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Inledning 

Jag har valt att undersöka området bedömning inom ramarna för skolämnet idrott och hälsa. Jag fann 

detta område väldigt intressant men också centralt då det kommer utgöra ett vardagligt inslag i mitt 

kommande yrke. Detta då jag utbildar mig till lärare för årskurs sju till nio samt gymnasieskolan. 

 

För att ställa ämnet på sin spets valde jag att rikta fokus på lärarens bedömning utav de praktiska 

färdigheterna i ämnet idrott och hälsa. Detta då jag känner störst osäkerhet och nyfikenhet just kring 

bedömning utav dessa praktiska kunskaper. Något som ytterligare stimulerade mina tankegångar var 

faktumet att skolverket lagt fram en rapport till regeringen där de ber om tillåtelse att konstruera 

nationella prov i fler ämnen på grundskolan, däribland idrott och hälsa. Då började jag att reflektera 

kring hur dessa prov skulle kunna se ut, skulle bara teoretiska kunskaper mätas eller också de 

praktiska. Detta fick mig att formulera mina frågeställningar som till slut resulterade i en undran över 

hur lärare i idrott och hälsa bedömer praktiska kunskaper och vad de tycker om den metoden de 

använder för denna bedömning.   

Nyckelbegrepp 

Jag vill inledningsvis introducera ett antal begrepp för dig som läsare för att du ska kunna ta till dig 

texten på bästa sätt. Vissa av de begrepp jag kommer introducera för dig under denna rubrik kan 

komma att förklaras ytterligare längre fram i arbetet, då mer grundläggande. 

 

Elever - Med elever avser jag elever som får betyg, vilket innebär elever i årskurs åtta och nio. Jag har 

valt att avgränsa min undersökning till grundskolan och därmed exkludera gymnasieskolan vars elever 

förvisso också erhåller betyg i ämnet idrott och hälsa. Vidare i denna studie kommer användandet av 

ordet elever syfta på elever i årskurs åtta och nio om inte annat anges. 

Praktisk kunskap – Praktisk kunskap är egentligen en definitionsfråga. Dock används begreppet i 

denna text väldigt blygsamt. Med praktisk kunskap avser jag den kunskap elever kan visa upp eller 

prestera genom att utföra olika rörelser. Detta inom ramarna för skolämnet idrott och hälsa och det 

lektionsstoff som detta ämne kan innefatta. 

Beteendekriterier – Detta är en slags definiering av vad ett givet betygskriterium bedömer. Ett 

beteendekriterium fungerar på så vis att läraren får till uppgift via betygskriteriet att bedöma elevers 

beteenden, personlighet, närvaro eller andra egenskaper eller kvaliteter som inte har någon anknytning 

till kunskap. Detta begrepp ställs ofta som motsats till kunskapskriterier. 

Kunskapskriterier - Detta är en slags definiering av vad ett givet betygskriterium bedömer. Dock till 

skillnad från ovan ska ett kunskapskriterium enbart ta hänsyn till kunskap. Således bortser ett 

kunskapskriterium ifrån en individs egenskaper, personlighet, närvaro eller dylikt som inte kan knytas 

an till kunskap.    
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Bakgrund 

Jag kommer som tidigare nämnts undersöka området bedömning. Det är en praktisk företeelse som 

tillhör vardagen för mitt kommande yrke. Dessutom är det ett område som har en nästintill ständig 

närvaro i den offentliga debatten, vilken visserligen kan ha olika infallsvinklar på denna företeelse. 

Således är det inte särskilt märkvärdigt att mycket av den forskning som skett på området har ett starkt 

undersökande fokus. I vissa fall handlar det om rena beställningsrapporter från statliga myndigheter 

och lärosäten. Vidare så har stor del av den litteratur jag har tagit del utav syftat till att beskriva hur det 

verkligen går till vid bedömning i ämnet idrott och hälsa, men också att kontrastera detta gentemot hur 

det borde gå till. Detta ser jag som en styrka då författarna tenderar att ha en stark 

verklighetsanknytning vilket jag finner vara konkret och relevant.   

