligger i att styra och kontrollera genom Skolverket och 

Skolinspektionen. Kritik framkommer på det organisatoriska planet huruvida styrning 

och kontroll organiseras utav skolmyndigheterna. Vidare tycks inte Skolverkets 

stödmaterial vara tillräckligt omfattande. Dessutom behövs det göra utvärderingar av 

hur materialet kommer till användning och utnyttjas av lärare.  

 

Enligt Riksrevisionens (2011) enkätundersökning som besvarats av både skolledare och 

rektorer  uttrycks att den bristande likvärdigheten i betygen beror på otillräckliga medel 

på lokal nivå. De hävdar att det finns för lite tid till att konkritisera och tillämpa 

Skolverkets stödmaterial. Dessutom saknas tid för att utföra professionella samtal, vilka 

syftar till att belysa och diskutera betygsättning, mellan lärare.     

 

2.6 Begreppsdefinitioner 
Följande begreppsförklaringar syftar till att hjälpa läsaren att definiera olika begrepp 

som används i studien. 

  
2.6.1 Betyg 

Betyg inom skolan är en sammanfattande bedömning av färdigheter och kunskaper 

inom ett visst ämne (Nationalencyklopedin 2015). Bedömningen sker alltid i relation till 

något annat och enligt Lindblad (1991) finns det tre sätt att göra bedömningen. Det 

första betygsystemet är det normrelaterade och jämför individens prestationer inom ett 
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visst område med andra individer som gjort samma sak under samma tid. Det andra, 

målrelaterade betygsystemet, mäter individens resultat i förhållande till redan uppställda 

mål. Det tredje, individrelaterade, bedöms utifrån en jämförelse av tidigare prestationer. 

Det målrelaterade betygsystemet är rådande för Sveriges utbildningssystem. 

 

 

2.6.2 Funktionsnedsättning 

2001 gav regeringen Socialstyrelsen uppdraget att ansvara för terminologin kring, 

fackområdet, vård och omsorg. Uppdraget innebär att samordna, publicera och förvalta 

nationellt överenskomna termer. En anledning till detta var på grund av den rådande 

begreppsförvirringen kring funktionshinder och funktionsnedsättning. Tidigare har 

användningen av dessa begrepp varit slarvig. I vissa sammanhang har begreppen 

använts synonymt och i andra fall har de haft skilda betydelser. Under 2007 

publicerades de reviderade begreppen. Det innebär att funktionsnedsättning har samma 

innebörd som tidigare och åsyftar en individs funktion som på något sätt är nedsatt. Det 

andra begreppet, funktionshinder, definieras som individens funktionsnedsättning i 

förhållande till den omgivande miljön (Socialstyrelsen 2007).  

 

2.7 Sammanfattning 
Elever med funktionsnedsättning har rätt till en lika bra utbildning som alla andra 

elever, samtidigt ska bedömningen av deras kunskaper ske på ett likvärdigt sätt. Ett 

funktionshinder uppstår i mötet med miljön och för att förhindra att funktionsnedsatta 

blir funktionshindrade i samband med betygssättningen så finns ”pysparagrafen”. Vissa 

kunskapsmål kan då undantas. Dock visar olika rapporter och studier att det finns brister 

på skolorna både vad det gäller betygssättning och att undervisa funktionsnedsatta 

elever (Skolinspektionen 2009, Skolinspektionen 2014a, 2014b, Riksrevisionen 2011)  

Det blir därför intressant att granska huridrottslärare resonerar och tolkar pysparagrafen.  
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3 Syfte och frågeställningar 
I detta avsnitt presenteras studiens syfte och frågeställningar. Frågeställningarna har 

utformats dels för att kunna uppfylla syftet och dels för att avgränsa undersökningens 

storlek. 

 

3.1 Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka hur några lärare i idrott och hälsa kan uppfatta 

undantagsbestämmelsen, hur de uttrycker att de använder den samt vilket stöd de 

upplever att de får från skolledningen för att följa upp den. För att ta reda på detta har 

jag formulerat följande frågeställningar   

 

3.2 Frågeställningar  

 

- Hur kan verksamma idrottslärare resonera kring undantagsbestämmelsen och 

vilka tolkningar av den kan de göra? 

 

- Hur beskriver de intervjuade idrottslärarna stödet från skolledning och kollegor 

ifråga om kompetensutveckling gällande betyg och bedömning? 

 

- Vilka attityder har de intervjuade idrottslärarna till undantagsbestämmelsens 

varande? 
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4 Tidigare forskning 
Avsnittet försöker att ge en för läsaren nyanserad bild av den forskning som är relevant 

för den här studien och dess syfte. Det finns begränsat med undersökningar som tar upp 

hur undantagsbestämmelsen används av lärare. Desto mer finns det beträffande 

bedömning och framför allt är det bedömning kopplat till likvärdighet som många 

studier försökt belysa. Eftersom lärares tolkningar av styrdokument även innefattar hur 

de förhåller sig till undantagsbestämmelsen blir den här typen av studier vitala i denna 

undersökning. Den tidigare forskningen som presenteras är inte på något sätt en 

sammanfattning av allt material som finns på området. Den ska istället ses som ett urval 

av både internationell och nationell forskning. 

 

4.1 Likvärdighet 

Innebörden av begreppet likvärdighet inom utbildningsväsendet har från 1970-talet 

förändrats. Wahlström (2010) utkristalliserar 3 utsagor som varit gällande från 1970-

talet fram till 2000-talet. Under 1970-talet ansågs det att de som var i behov av resurser 

skulle får dem, vilket benämns som kompensatorisk syn på begreppet likvärdighet. Den 

andra diskursen uppkommer under senare delen av 1980-talet, fokuseras det på 

individualisering, vilket benämns med valfrihet. Den tredje och sista innebörden av 

begreppet träder in under 2000-talet och istället blir det måluppfyllelse som uttolkas ur 

begreppet. Vidare hävdar Walström att vikten, vad det gäller likvärdighet, i dagens 

skola läggs vid resultat och bedömning. Denna utveckling har bidragit till att lärarens 

bedömningskompetens börjat granskas av skolinspektionen (2010).  

 

För att öka inflytandet över betygsättningen finns det enligt Lundahl (2011) två 

alternativ att påverka. Den första är att skapa tydligare, mer kontroller i form av 

inspektioner och mer nationella prov. Det andra tillvägagångssättet är att ge eleverna 

fler bedömningstillfällen där de får chans att visa sina kunskaper och öka det kollegiala 

samarbetet kring bedömningsfrågor (2011). 

 

4.2 Betygens funktion 
Enligt Linde (2003) har betygen en rad olika funktioner. Den första funktionen är ett 

diagnos- och informationsredskap. Betygen kommunicerar information till elev, 

vårdnadshavare och lärare. Den andra funktionen är som ett uppflyttningsredskap, där 

betygen används för att möjliggöra en väg till nästa steg i utbildningen. Den 
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tredje  funktionen är som ett differentieringsredskap. Genom att elever konkurrerar om 

utbildningsplatser eller arbete med sina betyg. Den fjärde och sista funktionen är som 

ett behörighetskvitto, där betygen legitimerar individens kunskaper.  

 

Linde (2003) menar att betygen främst nyttjas som behörighetskvitto och som 

differentieringsredskap i dagens samhälle och att det blir till nackdel för elevernas 

kunskaper. Hans resonemang utgår ifrån att elevers strävan efter höga betyg bidrar till 

ytliga kunskaper för att kunna nå höga betyg. Istället föreslår han andra sätt att selektera 

elever för utbildningsväsendet, exempelvis antagningsprov liknande högskoleprovet. 

Han hävdar även att betyg kan ha positiva effekter på elever som blir stimulerade av 

yttre motivation. 

 

4.3 Likvärdighet vid bedömning 
Klapp Ekholm (2008) visar i sin studie att det förekommer att lärare gör avkall i sin 

bedömning av elevers kunskaper för att eleven lättare ska nå målen. De visar, i samma 

studie, att elevers socioekonomiska tillhörighet påverkar betygsättningen. Eleven 

bedöms inte endast utifrån de mål som finns i kursplanen, utan det finns latenta mönster 

i skolkulturen som påverkar betygsättningen. 

 

Tholin (2006) visar, i sin avhandling, att skolornas lokalt formulerade betygskriterier 

skiljer sig markant från varandra, med avseende på kvalitet och innehåll. Han hävdar att 

skillnaderna i bedömningen gör att betyget som informations- och urvalsredskap tappar 

funktion. Han framhåller även att det finns exempel på lokala betygskriterier som på ett 

bra sätt motsvarar de mål som är formulerade på central nivå. Högskoleverkets (2005) 

granskning av lärarutbildningen visar att lärarna känner en stor osäkerhet kring betyg 

och bedömning och att det grundar sig i att lärarutbildningen inte behandlat betyg och 

bedömning på ett sätt som gjort dem trygga i bedömningssituationer. Enligt Tholin 

(2006) är det viktigt att läraren använder sig utav flera bedömningsmodeller för att 

skapa möjligheter till en rättssäker bedömning av elevens förmåga. Vidare menar han 

att det är av vikt att bedömningen mäter den efterfrågade förmågan. Han trycker på 

faktumet att lärare och lärarstuderande ska få utbildning i hur bedömningen av elever 

ska göras på ett likvärdigt och rättsäkert vis. Uppfylls inte det får det konsekvenser för 

elevens chanser och möjligheter i det fortsatta livet (Tholin 2006).  



  
 

10 

En annan aspekt av bedömningen lyfts av Vlachos (2010) som på uppdrag av 

konkurrensverket genomförde en rapport som skulle kartlägga hur konkurrens påverkar 

betygsättningen vid svenska skolor. Han kommer fram till att en ökad konkurrens 

mellan skolor bidrar till att betygsinflationen ökar. En anledning till inflationen på 

svenska gymnasieskolor är det fria gymnasievalet som gör det möjligt för elever att 

välja bland det utbud av skolor som finns. Konkurrens tenderar att motsvara kundernas 

önskemål i högre grad, dock finns det områden som påverkas negativt av en sådan 

utveckling. Betygsättning är ett sådant område. Betygsinflation bidrar till att göra betyg 

mindre likvärdiga, vilket får konsekvensen att betygens funktion som urvalsinstrument 

försämras. Inflationen påverkar även elevers kunskapsinhämtning, eftersom individer 

tenderar att lära sig mindre om det är lätt att uppnå höga betyg (Vlachos 2010). 

 

4.4 Rättssäkerhet 
Bengt Selghed (2004) studerade hur implementeringen av det målrelaterade 

betygsystemet förstods och brukades av lärare. Resultaten visar att det finns mycket mer 

att önska ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Hans studie visade att lärare har haft svårt att 

använda sig utav och förstå det mål- och kunskapsrelaterade betygsystemet. När lärare 

är osäkra på hur och vad som ska bedömas har det visat sig att de vägt in andra delar i 

bedömningen och skapat egna metoder som inte står i relation till de centralt utformade 

kunskapskriterierna. Selghed (2004) skriver fram sex kategorier som framträder i hans 

studie. 