 

Jörgen Tholin har genomfört en studie som syftar till att undersöka betygsättning historiskt men 

framförallt undersöka hur det målrelaterade betygssystemet utvecklats, tolkats, kommunicerats och 

förändrats. I hans studie gör han också nedslag i ämnet idrott och hälsa tillsammans med två andra 

ämnen.
1
  

 

Utifrån sina studier utav lokala betygskriterier i ämnet idrott och hälsa kommer Tholin fram till att det 

finns en variation på vad lärare i ämnet bedömer. Han nämner närvaro, intresse och attityder som 

kriterier för olika betyg, vilket kanske inte alltid är helt korrekt utifrån de nationella betygskriterierna. 

Han påpekar även att ämnet i sig ofta beskrivs i kontrast till ”de andra” ämnena. Att det framhävs som 

ett tillfälle för praktiskt lärande som avbrott från de teoretiska ämnena. Ett annat argument han påtalar 

är att ämnet ska syfta till att motverka stillasittande barn. Vidare påvisar han en stor variation gällande 

ämnesstoffet men också frånvaron av stoff rörande hälsa.
2
 Man bör inte tolka Tholins stycke om ämnet 

idrott och hälsa som så att han redogör för en proportionell, representativ och korrekt bild av 

verkligheten eftersom han inte tecknar en holistisk bild av ämnet. Han gör snarare nedslag i några 

skräckexempel om något, vilket dock är mycket värdefullt och dessutom fyller syftet han har med det 

textstycket. 

 

Bengt Selghed har i sin avhandling intervjuat 30 stycken lärare i svenska, engelska och matematik. 

Hans syfte med denna studie var att undersöka hur det målstyrda betygssystemet implementerats och 

fungerar. Han når slutsatsen att det är mer kvaliteter än just kunskapsmässiga som utgör underlag för 

bedömning.  Detta illustreras väl i följande citat. ”Det tycks vara omöjligt för lärare vid betygssättning 

att utestänga andra aspekter hos och på eleven än enbart kunskapsmässiga”
3
  Trots att hans urval 

skiljer sig från mitt tror jag att denna avhandling kan komma att bli relevant för denna studie. Om inte 

annat som ett dokument att kontrastera mina kommande resultat med. 

                                                   

1 Tholin, Jörgen. Att kunna klara sig i ökänd natur En studie av betyg och betygskriterier – historiska 

betingelser och implementering av ett nytt system. (diss. Borås högskola: Institutionen för pedagogik 

och didaktik. Borås: Responstryck Borås, 2006) s. 17  

2 Tholin, J. (2006) s. 151-155 

3 Selghed, Bengt. Ännu icke godkänt: lärares sätt att erfara betygssystemet och dess tillämpning i 

yrkesutövningen. (diss. Lunds universitet. Malmö: Lärarutbildningen, Malmö högskola, 2004) s. 196  



4 

 

 

I den nationella utvärderingen av grundskolan 2003 framgår det att idrott och hälsa är det enda ämnet i 

grundskolan där pojkar får högre betyg än flickor. De visar också på ett samband mellan gott betyg 

och elevernas självbedömda aktivitet. Utvärderingen visar också på elever som har godkända betyg i 

ämnet och som inte upplever att de kan simma 200 meter, kan dansa tre danser eller fått kunskaper i 

friluftsliv. Detta är intressant för att förmågan att simma 200 meter, kunna ett par danser och ha 

kunskaper i och om friluftsliv är kunskapsmål i kursplanen för idrott och hälsa.  Precis som i Tholins 

studie visar också denna utvärdering att betyg sätts på deltagande och attityd. Vidare visar 

utvärderingen att många elever som fått högre betyg (VG & MVG) inte har kunskaper i dans, simning 

eller orientering. En annan aspekt är fritidens betydelse för förutsättningen att få gott betyg i ämnet, 

utvärderingen belyser att de elever som utövar någon form av idrott på fritiden har större chans att få 

goda betyg. Stycket om betyg avslutas med att konstatera att likvärdigheten är ett utvecklingsområde i 

skolämnet idrott och hälsa.
4
  

 

Den 22 april 2010 besökte skolinspektionen 304 lektioner i idrott och hälsa runt om i landet, detta 

oanmält. Detta skulle komma att resultera i en rapport utav denna flygande tillsyn. I denna rapport 

konstateras det att snittfrånvaron på lektionerna i idrott och hälsa var 20 %, denna siffra gäller bägge 

könen.
5
 Rapportens konstruktion eller design bidrar till att den inte kan uttala sig i frågor om hur 

bedömning och betygssättning sker. Däremot finner man intressant information gällande vad för 

ämnesstoff som lektionerna innefattade. Detta anser jag vara relevant för denna studie trots att mitt 

syfte är att undersöka hur lärarna gör sina bedömningar. Jag menar då att vad man bedömer 

(lektionsstoffet) påverkar hur man bedömer. Skolinspektionen kom fram till att bollspel i olika former 

var klart dominerande medan orientering, friluftsliv, dans eller att kunna hantera nödsituationer inte 

förekom i särskilt stor utsträckning trots att detta stoff har stark förankring i kursplanen till skillnad 

från just bollspel. Vidare konstaterades det att utav 800 noteringar så kunde endast tolv stycken knytas 

an till hälsa. I detta fall behövde hälsa inte vara ett starkt inslag i lektionsstoffet utan just det, ett 

inslag. En spekulativ förklaring skolinspektionen presenterar är den att det finns en rådande tradition 

från tidigare kursplaner inom ämnet.
6
 Då syftar inspektionen på tiden då ämnet hette Idrott.  

 

Jens Grönlund har presenterat en rapport (vid GIH) som går under kategorin praktiknära forskning. 

Grönlund åskådliggör i sin rapport hur undervisningen sett ut, hur den utvecklats och presenterar 

slutligen en modell som han och hans kollegor arbetat fram och sedan arbetade efter på den egna 

skolan. Modellen han förmedlar försöker koppla samman hans och hans kollegors lokala 

betygskriterier med ämnesstoffet som han och hans kollegor har delat upp i olika kunskapsblock. 

Detta har han och hans kollegor troligen genomfört för att konkretisera ämnet för eleverna och troligen 

också för att underlätta för sig själva vid bedömning. Han lyfter också en utvärderingsmetod som 

kallas kunskapsredovisning. Han och hans kollegor har infört detta för att på tydligt vis kunna bedöma 

vilka mål eleven når upp till eller inte når upp till. Han menar att dessa kunskapsredovisningar ser 

                                                   

4 Skolverket. Nationella utvärdering av grundskolan 2003: Idrott och hälsa. (Stockholm:Elanders 

Gotab,2005) s. 156-159 

5 Skolinspektionen. Mycket idrott och lite hälsa: Skolinspektionens rapport från den flygande tillsynen i 

idrott och hälsa, Dnr: 2010:2037. (Stockholm, 2010) s.8-9  

6 Skolinspektionen. Mycket idrott och lite hälsa: Skolinspektionens rapport från den flygande tillsynen i 

idrott och hälsa, Dnr: 2010:2037. (Stockholm, 2010) s. 5-8 
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olika ut och att de tar ursprung i olika typer av frågeställningar beroende på vilket betygskriterium 

frågeställning syftar till. Den finns både i skriftlig form likväl som muntlig sådan
7
 och jag får intrycket 

att detta varierar beroende på frågeställningen. Han fortsätter med att berätta om en hemuppgift som 

eleverna får genomföra med ursprung i undervisningen för att visa att de har tillskansat sig den 

kunskap det är tänkt att de ska göra.
8
 Dessa två metoder för kunskapsutvärdering av eleverna anser jag 

vara signifikativa för hans och hans kollegors metod. Vidare poängterar han indirekt vikten av att 

använda olika idrotter som metoder istället för mål och han ger också konkreta exempel på hur detta 

kan implementeras.
9
 Han beskriver lektionens roll i bedömningsprocessen så här:  

 