 

1.      Elevens kunskaper och färdigheter 

2.      Elevens sätt att agera i skolarbetet 

3.      Eleven som person 

4.      Skolorganisatoriska aspekter 

5.      Externa krav och förväntningar 

6.      Lärares personliga läggning 

 

Det är endast den första kategorin som det ska tagas hänsyn till vid betygsättning (Gy 

2011). Den första kategorin finns representerad hos alla undersökta lärare. Av de sex 

kategorier som återfinns ovan är det tre kategorier eleven själv kan påverka medans tre 

som den samme inte kan påverka. Hos flera av de intervjuade lärarna framkommer det 

att många av dem väger in flera av ovannämnda kategorierna i sin bedömning av elever. 
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Många av lärarna hävdade att det var omöjligt att skapa en rättsäker bedömning när 

tolkningsutrymmet är så stort utifrån de målformuleringar som Skolverket gör gällande. 

(Selghed 2004) 

 

Enligt Selghed (2011) tenderar lärare att hellre fria än fälla elever som befinner sig på 

gränsen mellan två betygsteg. Det innebär att eleven då möjligtvis får ett betyg som 

egentligen inte motsvarar dennes kunskaper. Svaret på varför detta förekommer finner 

Selghed i att lärare känner att de inte hinner göra ansträngningen som ett underkänt 

betyg innebär. Den höga arbetsbelastningen hos lärare gör att rättssäkerheten blir 

lidande. Han menar vidare att relationen till eleven kan bidra till att eleven når ett högre 

betyg, även fast eleven inte uppfyller de kunskapskriterier betyget kräver.  

 

Korp (2006) hävdar att elever från socioekonomiskt svaga samt elever med utländsk 

bakgrund missgynnas i den svenska skolan utifrån vilka betyg de uppnår. Vidare lyfts 

att det även finns brister i likvärdigheten vad gäller undervisningen. Elever på 

yrkesförberedande program har inte i samma utsträckning chans att nå de högre betygen 

eftersom undervisande lärare inte utmanar eleverna mot de kunskapskrav som utgör de 

högre betygsstegen.  

 

4.5 Bedömning i ämnet idrott och hälsa 
Bedömning och betygsättning är på många sätt en angelägen fråga och det syns även i 

vilken omfattning det publiceras ny forskning. Inom idrott och hälsa är forskning dock 

eftersatt. I internationella studier, som gjorts för ämnet Physical education, framkom det 

att lärarna i ämnet bedömde elevernas kunskaper i stor utsträckning utifrån kriterier som 

inte är relevant utifrån styrdokumenten (Young 2011, Phill et al. 2012,  López-Pastors 

et al. 2012). Framför allt var det hur väl eleverna anpassade sig till ämnet ifråga om 

klädsel, närvaro och lämplig klädsel som togs med i bedömningen av eleverna (Young 

2011). López-Pastor (2012) hävdar att bedömningen sker utifrån två huvudteman, 

traditionell respektive alternativ bedömning. Den traditionella bedömningen grundar sig 

på ansträngning och delaktighet och den alternativa bedömningen som fokuserar på 

prestation och kompetens. Enligt forskaren dominerar den traditionella formen för 

bedömning, men den alternativa bedömningen växer sig starkare och vinner mark inom 

ämnet.  
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Utifrån de svenska studier som undersökt hur bedömning och betygsättning genomförs i 

ämnet idrott och hälsa framkommer det att bedömningen tenderar att väga in kriterier 

som inte grundas på de centrala styrdokumenten och istället grundar sig i andra saker än 

kunskaper och förmågor. Läraren tar hänsyn till elevens sätt att vara, likt de 

internationella studierna. Visar eleven intresse och hur denne är i undervisningen 

kompenseras det när det kommer till bedömningen. Andra intressanta resultat som 

presenteras är att bedömningen varierar mellan olika skolor, men även mellan lärare på 

samma skola. Lärarna som undersökts har svårt att konkritisera kunskapskraven, vilket 

gör att de har svårt att föra en diskussion kring bedömning med kollegor. Det blir en tyst 

konsensus om vad det är eleverna ska uppnå för att nå de olika kunskapskriterierna som 

inte lyfts fram och problematiseras (Annerstedt och Larsson 2010). En annan studie som 

styrker detta påvisar att lärarna i idrott & hälsa utgår och följer sin magkänsla i 

bedömningen av elever (Svennberg et al. 2014). 

 

Vidare återfinns liknande resultat i andra svenska studier, där lärare i idrott & hälsa 

väger in andra kriterier som inte återfinns i de centrala styrdokumenten. Dels grundar 

det sig på hur bra eleven är på olika idrotter, hur högt eleven hoppar och hur snabbt 

eleven springer. Andra faktorer som vägs in är uppförandet gentemot ämnet och 

kamraterna (Redelius et al. 2009, Redelius & Hay 2009). Denna bild förstärks 

ytterligare utav de studier som fokuserat på elevernas syn på bedömningen i idrott och 

hälsa. De visar att eleverna upplever att bedömningen till stor del handlar om att ha en 

god närvaro, vara aktiv på lektionerna och att prestera sitt bästa. Andra saker som ligger 

till grund vid bedömningen är att vara positiv och socialt kompetent samt att ha en god 

ledarskapsförmåga (Redelius 2008 Redelius & Hay 2011).  

 

En studie som tillsvidare befinner sig utanför den gängse bilden är Segers (2014) studie 

som behandlar betygsättningsprocessen i grundskolan. Hon menar att lärarna, till 

skillnad från tidigare, utgår från kunskapskraven i sin bedömning av elevernas 

måluppfyllese, men att skillnader i deras sätt att tolka kursplanen och betygskriterierna 

gör att likvärdigheten kan ifrågasättas. Vidare menar hon att lärare i större utsträckning 

måste få mer fortbildning och möjlighet att diskutera bedömning och betygsättning både 

lokalt och regionalt för att komma tillrätta med problemet. Detta pekar även tidigare 

studier på (Tholin 2006, Selghed 2006). 
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I en studie som gjorts under 2015 framkommer det att elevernas syn på idrott och hälsa 

som ett ämne där lärande sker påverkas av hur lärarna kopplar lektionsinnehållet till 

lärande och de kunskapskrav som eleverna bedöms utifrån. Förmår läraren att skapa 

förståelse genom att kommunicera och koppla lektionens innehåll till elevernas lärande 

påverkar det elevernas uppfattningar av ämnet idrott och hälsa där det sker lärande 

(Redelius et al. 2015) 

 

4.6 Sammanfattning 

Av de tre studier utländska studier jag har tittat på påpekar alla att styrdokumenten inte 

följs i tillräcklig stor utsträckning av de undervisande lärarna. Likaså visar de nationella 

studierna att likvärdigheten i bedömningen av elevers kunskaper inom ämnet kan 

ifrågasättas. Dels för att lärarna tolkar styrdokumenten olika och dels för att det är andra 

saker än just kunskapskraven som bedöms. Det blir därför intressant att undersöka dels 

hur undervisande lärare tolkar styrdokumenten, men även granska hur de upplever 

skolledningens stöd och utvecklingsarbete gällande betyg och bedömning samt hur det 

kollegiala samarbetet ser ut på skolorna. Undantagsbestämmelsen som finns nedtecknad 

i skollagen är en av de många lagar som gäller på skolan och vilken lärare måste följa. 

Därför blir det intressant att se hur de förhåller sig till den. 
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5 Teori 
Skolan har varit föremål för flera stora studier och det finns en konsensus bland flera av 

forskarna att skolan och dess individer påverkas av institutionella faktorer, lokala 

skolkulturer och skolkoder snarare än av att kunna anpassa sig till riktlinjer utifrån 

rationella överväganden (Berg et al. 1999, Löfqvist 1999). I studien är det intressant att 

anlägga den nyinstitutionella teorin, då denna utgår från att människors handlande inte 

alltid är rationellt.  Nedan redogörs för studiens teoretiska ansatser. 

 

5.1 Institutionell teori  
En verksamhet eller en organisation uppnår statusen av att vara en institution först när 

den för samhället har fått ett visst mått av erkännande (Eriksson-Zetterquist, Kalling & 

Styhre 2006). Grundtanken inom institutionell teori är att människor och organisationer 

vill skapa handlingsmönster som är begripliga och därigenom undvika kaos. 

Institutioner har sina egna regler och handlingsmönster som individer inom dem 

anpassar sina handlingar utifrån. Nya situationer hanteras utifrån tidigare erfarenheter 

och handlingsmönster som har beprövats och anammats av institutionen. Det bidrar till 

en förutsägbarhet för både personer inom organisationen och dess brukare. (Eriksson-

Zetterquist, Kalling & Styhre 2006). Å ena sidan blir institutioners varande en trygghet 

för människor att skapa ordning samt ger dem trygghet i att fatta beslut som utgår ifrån 

institutionens värderingar, å andra sidan kan densamma begränsa individens 

handlingsutrymme och tolkning av omvärlden.  

 

5.2 Nyinstitutionell teori 
Nyinstitutionell teori förklarar människors handlande utifrån de kulturella normer och 

värderingar som de lärt sig i en given kontext. Teorin är en vidareutveckling av den 

institutionella teorin. Människors handlande uppfattas inte alltid som rationellt eftersom 

besluten i mångt och mycket influeras av känslor och antaganden som undertrycker 

människors förmåga att vara rationella. En utgångspunkt i teorin är att människor 

överväger sitt handlande utifrån de normer som gäller och i mindre grad vad andra 

personer tycker är rätt och eftersträvansvärt. Bryts normerna för hur något ska utföras 

blir handlandet felaktigt. Teorin gör gällande att organisationer inte är rationella i sitt 

agerande vilket medför ett kritiskt förhållningssätt till organisationens förmåga att 

handla rationellt. Både i den tidigare och i den nyinstitutionella teorin hävdas att 

organisationen påverkas av den kontext den befinner sig i. För den senare gäller även 
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det omvända, att organisationen påverkar sin omgivning. (Eriksson-Zetterquist, Kalling 

& Styhre 2006). Institutionen bärs upp och styrs av tre delar. De verkar både 

begränsande och främjande för individer inom dem. (Scott 2008) 

 

1. Regulativa villkor 

2. Normativa villkor 

3. Kulturella villkor 

 

Den regulativa styrningen utgår ifrån lagar och regler som institutionen och dess 

individer är förbundna till. Genom att följa dem uppnår verksamheten legitimitet av 

samhället det verkar inom. Dessa regler måste vara tydliga och lyckas organisationen 

efterleva reglerna belönas organisationen. Sker det omvända bestraffas organisationen.  