”Lektionerna utgör ett viktigt tillfälle för eleverna att inhämta kunskap, men likväl utgör de ett bra 

tillfälle för eleverna att visa upp sina kunskaper. Som lärare i idrott och hälsa är det inte ovanligt att 

man undervisar mellan 12 och 15 klasser med 30 elever i varje klass. Detta betyder att man ska 

bedöma och sätta betyg på mellan 360 och 450 elever. Enligt oss blir det dock väldigt svårt att göra 

rätta bedömningar på alla dessa elever enbart med lektionerna som bedömningsunderlag, dessutom 

skulle det slå väldigt orättvist mot elevgrupper som föredrar att uttrycka sig skriftligt.”10 

 

I citatets första mening berättar han indirekt om hur han förhåller sig till lektionen. Han menar att 

lektionen borde vara ett tillfälle för att lära men också ett tillfälle för att bli bedömd. Vidare i sin 

rapport formulerar han förslag till ett arbetssätt. Han drar också paralleller till det Tholin (se ovan) 

konstaterar gällande på vilka grunder betyg sätts i ämnet idrott och hälsa. Han tar steget vidare och 

visar på hur man kan göra för att komma till rätta med eventuella problem gällande ämnets 

utformning, innehåll, betygsättning och bedömning. 

 

Redelius et al. visar i sin artikel att de lärare som de intervjuat höll lustfylldhet som det viktigaste 

målet i i undervisningen, respondenterna poängterar också att ämnet ska bjuda på en 

variationsrikedom gällande stoff.
11

 Respondenterna i denna studie fick också frågan vad som är viktig 

kunskap i ämnet idrott och hälsa. Redelius et al. påpekar att respondenterna hade svårt att formulera 

detta, en respondent började här tala om mål med undervisningen istället. Den formuleringen bjöd 

visserligen på vissa beteendekriterier.
12

  När respondenterna redogjorde för de bedömningsgrunder de 

använde sig utav kunde Redelius et al. definiera fem övergripande diskurser. En som innebar att 

eleverna kom i tid, hade rätt kläder på sig och visade intresse. Gjorde eleverna detta klarade dom 

betyget godkänt. En annan diskurs innebar att delta aktivt, närvara på de flesta lektioner och vara 

ombytt utgjorde bedömningsgrunder. För att nå gott betyg inom denna diskurs gäller det att göra sitt 

bästa. En tredje diskurs som fastslogs, den gällde etik och moral. Här värdesattes interpersonella 

färdigheter som exempelvis fair play och att vara sina kamrater behjälpliga. En fjärde diskurs för 

                                                   

7 Grönlund, Jens. Måste jag spela basket ?: Att arbeta med lokala kursplaner, planeringar, betyg och 

bedömning i ämnet idrott och hälsa.(Stockholm:GIH, 2007) s. 64 

8 Grönlund, J. (2007) s. 65-66 

9 Grönlund, J. (2007) s. 68-70 

10 Grönlund, J. (2007) s. 74 

11 Redelius, Karin. Fagrell, Britta & Larsson, Håkan. Symbolic capital in physical education and health: to 

be, to do or to know? That is the gendered question. (Sport, Education and Society Vol. 14, No. 2, May 

2009), s. 251-252 

12 Redelius, Karin. Fagrell, Britta & Larsson, Håkan. (2009) s. 252-253 
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bedömningsgrunder omfattar att eleven ska vara bra på olika idrotter och att vara bland de bättre 

färdighetsmässigt. Vidare poängteras också färdigheter som ledare för att nå gott betyg. En femte 

bedömningsdiskurs premierar prestation och resultat. Här gäller det att vara duktig och att vara duktig 

på sådant man kan mäta.
13

 Redelius, Fagrell och Larsson avslutar stycket om bedömningsgrunder med 

att konstatera att idrottsprestationer och idrottsresultat fortfarande verkar dominera 

bedömningsgrunderna i ämnet idrott och hälsa.
14

 

 

Jag ska kort nämna Idrott och hälsa: En samtalsguide om kunskap, arbetssätt och bedömning. som 

myndigheten för skolutveckling publicerat år 2007. I denna belyses aspekter gällande bedömning i 

ämnet idrott och hälsa som är intressant för denna studie. Dock baseras den i väldigt hög grad på NU-

03
15

 som ovan är redogjord för. Dessutom är det just en samtalsguide som riktar sig mot 

yrkesverksamma lärare och den syftar till att väcka diskussion och reflektion hos de yrkesverksamma 

lärarna i idrott och hälsa.
16

  

 

Något som hamnar i skymundan när man talar om bedömning är ramverk och strukturellafaktorer, 

detta ofta till förmån för verkställande individ, som i detta fall är verksamma lärare. Något som jag 

tycker Karin Redelius tar fasta på när hon den här gången figurerar i boken Idrottsdidaktiska 

utmaningar. 

 

 Systemet bygger på att lärare har kompetens att tolka och konkretisera de nationella målen och 

betygskriterierna, vilket i sin tur bygger på att lärarna får fortbildning, stöd och vägledning – men 

eftersom så inte har skett är risken stor att varken undervisningen eller betygssättningen sker på ett 

likvärdigt sätt i den svenska grundskolan.17 

 

Redelius drar också paralleller till andra ämnen när hon talar om bedömning. Hon menar att kraven 

ofta är för låga för att få betyget godkänt. Det kan räcka med att vara närvarande vilket troligtvis är 

aningen unikt för ämnet idrott och hälsa.
18

 I denna text refereras det till skolverkets nationella 

utvärdering år 2003.
19

 Det verkar vara det mest aktuella dokument som beskriver de faktiska 

förhållandena och tillvägagångssätten när det gäller betygsättning och bedömning. Vidare beskriver 

Redelius hur betyg ska sättas i ämnet idrott och hälsa, där poängterar hon vikten av att eleverna ska 

                                                   

13 Redelius, Karin. Fagrell, Britta & Larsson, Håkan. (2009) s. 254-255 

14 Redelius, Karin. Fagrell, Britta & Larsson, Håkan. (2009) s. 256 

15 Myndigheten för skolutveckling. Idrott och hälsa: En samtalsguide om kunskap, arbetssätt och 

bedömning (Västerås:Edita, 2007) s. 5  

16 Myndigheten för skolutveckling.(2007) s. 5 

17 Karin Redelius, ”Betygsättning i idrott och hälsa – en didaktisk utmaning med pedagogiska 

konsekvenser” , i Idrottsdidaktiska utmaningar, red. Larsson & Meckbach (Stockholm:Liber, 2007) s. 

223 

18 Karin Redelius, ”Betygsättning i idrott och hälsa – en didaktisk utmaning med pedagogiska 

konsekvenser” , i Idrottsdidaktiska utmaningar, red. Larsson & Meckbach (Stockholm:Liber, 2007) s. 

225 

19 Karin Redelius, ”Betygsättning i idrott och hälsa – en didaktisk utmaning med pedagogiska 

konsekvenser” , i Idrottsdidaktiska utmaningar, red. Larsson & Meckbach (Stockholm:Liber, 2007) s. 

225 
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kunna behärska motoriska grundformer och lyfter fram detta som ett möjligt underlag för bedömning. 

Hon förstärker i samma stycke att motoriska grundformer sällan är något yrkesverksamma lärare lyfter 

som kunskapsstoff, vidare spekulerar hon i om det kanske beror på att det är en självklarhet.
20

 

 

Annerstedt behandlar också området bedömning och betygsättning. Han lyfter fram att bedömning i 

idrott och hälsa kan ses som annorlunda jämfört med bedömning inom andra skolämnen. Han menar 

att det ofta handlar om en konstant, fortlöpande och momentan iakttagelse av en fysisk rörelse som 

utgör metoden för bedömning, detta ställer han i kontrast till ett skriftligt prov.
21 

Vidare påstår han att 

bedömning och betygsättning alltid setts som något självklart och naturligt i undervisningssituationen. 