De regulativa villkor som verkar inom skolan är framförallt skollagen och övriga 

styrdokument som formulerar skolans uppdrag. Skolinspektionen kontrollerar att skolan 

följer dessa regulativa villkor. Dess funktion är att kontrollera att skolorna följer 

skollagen. Regulativa villkor kan även vara lokalt beslutade regler som gäller för en viss 

skola och som är förankrade i det sammanhang skolan befinner sig i. Belöningen att 

följa dessa villkor för en skola kan ses som att få legitimitet av det övriga samhället och 

bli en attraktiv skola. Bryter organisationen mot reglerna kan exempelvis skolan 

anmälas eller bli av med sitt tillstånd. De regulativa villkoren kan vara svåra att förstå 

fullt ut, vilket skapar ett utrymme för tolkning och enligt Berg (2011) är det så 

skolornas tolkningsutrymme uppkommer.  

 

Den normativa styrningen är enligt Scott (2008) organisationens tillvägagångssätt att nå 

måluppfyllelse och vilka värderingar och normer som organisationen vilar på i sitt 

arbete mot målet. De normativa villkoren sätter ramar för organisationens aktörer och 

bestämmer vilka beteenden som är accepterade i organisationen. De normativa villkoren 

verkar som enande och stödjer organisationen att leva upp till de regulativa villkoren 

Scott (2008). Inom skolan kan de normativa villkoren ses som vilka värden som ska 

förmedlas. Framförallt är det de demokratiska värderingarna och de mänskliga 

rättigheterna som ligger till grund för vårt samhälles uppbyggnad (Gy 2011). Dessa 

normativa villkor skapar även förväntningar på de aktörer som finns inom 

organisationen och hur de ska handla utifrån den roll de innehar (Scott 2008). 

Exempelvis ska rektorn leda verksamheten, lärarna ska undervisa och betygsätta och 
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eleverna ska bildas till goda samhällsmedborgare med kunskaper och värderingar som 

är efterfrågade av det omgivande samhället.    

 

Den kulturella styrningen finns och påverkas av individer och grupper inom 

organisationen. Inom organisationen finns det en viss typ av kultur som individerna 

formar i möten med varandra. Inom en viss grupp legitimeras olika handlingar utifrån 

tidigare handlande och erfarenheter. Det råder en dold konsensus över vad som är rätt 

och fel i olika handlande (Scott 2008).  

 

5.3 Sammanfattning 

Då huvudsyftet är att belysa hur idrottslärare resonerar kring och tolkar 

undantagsbestämmelsen, blir det intressant att granska om de riktlinjer som presenteras 

i skollag och förordningar efterlevs. Vidare blir det intressant att se hur skolledningen 

kan skapa förutsättningar för läraren att följa de regulativa villkoren med hjälp av 

fortbildning inom bedömning. Undersökningen fokuserar på resonemang och 

handlingar av lärare inom skolan som organisation. Med hjälp av teorin är det möjligt 

att utifrån olika sätt diskutera de resultat som empirin visat och få fördjupad förståelse 

för olika handlande som återfinns inom organisationen. De tre villkor som Scott (2008) 

redogör för kommer att vara central i min studie.   
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6 Metod 
I detta kapitel presenteras de metodval studien grundar sig på. Vidare beskrivs hur 

undersökningen genomförts och vilka metodologiska val som använts utifrån 

vedertagna vetenskapliga ansatser. Avslutningsvis redogörs för de etiska principer som 

undersökningsmetoden grundar sig på.  

 

6.1 Metodval 
Studien syftar till att öka förståelsen för hur verksamma idrottslärare på gymnasiet 

uppfattar undantagsbestämmelsen. Fokus har legat på att belysa idrottslärares 

värderingar och tankar kring det valda ämnet. Studien har således en kvalitativ metod. 

Trost (2005) menar att kvalitativa metoder är representativa när forskaren vill belysa 

individers beteende eller värderingar. Frågan om vilken metod som ska användas måste 

ställas i relation till det givna syftet och vilket undersökningssätt som gör det möjligt att 

på ett relevant sätt belysa frågeställningarna.  Det medför att metoden måste anpassas 

till att kunna tillgodose studiens utgångspunkt. Mitt val av den kvalitativa metoden 

gjorde det möjligt att gå djupare i respondenternas tankar och handlande för att 

tillgängliggöra det unika eller det avvikande hos respondenterna. Trost (2005) hävdar att 

valet av metod styrs av vilket syfte studien ämnar undersöka. Inom 

samhällsvetenskaplig forskning kan å ena sidan en kvantitativ metod användas, vilken 

används för att skapa en mer övergripande bild över det belysta området. Genom att 

bland annat jämföra det som är representativt för en större grupp skapas en sanning om 

ett fenomen, eller ett mänskligt beteende. Å andra sidan kan metoden vara kvalitativ. 

Studier av det slaget har ett uttalat syfte att skapa förståelse för mänskligt beteende eller 

handlande genom tolkning och beskrivning och man kan då synliggöra mönster 

(Hassmén & Hassmén 2008). 

 

Det empiriska materialet i studien samlades in med hjälp av semistrukturerade 

intervjuer. De gjorde det möjligt att fånga upp diskussionsämenen som framkom under 

intervjun och ställa följdfrågor.  Det finns olika vägar att välja när det gäller 

utformningen av intervjuer. Kvalitativa studier kan vara antingen ostrukturerade eller 

semistrukturerade. För de semistrukturerade intervjuerna använder sig forskaren av en 

intervjuguide som inte är statisk. Det spelar ingen roll i vilken ordning frågorna kommer 

och beroende på hur intervjun utvecklas kan nya frågor uppstå (Bryman 2008). 
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6.2 Urval 
Antalet respondenter för studien har begränsats till åtta idrottslärare. Det finns ingen 

övre gräns för hur många respondenter studien ska innefatta. Dock begränsas studien av 

den tid och de ekonomiska resurser forskaren har till sitt förfogande (Hassmén, 2008). 

En annan viktig fråga är om urvalet möjliggör att besvara syftet vilket Kvale och 

Brinkman (2009) hävdar är relevant.  De krav som ställts har varit att de i rådande stund 

varit verksamma idrottslärare på en gymnasieskola med behörighet i idrott och hälsa. 

Dessutom har försök gjorts att få kontakt med respondenter med några års erfarenhet 

från undervisning, eftersom det då rimligen finns mer att diskutera kring deras tidigare 

upplevelser under intervjuerna. Det finns ingen ambition att generalisera resultaten från 

undersökningen i något större övergripande sammanhang, vilket gör det möjligt att göra 

ett bekvämlighetsurval (Hassmén & Hassmén 2008).    

 

6.3 Utförande 
Respondenterna i studien kontaktades via telefon där de fick en första kort information 

om studiens syfte. Anledningen var att deras svar i den kommande intervjun inte skulle 

påverkas om de skaffade sig information som de i annat fall inte skulle haft. Därför 

valdes att bara presentera att en studie skulle göras som fokuserade på betyg och 

bedömning inom ämnet idrott och hälsa. I samtalet påtalades att medverkandet var 

frivilligt och att all information de lämnade i intervjuerna skulle avkodas för att 

åstadkomma anonymitet. Alla intervjuer skedde i en miljö som de själva valt utan andra 

närvarande, vilket gav dem en trygghet (Trost 2010). Alla intervjuer spelades in med 

anledning av att kunna fokusera på den intervjuade och ställa följdfrågor.Intervjutiden 

för de sex första intervjuerna blev runt 30 minuter med undantag för en som blev tio 

minuter kortare. De två sista intervjuerna utfördes i ett senare skede efter att 

bearbetningen av empirin hade börjat. Dessa två intervjuer tog 20 minuter.  

 

6.4 Analys av empiri 
För att kunna analysera empirin transkriberades intervjuerna till skrivna dokument, 

vilket underlättade resultatredovisningen. (Kvale & Brinkman 2009). Första steget i 

analysen var att försöka hitta likheter och skillnader i respondenternas utsagor. Sedan 

ordnades respondenternas svar utifrån olika teman som framträdde vid analysen av 

empirin. På det viset blev det tydligt att se vilka perspektiv och synpunkter som var 

relevanta utifrån studiens syfte. 
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6.5 Forskningsetiska överväganden 
För att syftet ska kunna besvaras krävs det att  hjälp fås av verksamma idrottslärare som 

ställer upp på intervjuer. Det är inte alls självklart att alla ställer upp med både tid och 

engagemang genom att medverka i en studie. I bemötandet av respondenterna har 

hänsyn tagits till de forskningsetiska riktlinjerna som sammanfattas i fyra krav 

(Vetenskapsrådet 2002).  

 

1. Informationskravet 

2. Samtyckeskravet 

3. Konfidentialitetskravet 

4. Nyttjandekravet. 

 

Det första kravet är informationskravet och det innebär att forskaren ska lämna 

uppgifter, till de individer som deltar i undersökningen, angående studiens syfte. 

Deltagarna ska också informeras om att deltagandet är helt frivilligt och att de får 

avbryta när som helst. När kontakt togs med respondenterna fick de information om 

studiens syfte och av vilken anledning studien utfördes. Det som gjorts avkall på är 

möjligtvis att respondenterna inte fått ingående upplysning om att tonvikt lagts vid just 

undantagsbestämmelsen, eftersom bedömningen gjordes att det skulle kunna påverka 

deras svar. När väl intervjun inleddes preciserades frågeställningarna för dem. Det andra 

kravet, samtyckeskravet, innebär att deltagare i undersökningen har rätt att själva 

bestämma över sitt deltagande och att författaren till studien måste få respondentens 

godkännande innan denne använder materialet i sin studie. Respondenterna 

informerades om att studien var helt frivillig och att de har möjlighet att avbryta sin 

medverkan. Dessutom har respondenterna givit sitt samtycke att jag får publicera 

uppsatsen.  Det tredje kravet, konfidentialitetskravet, innebär att uppgifter som 

respondenterna lämnar skall handhavas med största möjliga konfidentialitet. I största 

möjliga mån ska uppgiftslämnarnas svar avidentifieras så att utomstående inte kan spåra 

och känna igen respondenternas medverkan. De uppgifter som samlats in genom 

ljudinspelningar under intervjuerna har transkriberats och avidentifierats för att 

säkerställa anonymitet för deltagarna. Efter att studien slutförts har allt material 

raderats.  Det sista kravet, som vetenskapsrådet skriver fram, är nyttjandekravet, vilket 

innebär att insamlade uppgifter endast får användas till ändamål som rör forskning 
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(Vetenskapsrådet 2002). Respondenterna har fått information om att de uppgifter som 

samlats in endast använts för denna studie. 

 

, dessutom påmindes de om att studien var helt frivillig och att de när som helst kunde 

avbryta sitt deltagande. Deltagarna fick information om att alla uppgifter som lämnats i 

och med studien behandlas konfidentiellt. Användningen av uppgifterna som 

respondenterna lämnat kommer inte användas i något annat syfte. 

 

6.6 Sammanfattning 
Studiens metod har varit kvalitativ i form av semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna 

har transkriberats och analyserat utifrån olika teman. I arbetet med empirin har god 

forskningsetik anammats för att skydda respondenternas lämnade uppgifter. I 

Metoddiskussionen redogör jag för varför de två sista intervjuerna blev kortare.  
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7 Resultat och analys                      
I detta avsnitt presenteras resultatet samt en analys. Respondenternas tankar och 

ställningstaganden som framkom under intervjuerna presenteras i huvudsak utifrån 

frågeställningarna och framställs utifrån olika teman som fångats upp efter att en 

djupare granskning gjorts av intervjusvaren. Under varje tema återfinns citaten och är 

samlade i den mån det finns stoff som är av liknande karaktär. Citaten förklaras 

fortlöpande genom resultatdelen och ska ses som en hjälp för att öka förståelsen av 

empirin. Under varje frågeställning  analyseras studiens resultat utifrån uppsatsens syfte 

och nyinstitutionell teori. Presentationen kommer att ske utifrån regulativa-, normativa- 

och kulturella villkor, vilka är de delar som den nyinstitutionella teorin utgår ifrån. 

             

         
7.1 Hur kan verksamma idrottslärare resonera kring och vilka 
tolkningar av undantagsbestämmelsen kan de göra? 

För att få en djupare förståelse för ovanstående frågeställning har en tematisering gjorts. 

Resultatet presenteras utifrån följande teman. Osäkerhet, erfarenheter av att använda 

undantagsbestämmelsen,likvärdighet och tolkningar av undantagsbestämmelsen.  

 
7.1.1 Osäkerhet 

Den allmänna kunskapen om undantagsbestämmelsen hos respondenterna är skiftande. 

Två vet inte vad undantagsbestämmelsen är men anser att de troligtvis har använt den 

omedvetet i bedömningen av elevens kunskaper, då de har haft elever med olika sorters 

fysiska och psykiska funktionsnedsättningar att göra. De anser att man alltid anpassar 

sig efter varje elevs förutsättningar när man gör sin bedömning. En lärare har varit i 

kontakt med undantagsbestämmelsen vid några konferenser, men det har inte varit 

aktuellt att använda den i dennes ämne. 

 
Ja jag visste inte, jag vet inte vad det är [...]man tar ju ändå alltid hänsyn 

till alla elevers olika förmågor å förutsättningar så den kanske man 

använder hela tiden fast man inte ens känner till att den finns. 

(Respondent 1) 
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[...]jag måste erkänna att jag inte till hundra procent är insatt i den[...] jag 

har ju använt mig av, vad ska man säga, olika metoder för att få eleven att 

nå målet. (Respondent 2) 

De har aldrig tidigare hört uttrycket. Efter de fått det förklarat försöker de 

sig på en tolkning av det. En av lärarna har mer än 10 års erfarenhet som 

lärare i idrott och hälsa. De visar i sina intervjusvar att de försöker anpassa 

undervisningen till elever med olika behov.  

Vi har haft uppe den på några konferenser men det har inte varit aktuellt 

att använda den för eleverna det rört sig om i mitt ämne. (Respondent 7) 

 

En av respondenterna tycker själv att han är insatt i undantagsbestämmelsen, då han 

själv försökt att tolka den. 

Jag hoppas att jag är riktigt väl insatt i den, jag har ju försökt tolka den 

och läst de predikat som finns på Skolverket och den tolkningen de har 

gjort och den värderingen de har gjort på den här juridiska enheten 

(Respondent 3) 

Tre av dem känner till bestämmelsen, men upplever att de behöver sätta sig in i den om 

det skulle vara aktuellt utifrån de elever de har nu. Alla har tidigare i sin lärargärning 

hänvisat till bestämmelsen. 

[...] det är ett bra tag sen jag använde den, vi kallar den för pysparagrafen 

och det är väl säkert 5 år sen jag använde den[...] Så att så väl insatt är jag 

inte i den dags dato, så skulle jag behöva använda den skulle jag behöva 

läsa på igen. (Respondent 4) 

Jag är inte jätteinsatt i den men jag vet att det inte är alldeles lätt att 

hänvisa till den. Det ska vara allvarliga saker om man ska kunna hänvisa 

till undantaget. [...] att eleven har speciella omständigheter som gör att 

undantagsbestämmelsen ska kunna användas (Respondent 5) 

Man kan göra undantag av vissa kunskapskrav om eleven har vissa 

bestående funktionsnedsättningar. Det kan inte vara att man brutit ett ben. 

(Respondent 8) 

En av respondenterna uppgav att hen hade kunskaper om undantagsbestämmelsen, men 

att hen brukade rådfråga och diskutera enskilda fall med rektor. 

Jag vet ju att vi tillämpar den i ett fåtal tillfällen men alltså exakt hur den 

ska tillämpas i olika tillfällen det brukar vi diskutera med rektorn så att 

säga och det finns inga enhetliga regler så vitt jag kan säga just nu. Eller 

hur vill du definiera denna så vi pratar samma sak? (Respondent 6) 
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7.1.2 Erfarenheter av att använda undantagsbesämmelsen 

Tre av de intervjuade lärarna har använt sig av den. En av dem var relativt 

nyexaminerad lärare och efter att rektor och klasslärare framhållit att det absolut var 

aktuellt att använda undantagsbestämmelsen för en viss elev gav läraren med sig. 

Egentligen tyckte läraren att det var felaktigt att använda undantagsbestämmelsen. 

Läraren upplevde att hans korta erfarenhet gjorde att han inte vågade gå emot rektor och 

klasslärare, samtidigt visste han att beslutet låg hos honom. 

 
Det var för att eleven vägrade att dansa och då satte man det i samband 

med en funktionsnedsättning. eleven hade vissa saker som eleven vägrade 

göra och eleven tog inte ett enda danssteg. Å då pyste jag eleven […]Men 

när man är relativt ny så är det lätt att lyssna på rektor och lärare som har 

mer erfarenhet än mig. (Respondent 8) 

 

En annan lärare använde sig utav undantagsbestämmelsen för en elev som hade en 

kognitiv funktionsnedsättning. Läraren ansåg att elevens kroppsliga förmågor 

begränsades av funktionsnedsättningen och istället för att eleven fick ett underkänt 

betyg fick eleven högsta betyg. Kunskaperna som saknades var förmågan att anpassa sig 

till takt och rytm. En tredje lärare använde undantagsbestämmelsen för en elev med 

rörelsehinder som inte kunde klara simningen.Samtliga tre fall som 

undantagsbestämmelsen använts på av de lärare som intervjuats har varit tidigare i deras 

lärargärning när de verkat på grundskolan. 

 
7.1.3 Likvärdighet 

Den allmänna uppfattningen bland respondenterna är alltså att det finns en stor 

osäkerhet om undantagsbestämmelsen. I intervjuerna framkommer det att denna 

osäkerhet leder till att likvärdigheten i bedömningen också kan ifrågasättas. När lärare 

inte har tillräcklig kunskap om de styrdokument som de ska förhålla sig till ger det plats 

för egna tolkningar, vilket leder till att bedömningen varken blir likvärdig eller 

rättssäker. 

 
Ja det kan ju få konsekvenser vad det gäller bedömning av elever som 

egentligen skulle kunna med undantagsbesämmelsens hjälp kunna få ett E 

i betyg. Och istället då riskera att hamna utanför betygstegen och få ett F 

(Respondent 4) 

En annan lärares tankar kring bedömning och betygsättning visar just på att det saknas 

likvärdighet, då han uttrycker att han inte följer styrdokumenten till punkt och pricka. 

Jag tror inte vi är sådär väldigt rigida å varenda moment ska genomföras 

jag hoppas inte de i alla fall, till punkt och pricka. För att man ska få 

precis det betyget. Är det någonting som faller lite utanför så friar man 
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hellre än fäller, men det kanske bara är min egen uppfattning[...] Jag tror 

inte man använder just den regeln utan man gör nog som man vill i alla 

fall, man skiter helt enkelt i att han var inte så bra på ergonomi. 

(Respondent 1) 

En lärare resonerar utifrån att undantagsbestämmelsen blir ett sätt både för läraren 

och för skolan att göra vissa saker. Undantagsbestämmelsen skapar en möjlighet att 

slussa igenom fler elever utan att skolan behöver ge eleven särskilt stöd i 

undervisningen.  

Jag tror att den ibland används väldigt frikostigt. Det blir ett sätt att slippa 

göra vissa saker och rädda elever. Både för kommun och skolan att slippa 

erbjuda vissa saker. Vi fixar det på det här viset. Vi tar bort den delen. 

[...]Det är den ena delen men den andra är att läraren kanske vill framstå 

som bättre duktigare lärare. Det skulle bli för en elev men istället 

använder man undantagsregeln på ett frikostigt sätt och slussar igenom 

fler. (Respondent 3) 

 

Något som de yngre lärarna tycker var anmärkningsvärt var att de inte fick tillräckligt 

med kunskap om betyg och bedömning under sin utbildning. De ansåg att i och med att 

utbildningen inte gav dem tillräckliga kunskaper inom detta fick de inte rätt möjligheter 

att bedöma elevens kunskaper korrekt. I kunskapskraven finns det värdeord för de olika 

kunskapskraven och en respondent var osäker om dennes tolkning av vad värdeorden 

innebar var rätt. 

Vi hade knappt något inom bedömning alls. De kan jag tycka är 

negativt.[...]  Enligt mig fick man inte tillräckligt med kunskaper med sig 

inom bedömning. (Respondent 2) 

 
Just i lärarutbildningen fick man väldigt lite kring betyg och bedömning. 

[…] Det är svårt att sitta själv och tolka kunskapskraven och man blir 

osäker. Vad menas med till viss del eller till övervägande del. 

(Respondent 7) 

 

7.1.4 Tolkningar av undantagsbestämmelsen  

Efter att respondenterna fått förklarat för sig vad undantagsbestämmelsen, enligt 

skollagen (2010), faktiskt innebär gav de sin tolkning vad den innebär och i vilka 

avseenden den kan användas. De flesta uttrycker att undantagsbestämmelsen inte ska 

användas vid tillkortakommanden som uppstår av kulturella skäl, så som elevens 

religion och tradition. Ett exempel som diskuterades under intervjuerna var hur de tog 

ställning till om en elev som flyttar till Sverige och inte kan simma kan innefattas av 

undantagsbestämmelsen. Istället för att använda den lyfter de olika sätt att lösa det. 

Bland annat visar de att det går att möta detta genom att individanpassa undervisningen. 
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Alla lärarna har eller har haft elever där de på olika sätt behövt individanpassa för att 

eleven ska kunna nå alla kunskapskraven.  