Vidare menar han på att detta är ett svårt område som kräver stora insatser gällande utbildning och 

träning för lärare och eller blivande lärare.
22

 I sitt avslutande stycke i kapitlet om bedömning ger han 

skolverket och verksamma lärare en känga när han skriver  

 

Om centrala direktiv beträffande hur betyg skall sättas lyser med sin frånvaro, är det ännu viktigare 

att lärarna själva verkligen tar tag i frågan23 

 

Annerstedt konstaterar att det inte råder särskilt stor oenighet om huruvida du som lärare i idrott och 

hälsa ska bedöma färdigheter eller inte, han menar att diskussionen snarare ligger i hur mycket den 

egna praktiska färdigheten ska betyda vid betygsättning.
24

  Han diskuterar också fritidens betydelse för 

betyg i idrott och hälsa. Han menar lite hårddraget att vad eleverna gör på fritiden inte spelar någon 

roll vid betygsättning såvida de inte sysslar med idrott. I sådana fall är det enligt hans mening 

sannolikt att det skulle hjälpa eleven att nå bättre resultat betygmässigt i ämnet idrott och hälsa.
25

  

 

Stefan Ekectrantz för ett resonemang om betygskriterier, han berättar hur dessa ibland kan fungera 

som dimridåer. Han menar att ett betygskriterium kan ses som toppen av ett isberg. Isberget utgörs då 

av en längre definition som sammanfattas i betygskriteriet, toppen. Han påstår då att särskilt höga krav 

på just denna sammanfattning inte alltid kan ställas. Istället bör man ställa höga krav på den mer 

uttömmande definitionen av vad betygskriteriet innebär och inte enbart formuleringen av 

betygskriteriet. Han talar vidare om vad som kan hända om läraren inte kan förklara och konkretisera 

ett betygskriterium. Han menar då att lärarens egen intuition kan bli styrande i en bedömning, att ett 

betyg egentligen sätts beroende på hur bra läraren tycker uppgiften är.
26

 Visserligen är Ekecrantz text 

riktad till individer som ska konstruera betygskriterier för högre utbildning, dessutom berör den det 

                                                   

20 Karin Redelius, ”Betygsättning i idrott och hälsa – en didaktisk utmaning med pedagogiska 

konsekvenser” , i Idrottsdidaktiska utmaningar, red. Larsson & Meckbach (Stockholm:Liber, 2007) s. 

228 

21 Annerstedt, Claes. Att (lära sig) vara lärare i idrott och hälsa. (Göteborg:ZetterQvist Tryckeri AB, 

2007) s. 203  

22 Annerstedt, C. (2007) s. 188 

23 Annerstedt, C. (2007) s. 206 

24 Annerstedt, C. (2007) s. 198 

25 Annerstedt, C. (2007) s. 199 

26 Ekecrantz, Stefan. Målrelaterade betyg: Att arbeta med betygskriterier och bedömning i sju grader 

UPC-Rapport 2007:1 (Stockholm, 2007) s.12  
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sjugradiga betygssystemet. Dock anser jag att textens mer generella delar har ett överförbart värde för 

denna studie.  

 

Denna litteratur och forskning som jag redovisat väldigt kort ovan har influerat mig på så sätt att jag 

velat göra någonting unikt, fylla en kunskapslucka eller åtminstone försöka. Otaliga rapporter och 

artiklar har skrivits om vad som bedöms, dessutom av individer som är mycket bättre än mig på det. 

Därför har jag som ni kan se nedan valt att undersöka hur bedömning sker i idrott och hälsa samt hur 

läraren ser på dennes bedömningsmetodik. 

Syfte 

Jag har valt att undersöka hur betygssättande lärare gör bedömningar gällande elevers praktiska 

kunskaper i ämnet idrott och hälsa. Utöver att undersöka lärarnas bedömningsmetodik vill jag också 

undersöka hur respektive lärare betraktar den metodik de använder sig utav för att bedöma dessa. Det 

rör sig alltså om en induktiv studie som söker svar på dessa frågor. 

 

Frågeställningar 

Hur uppger de betygsättande lärarna att deras bedömningar sker utav elevernas praktiska kunskaper i 

idrott och hälsa med avseende på tillvägagångssätt? 