Allmänt anser lärarna att det inte går att tillämpa undantagsbestämmelsen när det gäller 

ekonomiska orsaker eftersom det är av övergående karaktär. De menar att det är 

kunskapen om friluftslivet som är det vitala. De flesta har inte ställt krav på att de ska 

anpassa sig till rådande miljö utan istället ha kunskaper om hur man klär sig för olika 

förhållanden. På någon skola har de haft förmånen att köpa in klassuppsättningar med 

både skidor och skidskor. 

Det står utemiljö och utemiljön då är en jätteviktig arena och vi i Sverige 

lever ju, vi ska lära oss att använda det. I och med att den är framskriven 

där så måste vi ha kläder på oss så vi kan vara ute. Existensminimumet 

här i Sverige det borde ju räcka till det. Så det tycker jag att man absolut 

inte kan använda. Det är inte friluftslivet i sig utan kunskapen om som är 

viktig. (Respondent 3) 

I motsats till detta diskuterar en annan lärare utifrån att individen inte rår över vem som 

är ens föräldrar. Läraren menar att det är viktigt att lyfta problematiken för den finns 

och det upplever nog alla idrottslärare enligt henne.   

Vi lever ju i den världen där alla inte prioriterar att köpa rätt utrustning 

och man kanske till och med inte har råd att göra det. Det måste vi ju 

acceptera för det är ju en skola för alla (Respondent 4) 

En lärare berättar att elevernas förmåga att anpassa sig till olika miljöer inte bedöms på 

skolan personen jobbar på. Anledningen är att de inte har möjlighet att bedriva 

undervisning i olika miljöer och erbjuda det till eleverna. Skulle det ställas krav på 

eleverna att anpassa sig är lärarens uppfattning att det är många som struntar i att 

komma. Vidare lyfts det att det inte ges någon möjlighet rent schematekniskt eftersom 

det är svårt att hinna med friluftslivet på en timma. 

Friluftslivet på skolan är just inte vad jag vill att det ska vara. Det är svårt 

att få till det på en timme. Kommer jag med att vi ska ut i snön, då 

kommer det inga. Jag är nog rädd för att de inte bedöms så mycket på 

friluftslivet.[...] På gymnasiet är det ju frivilligt. Då lägger jag större vikt 

vid elevens eget ansvar. Ordna själv eller säga till om hjälp om de inte har 

tillgång till kläder. (Respondent 8). 

 

 

Flera lärare upplever att undantagsbestämmelsen är lättare att använda vid 

tillkortakommanden som uppstår av en fysisk funktionsnedsättning än det är vid 
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psykiska. De menar att de är mer säkra på vilka begränsningar eleven har som har ett 

rörelsehinder.   

Det är svårare att göra bedömningen när det gäller funktionsnedsättningar 

som är kopplade till det mentala. Om personen har fysiska 

funktionsnedsättningar så som rörelsehinder eller liknande är det enklare. 

(Respondent 8) 

 

Men jag menar principiellt en rullstolsbunden elev till exempel, där är det 

ju lättare att ta hänsyn än om det är de mentala funktionerna, 

kapaciteterna osv, då är det betydligt svårare att ta hänsyn. (Respondent 

6) 

 

 

7.1.5 Analys  

Respondenternas förståelse för undantagsbestämmelsen tyder på att det finns en 

osäkerhet kring hur dessa lagar och förordningar ska tolkas vilket bidrar till att den 

regulativa styrningen inte förankras inom organisationen. De regulativa villkoren kan 

vara tolkningsbara. Det ger upphov till ett friutrymme, vilket leder till att den regulativa 

styrningen inte inverkar på organisationen i den mån det är tänkt (Scott 2008). Det kan 

leda till att organisationen tappar sin legitimitet. Tydligheten vid bedömning av elevens 

kunskaper saknas. Osäkerheten i hur lärarna ska förhålla sig till de regulativa villkoren 

ger plats åt lärarnas egna tolkningar varvid de kulturella villkoren inkräktar på 

organisationens regulativa styrning. Dessa kulturella villkor formas av individer inom 

organisationen (Scott 2008). Ett annat exempel som skapar samma typ av fenomen är de 

skiftande tolkningarna, som uttrycktes under intervjuerna, på hur 

undantagsbestämmelsen kan användas eller inte användas.  

 

Vidare framkom uppgifter om att några av lärarna kände att de inte hade fått tillräckligt 

med kunskaper om bedömning med sig från sin lärarutbildning. Organisationen blir 

genom detta sårbar då det saknas kunskap om hur de regulativa villkoren ska tolkas. För 

att lärarna ska bli säkrare i sin profession krävs det därför normativa villkor som stödjer 

lärarna att handla rationellt. De normativa villkoren verkar enande och stödjer 

organisationen att följa de regulativa villkoren (Scott 2008) Detta tas upp djupare under 

nästa frågeställning. 

 

Under intervjuerna uttrycks det åsikter som ifrågasätter skolornas och lärares sätt att 

förhålla sig till undantagsbestämmelsen. Det hävdas att det hänvisas till 
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undantagsbestämmelsen i allt för stor utsträckning och anledning påstås vara att 

skolorna ska slippa sätta in extra insatser för att möta alla elevers behov. Detta sätt att 

förhålla sig till eller använda sig av undantagsbestämmelsen kan förklars utifrån att 

skolorna eftersträvar att vara en attraktiv skola med högt betygsnitt. Det blir ett 

normativt villkor som skolan eftersträvar. För att kunna leva upp till det menar några 

lärare att det sker en tolkning av undantagsbestämmelsen som är gynnsam för att kunna 

skapa en konkurrenskraftig skola. Enligt den nyinstitutionella teorin hävdas att 

organisationen påverkas av det omgivande samhället (Scott 2008).  

Det kulturella villkoret som presenteras inom den nyinstitutionella teorin gör gällande 

att organisationen styrs och påverkas av de aktörer som verkar inom den (Scott 2008). 

Utifrån det sättet att belysa resultatet blir det angeläget att problematisera hur de 

intervjuade lärarna uppfattar hur andra idrottslärare använder undantagsbestämmelsen. 

Resultatet visar att flera av lärarna tror att det är väldigt olika hur 

undantagsbestämmelsen används. De uttryckte dels att lärare hänvisar till den för att 

slippa extra arbete som uppkommer när det är elever som behöver extra stöd för att nå 

målen. Dels för att de själva ska framstå som bättre pedagoger som lyckas få fler elever 

godkända i sina kurser. Den kulturella styrningen får i vissa situationer överhanden både 

över de regulativa och normativa villkoren (Scott 2008). Lärarnas osäkerhet kring den 

regulativa styrningen skapar förvirring över hur de ska förhålla sig till dem. 

Svårigheterna att tolka de regulativa villkoren ger upphov till ett tolkningsutrymme 

(Berg 2011). De normativa villkoren, som innefattas av de grundläggande värderingarna 

med allas lika värde och rättighet, blir åsidosatta. Bryts normerna blir handlandet 

felaktigt (Scott 2008).  

 

Ett annat kulturellt villkor som framträder i intervjuerna med flera intervjupersoner var 

att lärarna hellre friar än fäller när det kommer till bedömningen av elevernas 

kunskaper. Det innebär att de har gjort bedömningen utifrån kunskapskraven men att de 

ändå inte följer den fullt ut. Saknas det något för ett visst betyg kan eleven ändå få det 

högre betyget. Utifrån detta går det att utläsa att lärarna har en god kunskap om de 

regulativa villkoren, men väljer att ändå göra avkall från den. Kontentan av det är att 

bedömningen av elevens kunskaper i ämnet idrott och hälsa å ena sidan saknar 

förankring till de styrdokument som råder. Å andra sidan bidrar det till att ämnets 

likvärdighet och rättsäkerhet riskeras. Enligt Scott (2008) kan kulturella villkor göra att 
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beslut och handlingar inom organisationen inte följer de regulativa villkoren, vilket kan  

göra att organisationen inte handlar rationellt. 

 

En av respondenterna uppgav att denne hade blivit ålagd att använda 

undantagsbesämmelsen av rektor och klasslärare trots att beslutet inte var deras att 

ansvara för. I detta fall försöker läraren att följa den regulativa styrningen men måste ge 

efter för andra aktörer. Läraren kände att bristen på erfarenhet gjorde att andra fick 

påverka beslutet. Utifrån teorin blir fallet intressant för det tangerar både de normativa- 

och kulturella villkoren. De normativa villkoren blir åsidosatta då lärarens skicklighet 

ifrågasätts av både rektor och kollega och de kulturella genom att aktörer som 

egentligen inte har legitim rätt att påverka ändå gör det. Enligt Scott (2008) styr de 

normativa villkoren vilka roller olika individer ska axla inom organisationen och även 

vilka beteenden som är accepterade inom organisationen.  

 

Av lärarnas tolkningar av undantagsbestämmelsen går det att utläsa att det saknas 

tillräckliga riktlinjer kring användandet av undantagsbestämmelsen. Deras tolkningar 

skiljer sig åt och de är som tidigare nämnt osäkra på hur den ska tillämpas. Framförallt 

är de osäkra hur den ska tillämpas när det kommer till kognitiva funktionsnedsättningar. 

De är osäkra på om funktionsnedsättningen eleven har bidrar till ett funktionshinder 

eller om det är andra faktorer som gör att eleven inte kan nå kunskapskraven. I detta fall 

upplevs den regulativa styrningen vara otydlig då lärarna inte vet hur de ska tillämpa 

undantagsbestämmelsen. Läraren får ingen direkt vägledning i detta då den normativa 

styrningen inte framgår.  En lärare nämnde att han vid osäkerhet rådfrågade rektor, men 

någon typ av handlingsplan för hur läraren ska agera saknas. Därför blir det ett starkt 

inflytande ifrån kulturella villkor när det gäller hur tillämpningen av 

undantagsbestämmelsen ska tolkas och tillämpas. Den regulativa styrningen för 

organisationen är otydlig vilket ger upphov till tolkningsutrymme (Berg 2011). Det 

rådde även stor meningsskiljaktighet mellan respondenterna när de diskuterade hur och 

om undantagsbestämmelsen kunde användas på grund av tillkortakommanden som 

uppkom på grund av ekonomiska orsaker. Lärarna tyckte å ena sidan att eleverna inte 

kunde påverka sin livssituation medan någon tyckte att de krav som ställdes att anpassa 

sig till olika typer av utomhusmiljöer var rimliga att ställa. Dessutom uttalades det att 

skolornas olika förutsättningar begränsade möjligheten att ge eleverna möjlighet att nå 

kunskapskravet som berör friluftsliv. Skolans satsningar på olika områden, så som 
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material och tid för friluftliv, kan ses som de normativa villkoren som främjar att 

eleverna får möjlighet att genomföra friluftslivet. Uteblir skolans satsning blir det 

svårare att följa den regulativa styrningen. Dessutom är den regulativa styrningen öppen 

för tolkning utifrån respondenternas olika tolkningar av kunskapskravet som tar upp 

friluftsliv (Berg 2011).    

 

7.2 Hur beskriver de intervjuade idrottslärarna stödet från skolledning 
och kollegor ifråga om kompetensutveckling gällande betyg och 
bedömning? 

Nedan följer två teman som försöker förtydliga respndenternas utsagor. Temana är 

kollegiala samtal samt övergripande utvecklingsarbete gällande betyg och bedömning. 

  

7.2.1 Kollegiala samtal 

Vad det gäller de kollegiala samtalen och diskussionerna om betyg och bedömning 

mellan idrottslärarna på skolan ges olika bilder hur samarbetet ser ut. Bland annat 

framkommer det att det finns ett gott samarbete mellan ämneslärarna i idrott & hälsa. 

Där lyfts pedagogiska dilemman som rör ämnet. De diskuterar ämnet och betyg och 

bedömning i både formella möten, så som ämneslag, men även i informella situationer. 

 

Vi har en matris som vi håller på att jobba med, men vi jobbar olika […] 

vi har olika metoder för att uppnå samma mål [...]En kärna finns det. 

(Respondent 6) 

 

Vi har en dialog å vi själva träffas ju rent formellt en gång i veckan plus 

att vi springer på varandra å dryftar. (Respondent 5) 

När jag började på skolan var det bara jag som undervisade i idrott, men 

senaste tiden har vi varit två. Vi sitter i samma arbetsrum och diskuterar 

mycket. För min del är detta jättebra eftersom han är mer erfaren än mig. 

[...] Vi har inga ämnesträffar men det behövs inte för vi pratar om sådant 

hela tiden. (Respondent 7) 

Dessa tre citat visar på att de kollegiala samtalen kan ha olika karaktär och att sker en 

kontinuerlig kontakt mellan lärarna i ämnet. De beskriver att det inte behöver vara 

formella möten för att det ska ges tillfälle att diskutera frågor som rör ämnet.    

I samtal med några av respondenterna återges bilden av att det finns mer att önska vad 

det gäller ämneslagens arbete kring betyg och bedömning och arbetet i övrigt i 

ämneslaget. Det uttrycks att likvärdigheten i bedömningen har blivit mindre eftersom 

fokusen och det mesta arbetet sker i arbetslaget, vilket bidrar till att det inte finns tid för 

att diskutera betyg och bedömning. 
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Det har väl varit bättre vad jag bedömder det, när vi jobbade i ett rent 

ämneslag då. Sedan vi delades upp i arbetslag har det blivit att vi 

splittrats. Jag tror att arbetslagen gör att likvärdigheten inom ämnet blir 

svårare att behålla. (Respondent 3) 

 

En av respondenterna beskriver ämneslagets arbete på området som väldigt 

begränsat och att frågeställningar inte tas upp och diskuteras. Istället jobbar 

alla på egen hand och egentligen vet de inte hur övriga ser på betyg och 

bedömning.  

Jag är inte så snäll men det finns någon slags yttre konsensus. Vi pratar 

inte så mycket men vi har någon slags konsensus om att vi tycker lika 

(Respondent 4) 

Det lyfts även att det krävs en diskussion kring hur lärarna i idrott ska 

bedöma för att det inte ska skilja mellan lärarna på skolan och om eleverna 

väljer att byta program på gymnasiet kan det bli fel om lärarna inte har 

samma bedömningsgrund. 

Vi samarbetar till viss del [...] För vår del skulle jag vilja ha mer uppstyrt 

såhär gör vi såhär bedömer vi. Eleverna byter inriktning vilket gör att 

eleverna får olika lärare och om man då inte kört samma blir det fel. 

(Respondent 8) 

 
7.2.2 Övergripande utvecklingsarbete gällande betyg och bedömning 

I intervjuerna framgår det att flera av dem upplever att det övergripande 

utvecklingsarbetet gällande betyg och bedömning är kontinuerligt. De uppger att det 

finns samarbete med andra skolor kring dessa frågor och att de träffas för att diskutera 

den nya gymnasieförordningen. De har fått tillfälle att träffa kollegor i samma ämne och 

konkritisera ämnesplanen och de kunskapskrav som är gällande. Vidare anges att 

skoledningen finns som stöd i diskussioner och att ledningen tar ett stort ansvar för 

betyg och bedömning. De upplever att det finns goda möjligheter till 

kompetensutveckling kring dessa frågor. 

 

Skolledningens insatser att skapa möjligheter att sätta sig in i de nya kursplanerna, som 

kom 2011, är bra tycker flera respondenter. Intervjuerna utfördes år 2013 och den 

satsningen förekommer på flera håll.  

Vi har ju ett samarbete med skola xxx och xxx där vi träffades i måndags 

å pratade betygsmatriser och diskuterade momentet på betygskriterierna 

de här med en bredd av aktiviteter (Respondent 5) 
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Ja betyg och bedömning har vi haft uppe från förvaltningen där vi träffat 

över dem kommunala gymnasieskolorna och diskuterat bedömning. Det 

har funnits och initierats därifrån.  Man gör ju olika insatser under olika 

perioder nu är vi inne på gy 11 och tittar på kursplaner och ämnesplaner. 

(Respondent 4) 

En lärare tycker att rektorns insatser är bra och ger denne goda möjligheter 

att fortbilda sig inom bedömning. 

Det är verkligen styrt från ledningen där vi får arbeta med dessa bitar på 

konferenser och liknande. För min del är jag verkligen tacksam att jag fått 

möjlighet att åka och få bättre koll på bedömningen. (Respondent 7) 

 

Det förekommer även att lärare upplever att de inte får tillräckligt med stöd 

och kompetensutveckling.  

 

Nä, eller stöd, alltså jag försöker skapa mig det själv eller hitta 

förutsättningar till det, men då får man ju själv vara på. Det är inget man 

blir erbjuden. (Respondent 2) 

 

En respondent hävdar att ledningen saknar kompetens i frågor som rör betyg 

och bedömning och att det saknas kompetens på både kommunal och 

regional nivå. 

 

Vi har försökt styra upp det, men tyvärr har väl rektorerna för dåliga 

kunskaper och det är ett enorm kunskapsbehovs både hos kommunerna 

och en del kommuner är jätteduktiga på det här och vissa andra är det noll 

i. och vad som det är brist i är också de här utbildningsställena för lärarna 

som är ett regionalt centrum för fortbildning. (Respondent 3) 

 

Vidare hävdar en annan lärare att det har varit väldigt lite och att det är först 

nu som de fått tid avsatt ämneslagsarbete. 

 

Vi har precis fått avsatt tid för ämnesträffar två tre gånger per termin. 

(Respondent 8) 

 

7.2.3 Analys 

De normativa villkoren kan ses som styrande av vad som är viktigt och vart kraften ska 

läggas Scott (2011). I det avseendet blir det intressant att granska hur lärarna uppfattar 

skolledarnas ansträngningar för att nå likvärdig och rättsäker bedömning.  

Några av lärarna uppger att skolledningen inte ger dem tillräckligt med tid inom 

ämneslaget. Istället menar de att skolledningen fokuserar på arbetet i arbetslagen. Det 

finns även några respondenter som tycker att ledningens satsningar på att sätta sig in i 

den nya kursplanen är bra. Det är två olika tolkningar av hur de normativa villkoren 
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upprätthålls. I det första fallet uppfylls inte den normativa styrningen och orsakar 

organisationen bristfälliga förutsättningar att skapa goda möjligheter att uppfylla dess 

funktion så som att följa de regulativa villkoren. I det andra fallet finns det en 

tillfredsställelse hos organisationens individer vilket tyder på att organisationens 

individer får de verktyg som de behöver för att utföra sin uppgift. Den normativa 

styrningen ska verka för att den regultaiva styrningen efterlevs anars uppfattas 

organisationen av det omgivande samhället som misslyckad (Scott 2008). 

 

Även vad det gäller de kollegiala samtalen uttalas olika upplevelser hos respondenterna. 

Några upplever att det sker ett kontinuerligt arbete för att utveckla ämnet och diskutera 

bedömningsfrågor. På dessa arbetsplatser främjar de kulturella villkoren organisationens 

övergripande mål (Scott 2008). I samarbetet med kollegorna utbyts kunskaper och 

erfarenheter som bidrar till en mer likvärdig bedömning. Det motsatta uttrycks också, då 

lärarna upplever att det inte förekommer något samarbete mellan kolegorna i ämnet och 

diskussionen kring bedömning finns inte. De skolor där lärarna träffas och diskuterar 

både i ämneslag och i informella sammanhang uttrycker att de är nöjda med samarbetet 

i ämnet. Det visar på att de normativa villkor som bestäms av ledning och som styr 

arbetet i organisationen får positiva effekter på hur individerna inom organisationen 

samverkar även utanför schemalagd ämnestid. I ovanstående exempel lyckas de 

normativa villkoren leda organisationen till rationellt handlande (Scott 2008) Det 

motsatta visas av de lärare som uppger att de inte har någon ämnestid inte heller har 

någon diskussion informellt på arbetsplatsen.  

 

7.3 Vilka attityder har de intervjuade idrottslärarna till 
undantagsbestämmelsens varande? 
Följande frågeställning presenteras endast utifrån ett tema vilket är 

undantagsbestämmelsens legitimitet. 

 
7.3.1 Undantagsbestämmelsens legitimitet 

I huvudsak resonerar respondenterna i termer om att undantagsbestämmelsen inte 

behövs för att göra det möjligt för en bedömning av kunskapskraven som är av 

karaktären ”färdighet” på gymnasiet. Istället menar de att det går att utifrån individens 

förutsättningar välja aktiviteter som möjliggör måluppfyllelse. De hävdar att det är 

främst på grundskolan som den kan hänvisas till, då det är där det finns tydliga 

görandemål, som exempelvis simning och orientering. 
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Ja helt hypotetiskt borde det finnas plats. Samtidigt tycker jag att man bör 

kunna organisera planera innehållet eller försöka hitta olika vägar [...] 

Man kanske ska titta på vad är en bredd av aktiviteter, måste det vara 

samma aktiviteter för alla elever i en klass. Eller är det så att vissa elever 

ska jobba med den här typen av aktiviteter.  Då tänker jag mer på de 

fysiologiska aktiviteterna kondition, styrka rörlighet å koordination Och 

det är dem som bygger mer på en färdighet. (Respondent 4) 

 

[...] det måste ju vara lättare att sätta betyg, att kunna sätta betyg utan att 

hänvisa till undantagsbestämmelsen som jag ser det. För att jag kan ju 

undvika.. alltså jag måste ju inte ta med sådana moment jag tvingas ju 

inte ta med simning för den här killen [...] Han hade ju aldrig klarat det å 

de behöver jag ju inte checka av nu då. Utan jag väljer en betygsgrund 

som passar honom och nåt annat som passar en annan. (Respondent 5) 

På grundskolan finns det mer plats för den eftersom det är mer vad ska 

man säga, fastställt vad eleverna måste göra. [...] Är det inte simning och 

orientering. (Respondent 7) 

Jag har aldrig behövt använda den på gymnasiet under mina år. Vad jag 

vet kan jag inte komma på ett fall när man behövt använda den. Jag 

upplever kunskapskraven så pass generella att det går att anpassa 

aktiviteterna utifrån fal till fall. Det finns egentligen inget kunskapskrav 

som kräver en viss typ av rörelse. (Respondent 8) 

 

Liknande resonemang som ovan preciseras av en annan respondent och som under hela 

intervjun talar emot en användning av undantagsbestämmelsen på gymnasiet. Senare 

under diskussionen framkommer det dock att det finns situationer då 

undantagsbestämmelsen kan tillämpas. 

Säg att, om vi säger livräddande delen om jag sitter i en rullstol. Jag kan 

inte ens slå telefonnumret då, då skulle jag kunna göra ett undantag på den 

livräddande delen där då om man säger med säkerhet och sånt. 

(Respondent 3) 

Huvudspåret var likt de två tidigare respondenterna att individens förutsättningar 

bestämmer vilken väg som väljs för att nå kunskapskraven. 

Om detta är teori och fakta att elever med aspergers har dålig rörelse och 

motorik så utgår vi från deras förutsättningar och hur långt de kan komma. 

Så då behandlar vi dem inte olika. Vi behandlar dem likvärdigt men inte 

likadant. För det är ju de teorierna kopplade till mig och mina 

förutsättningar (Respondent 3) 

I intervjuerna framkom även att undantagsbestämmelsen var berättigad eftersom den 

finns med i skolagen och på så vis självklart att den kan tillämpas i idrott & hälsa. 

Ja givetvis[...] det är ju lagstadga så det kan vi ju inte komma ifrån. 

(Respondent 6) 

 

 



  
 

34 

 

7.3.2 Analys 

Några av lärarna upplever att undantagsbestämmelsen inte fyller någon funktion. De 

menar att de anpassar undervisningen utifrån elevers olika förutsättningar så att 

eleven får möjlighet att nå kunskapskraven. Lärarnas sätt att hantera anpassniningar 

till elevers olika förutsättningar. Delar av den regulativa styrningen upprätthålls 

medans vissa regulativa villkor väljs att bortse ifrån (Scott 2008). 

Undantagsbestämmelsen, som är en del i skollagen, ses som något som egentligen 

inte behövs för att göra en likvärdig och rättsäker bedömning i idrott och hälsa på 

gymnasieskolan.   De uttrycker att undantagsbestämmelsen har mer legitimitet på 

grundskolan i deras ämne eftersom det finns tydliga görandemål i kunskapskraven. 

Där upplever de att den regulativa styrningen inte lämnar något tolkningsutrymme, 

vilket bidrar till att de vet vad som ska bedömmas (Scott 2008).    

 

7.4 Sammanfattning 

Erfarenheterna av att tillämpa undantagsbestämmelsen hos de intervjuade är 

begränsad. Några av dem har hänvisat till undantagsbestämmelsen under sin 

lärargärning, men det finns en övervägande osäkerhet kring hur den ska tillämpas. 

Flera av dem uttrycker att det får konsekvenser för likvärdigheten i bedömningen av 

elevens kunskaper. Utifrån teorin tyder resultatet på att osäkerheten kring de 

regulativa villkoren medför att kulturella villkor styr i för hög grad och dessa villkor 

gör att likvärdighet och rättsäkerhet riskeras (Scott 2008). Vidare skapar skolornas 

strävanden, att bli konkurrenskraftiga, normativa villkor som åsidosätter de 

regulativa villkoren (Scott 2008).     

 

De riktlinjer som ledningen fattar om ämneslagstid påverkar de kulturella villkoren 

inom organisationen. Dessa riktlinjer kan ses som normativa villkor som ska gälla för 

organisationen (Scott 2008). På de skolor där denna typ av normativa villkor saknas 

minskar det kollegiala samarbetet och på så sätt ökar den kulturella styrningen. 

Möjligheten till fortbildning och ledningens arbete för att ge lärarna förståelse för 

styrdokumenten är olika mellan respondenterna. Å ena sidan hävdar några att de får 

möjlighet till fortbildning och att ledningens satsningar på betyg och bedömning är 

bra. Å andra sidan framställs ledningens arbete som inkompetent inom dessa frågor 

och att det finns mycket mer att önska. Utifrån ovanstående resonemang kan 
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slutsatsens dras att det förekommer normativa villkor som hjälper verksamheten och 

dess individer att följa de regulativa villkoren. Det kan även hävdas att 

organisationen saknar normativa villkor vilket gör att kulturella villkor får alltför 

stort utrymme att tolka de regulativa villkoren (Scott 2008).  

 

Deras uppfattning kring hur undantagsbestämmelsen kan tillämpas skiljer 

sig åt men de är överens om att den inte kan användas då det föreligger 

tillkortakommanden som uppkommer av kulturella skillnader I intervjuerna 

framkommer det visst tvivel kring om undantagsbestämmelsen behövs på 

gymnasieskolans kurser i idrott. De hävdar att det är möjligt att anpassa 

undervisning och aktiviteter för eleverna som gör att måluppfyllelse 

tillgodoses i alla fall. Det grundar sig i att den regulativa styrningen upplevs 

som dåligt förankrad hos lärarna inom skolan. Den har ett tolkningsutrymme 

som inte stramas åt av normativa villkor. Det ger upphov till kulturella 

villkor så som lärarens egna tolkningar att i vissa fall göra tolkningar som 

ligger utanför den regulativa ramen (Scott 2008). De ser en större 

användning av den i grundskolan där det finns fler tydliga görandemål så 

som simning och orientering. Då blir de regulativa villkoren starka vilket 

minskar tolkningsutrymmet för lärarna (Scott 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

36 

8 Diskussion 
Kapitlet innehåller en metoddiskussion. Där diskuteras kritiskt de metodval studien 

använt sig av i genomförandet. Vidare innehåller kapitlet en diskussion utifrån studiens 

resultat där resultat och analys diskuteras utifrån den tidigare forskning Avslutningsvis 

ges förslag på vidare frågeställningar som framkommit medan studien utförts och 

sammanställts.   

 

8.1 Metoddiskussion 
Jag var redan från början inställd på att jag ville använda mig av en kvalitativ metod, 

eftersom jag dels ville ta del av erfarna idrottslärares reflektioner kring betyg och 

bedömning och undantagsbestämmelsen i synnerhet för min egen utveckling. Dels var 

det för att de semistrukturerade intervjuerna gör det möjligt att följa upp frågor med 

följdfrågor som nyanserar respondenternas svar. 

 

Studien har utgått ifrån ett begränsat antal lärare vilket gör att det inte på något sätt går 

att generalisera resultatet. Det är även troligt att resultatet kan bli ett annat om en 

likadan studie genomförs eftersom det empiriska materialet har varit begränsat till åtta 

idrottslärare. Det var inte syftet heller, utan meningen var att se mönster hos 

respondenternas svar och belysa synsätt som finns bland idrottslärare. 

 

Intervjuer är den metod som det finns störst risk att resultatet påverkas av forskarens 

egna tolkningar (Bryman 2008). Det är även ett tidkrävande arbete att utföra och 

transkribera intervjuer. Fördelarna med den här typen av studier är att det finns 

möjlighet att komma med följdfrågor och på så sätt få ett mer nyanserat svar från 

respondenten. Studiens kvalitativa inriktning var anledningen till att intervjuer valdes. 

Det gjordes för att kunna få en djupare förståelse av användningen av 

undantagsbestämmelsen i idrott och hälsa.   

 

En annan aspekt av studiens genomförande som jag gärna vill diskutera är den 

begränsade informationen, angående studiens syfte och frågeställningar, respondenterna 

fick ta del av innan intervjuerna utfördes. Enligt Vetenskapsrådet (2002) skall 

respondenter delges information om studiens syfte för att kunna ta ställning till om de 

vill medverka. Jag valde som nämnts tidigare att informera om att studien rörde betyg 

och bedömning inom ämnet idrott och hälsa. När jag väl träffade dem fick de mer 
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ingående information om studiens syfte, samtidigt fick de en påminnelse om att det är 

fritt att inte längre vilja medverka i studien. Syftet var att på så vis att minska risken för 

att respondenterna läser in sig på ämnet och skapar sina svar i förväg. Det kan 

ifrågasättas och jag är medveten om det, men enligt vetenskapsrådet kan sådana 

undantag göras. Dels om forskaren anser undersökningen är av vikt för forskningen och 

dels för att inte resultatet ska vara påverkat av respondenternas olika grad av insatthet i 

ämnet.  

 

En annan aspekt som behövs tas upp är att jag utökade studien med två intervjuer 

eftersom jag behövde mer empiri för att kunna besvara mina frågeställningar. De skedde 

efter bearbetningen av de tidigare intervjuerna. De blev dessutom något kortare än de 

övriga. Jag anser att å ena sidan berodde det på att jag blivit bättre på att intervjua och å 

andra sidan var jag säkrare på vad det var jag ville ha svar på i intervjuerna. Därför 

kunde jag styra intervjuerna dit jag ville på ett mer kvalitativt sätt. Forskarens erfarenhet 

och skicklighet i att intervjua är avgörande för kvaliteten för empirin (Kvale & 

Brinkmann 2009).       

 

8.2 Hur kan verksamma idrottslärare resonera kring och vilka 
tolkningar av undantagsbestämmelsen kan de göra? 

Lärarna uttryckte en osäkerhet kring hur undantagsbestämmelsen skall tillämpas. 

Osäkerheten hos lärarna grundar sig i är att de har svårt att tolka de regulativa villkoren. 

De regulativa villkoren, vilka är styrdokument så som skollag och ämnesplaner, 

förankras inte hos lärarna i idrott och hälsa. Det pekar deras osäkerhet på när det 

kommer till deras förmåga att förstå hur undantagsbestämmelsen ska tillämpas. 

Osäkerheten i hur lärarna ska förhålla sig till de regulativa villkoren ämnar plats åt 

lärarnas egna tolkningar varvid de kulturella villkoren inkräktar på organisationens 

regulativa styrning (Scott 2008). Liknande resultat har Annerstedt och Larsson (2010) 

visat. Lärarna har svårt att konkretisera läroplanen och föra diskussioner om vad det är 

som ska bedömas. Studier som gjorts före den nya läroplanen understryker även de att 

det skiljer i hur lärare tolkar styrdokumenten (Tholin 2006).  

 

De lärare som haft kortast yrkeerfarenhet uppgav att de önskade att de fått mer 

utbildning i betyg och bedömning under deras utbildning till lärare. Det kan bidra till att 

lärarna inom organisationen har svårare att följa den regulativa styrningen. Följer inte 

organisationen den regulativa styrningen får det konsekvenser för hur organisationen 
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uppfattas av det omgivande samhället (Scott 2008). Högskoleverket (2005) gör gällande 

att många lärare som gått den nya lärarutbildningen upplever att de inte fått adekvat 

utbildning gällande betyg och bedömning. Et logiskt tillvägagångssätt för att få bukt 

med det problemet och som även Seger (2014) understryker att lärarna är i behov av 

fortbildning för att komma tillrätta med problemet, eftersom de har svårigheter att tolka 

och konkritisera kursplanen.  

 

En intressant aspekt som Vlachos (2010) utreder är om den ökande konkurrensen i och 

med det fria gymnasievalet ökar betyginflationen. Han kommer fram till att det är så. 

Resultatet jag tidigare presenterade varken styrker eller dementerar hans resultat, men 

det tangerar det. Tillämpningen av undantagsbestämmelsen kan användas för att slussa 

igenom fler elever med godkända betyg för att skolan ska få konkurrensfördelar i den 

fria marknadsekonomin den verkar inom. Det betyder att den regulativa styrningen 

åsidosätts för att ett potentiellt normativt förhållningssätt, som handlar om att skolan ska 

vara attraktiv, ska upprätthållas (Scott 2008). Det visar sig även, i analysen av studiens 

empiri, att lärarna har kunskaper om de regulativa villkoren och tolkar dem på ett 

adekvat sätt, men att de väljer att bortse ifrån kunskapskrav om det innebär att fria en 

elev från ett lägre betyg. Detta stöds av Selghed (2011), som hävdar att lärare hellre 

friar en fäller. López-Pastor (2012) styrker påståendet att lärare i ämnet idrott och hälsa 

tenderar att fokusera mer och mer på att bedöma elevers kompetens. Det kan också 

innebära att läraren har en bild av att eleven egentligen borde uppnå ett visst betyg, en 

slags magkänsla. Det har också andra studier visat att lärare tenderar att bedöma utifrån 

sin magkänsla (Svennberg et al. 2014). 

 

Utifrån några utsagor blir det tydligt att kulturella villkor tar överhanden och åsidosätter 

både regulativa och normativa villkor när det kommer till hur lärarna tror att 

undantagsbestämmelsen tillämpas av idrottslärare allmänt (Scott 2008). Då hävdas det 

att den används för att slippa extra arbete vid situationer då elever är i behov av särskilt 

stöd och även för att framstå som en dugligare pedagog. Detta kan jag inte hitta någon 

tidigare forskning som varken stödjer eller dementerar. Jag kan dock anta att om 

arbetsbelastningen är hög ligger det nog inte alltför långt borta att tumma på de 

regulativa och normativa villkoren om det innebär mindre arbetsbelastning.  

Som tidigare nämnts finns det en osäkerhet i hur undantagsbestämmelsen ska tolkas. 

Respondenterna upplever att det saknas tydliga regulativa villkor som ger dem ramar att 
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agera. De regulativa villkoren kan vara svårtolkade vilket ger upphov till 

tolkningsutrymme (Berg 2011). De menar att det är svårt att göra bedömningar om det 

är ett funktionsnedsättning som ligger till grund för att en elev inte uppfyller ett 

kunskapskrav. Framförallt handlar det om mentala funktionsnedsättningar. Detta tar 

även skolisnspektionen (2009) upp och hävdar att lärarna i stor utsträckning saknar 

kunskaper om olika funktionsnedsättningar och hur de påverkar inlärningen. Ansvaret 

och mandatet att fatta beslut kring användandet av undantagsbestämmelsen är lärarens, 

men läraren kan rådfråga skolvårdspersonal (Skolverket 2015).  

 

Det rådde även stor meningsskiljaktighet mellan respondenterna när de diskuterade hur 

och om undantagsbestämmelsen kunde användas på grund av tillkortakommanden som 

uppkom på grund av ekonomiska orsaker. Lärarna tyckte å ena sidan att eleverna inte 

kunde påverka sin livssituation medan någon tyckte att de krav som ställdes att anpassa 

sig till olika typer av utomhusmiljöer var rimliga att ställa. Skillnaderna tyder likt 

tidigare på att det finns ens svag förankring för den regulativa styrningen inom skolan 

och att det krävs bättre förutsättningar för läraren att kunna förstå styrdokumenten. 

Framförallt behövs det stödmaterial och fortbildning, vilka kan ses som normativa 

stödjande verktyg som hjälper läraren i dennes strävan att uppfylla de lagar och regler 

som skolan styrs av (Seger 2014). 

 

Ett annat resultat som kom fram var att starka personer inom organisationen kan 

påverka till att den regulativa styrningen inte följs. Ett fall som kom upp under 

intervjuerna var då en rektor påverkat en lärare att tillämpa undantagsbestämmelsen fast 

än läraren ifråga inte ansåg att det behövdes. Inom organisationen finns det aktörer som 

uppnår olika grad av inflytande, vilket i sin tur genererar en makt hierarki. Skolverket 

(2015) gör gällande att det är läraren som utifrån elevens särskilda behov gör 

bedömningen om undantagsbestämmelsen skall gälla, men att i arbetet att kartlägga och 

besluta är det bra om annan personal på skolan kopplas in så som rektor och 

elevvårdspersonal. De normativa villkoren skapar förväntningar på individerna inom 

organisationen utifrån den roll den innehar (Scott 2008). 

 

Vid intervjuerna framkom det att lärarna inte alltid följer kunskapskraven vid sin 

bedömning. En respondent uttrycker att om en elev står och faller med ett kunskapskrav 

då väljer denne att inte ta med det i bedömningen. En annan respondent berättade att det 
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var skillnad på hur idrottslärarna på dennes skola bedömer elevens kunskaper vid 

examinationer. Han tog upp momentet livräddning och att för att nå kunskapskravet för 

ett A i betyg skulle simningen ske under en viss tid. Likaså fanns det moment som 

orientering som bedömdes med hjälp av tidtagning. Dessa exempel ovan visar tydligt att 

de relativa villkoren inte har det inflytande på hur elevers kunskaper bedöms. Istället 

görs egna tolkningar av lärarna inom skolan. Återigen blir det tydligt att de regulativa 

villkoren inte följs då de kulturella villkoren underlåter de regulativa (Scott 2008). 

Forskning visar att lärare använder sig av andra kriterier än just kunskapskraven som 

finns i styrdokumenten. Istället vägs artighet och elevens förmåga att anpassa sig till 

ämnet in (Young 2011, Phill et al. 2012, López-Pastors et al. 2012, Redelius 2008 och 

Redelius et al. 2009).  Konsekvenserna av det blir således att likvärdigheten i 

bedömningen kan ifrågasättas.  

 

En någorlunda nyexaminerad lärare lyfte upp problematiken  kring egna tolkningar. Han 

uppfattar kunskapskraven som otydliga och i synnerhet menar han att värdeorden för de 

olika betygskriteriern är svårtolkade. Liknande resultat har Annerstedt och Larsson 

(2010) visat. Lärarna har svårt att konkretisera läroplanen och föra diskussioner om vad 

det är som ska bedömas. 

 

8.3 Hur beskriver de intervjuade idrottslärarna stödet från skolledning 
och kollegor ifråga om kompetensutveckling gällande betyg och 
bedömning? 
Respondenterna har olika uppfattning om skolledningens huruvida skoledningens 

utvecklingsarbete och satsningar på bedömningsfrågor är tillräckliga. De skolor där 

lärarna träffas och diskuterar både i ämneslag och i informella sammanhang uttrycker 

lärarna att de är nöjda med samarbetet i ämnet. Det visar på att de normativa villkor som 

bestäms av ledning och som styr arbetet i organisationen får positiva effekter på hur 

individerna inom organisationen samverkar även utanför schemalagd ämnestid. Den 

normativa styrningen påverkar den kulturella styrningen (Scott 2008). Det motsatta 

visas av de lärare som uppger att de inte har någon ämnestid inte heller har någon 

diskussion informellt på arbetsplatsen. Skolinspektionen (2009) påvisar att skolorna i 

regel är duktiga på att erbjuda fortbildning som ökar lärarnas skicklighet att bemöta 

olika funktionnedsättningar. Studien visar även att de praktiskt-estetiska ämnena inte får 

den möjligheten i lika stor utsträckning. Denna studie kan påvisa att det finns lärare som 

upplever att de är i behov av fortbildning kring bedömning, vilket även 
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skolinspektionens studie konstaterar. Seger uttrycker vikten av att lärarana har goda 

kollegiala samtal där de kan uttrycka erfarenheter och kunskaper för att utvecklas. 

Likaså uttrycker hon vikten av att lärarna ska få möjligheter att tillägna sig kunskaper i 

form av fortbildningsinsatser (Seger 2014). Andra forskares resultat tyder på liknande 

slutsatser då de kommer fram till att lärarna i idrott och hälsa har svårt att tolka de 

regulativa villkor som styr undervisning och bedömning för ämnet.   

 

8.4 Vilka attityder har de intervjuade idrottslärarna till 
undantagsbestämmelsens varande? 
 

Lärarna upplever i allmänhet att undantagsbestämmelsen inte har någon funktion på 

gymnasiet i ämnet idrott och hälsa. De upplever att ämnesplanernas utformning gör det 

möjligt och skapar tolkningsutrymme att anpassa undervisningen utefter elevens behov. 

Det skulle betyda att den regulativa styrningen, iform av ämnesplaner, är otydlig, vilket 

gör att det finns utrymme för kulturella villkor (Scott 2008). De uttycker att den lämpar 

sig bättre på grundskolan och i synnerhet för de kunskapskrav som efterfrågar någon typ 

av specifik färdighet. De färdigheter de nämner är simning och orientering. Tidigare har 

jag redogjort för att de anser att det är svårt att tillämpa undantagsbestämmelsen för 

mentala funktionsnedsättningar, vilket även skolinspektionen (2009) visar. Flera av 

lärarna nämner inte heller det som någon uppenbar anledning att tillämpa 

undantagsbestämmelsen. Det styrker de studier som hävdar att lärare gör avkall på 

kunskapskrav utifrån deras helhetsbild av eleven (Klapp Ekholm 2008). En respondent 

uttryckte det såhär i intervjun ”Om nu Kalle inte är så bra på ergonomi så spelar det 

ingen roll, han är ju bra på mycket annat”.  

8.5 Förslag till vidare forskning 
Under arbetets gång har jag funderat kring hur eleverna upplever bedömningen i idrott 

och hälsa. Det hade varit intressant att belysa elevperspektivet när det kommer till deras 

upplevelse av vilka kunskaper som efterfrågas och bedöms i ämnet och om de upplever 

någon skillnad mellan tjejer och killar. Det hade varit intressant att få reda på hur 

López-Pastor (2012) resultat om traditionell bedömning kontra alternativ bedömning 

har liknande tendenser i gymnasieskolan i Sverig. Segers (2014) studie tyder på det. 

Dock kvarstår frågan hur eleverna uppfattar det.
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