Hur ser läraren på det tillvägagångssätt som denne lärare uppgivit används vid bedömningar av 

elevernas praktiska kunskaper? 

Teoretiskt perspektiv  

Jag har på förhand och i och med arbetets gång valt ut ett par begrepp som jag anser vara relevanta för 

detta arbete. Dessa begrepp ska utgöra mitt perspektiv på mina resultat och med hjälp av dessa ska en 

fördjupande analys kunna genomföras.  

 

Inledningsvis när jag talar om bedömning vill jag lyfta två begrepp som belyser vad lärarna bedömer. 

Per Måhl skiljer på beteendekriterier och kunskapskriterier.
27

 Kunskapskriterier kommer i denna studie 

att syfta på kriterier vars uppgift är att bedöma kunskap. Beteendekriterier syftar däremot till att 

bedöma elevers och eller individers beteende och eller uppförande snarare än kunskaper. Det ska 

                                                   

27 Måhl, Per. Betyg – men på vad?: En bok om kunskapssyn och prov. (Stockholm:HLS Förlag, 1992), s. 

49-50 
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poängteras att dagens (12/2010) kursplan ur Lpo94 för ämnet idrott och hälsa (och kommande 

kursplan i Lgr 11) har ett starkt fokus på kunskapskriterier.
28

  

 

När hon talar om bedömning skiljer Lisa Björklund Boistrup ut två typer av bedömning. Det är 

formativ- och summativ bedömning, dessa två typer av bedömning har enligt henne två olika syften. 

Summativ bedömning syftar till att summera en individs kunskap vid ett visst tillfälle medan formativ 

bedömning snarare görs för att stödja och främja elevens läroprocess. Ett exempel på formativ 

bedömning kan vara en bedömning som sker på en ofärdig produkt i till exempel ämnet bild, detta blir 

då en bedömning som eleven kan lära utav. Detta medan ett exempel på summativ bedömning är 

betygen som eleverna i grundskolans högre årskurser får i slutet på varje termin.
29

 Vidare talar 

Björklund Boistrup om vikten av elevens aktiva deltagande vid implementering av formativ 

bedömning.
30

 Hon gör också en distinkt skillnad mellan prestation och kunskap. Hon menar att lärare 

bedömer elevers prestationer och utifrån dem försöker lärarna bedöma vilken kunskap eleven innehar. 

Med detta resonemang menar hon att lärare inte kan bedöma elevens kunskap utan snarare bedömer 

lärarna prestationen oavsett examineringsform.
31

 Värt att notera är att prestationen inte alltid återger 

elevens faktiska kunskap med hennes resonemang.  

 

Per Måhl introducerar tre begrepp. Uppgiftsstandard, resultatstandard och processtandard. Att i princip 

samma fråga kan anpassas i svårighet till olika årskurser innebär att frågan eller uppgiften får flera 

uppgiftsstandarder. Att fastställa en resultatstandard kan vara att genom en bedömningsmall definiera 

vad ett rätt svar ska innehålla. En processstandard innehåller de villkor eleverna verkar under vid 

genomförandet av en uppgift, exempelvis att eleverna får 30 minuter på sig, de måste arbeta tyst och 

självständigt samt utan miniräknare eller dylikt.
32

 Vidare talar han om fenomenet att definiera antal 

poäng av ett prov som ska innebära betyget godkänt för en elev. Detta menar Måhl är att läraren 

”fastställer en resultatstandard för bedömningen som helhet.”
33

     

 

                                                   

28 Skolverket. Kursplan för idrott och hälsa, 2000-07 

<http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3872/titleId/IDH1010%20-

%20Idrott%20och%20h%E4lsa> (Acc. 2010-12-01) 

29 Björklund Boistrup, Lisa, ”Att fånga lärandet i flykten” i Pedagogisk bedömning: Om att dokumentera, 

bedöma och utveckla kunskap, red. Lars Lindström & Viveca Lindberg (Stockholm:Stockholms 

universitets förlag, 2010), s. 112   

30 Björklund Boistrup, Lisa, ”Att fånga lärandet i flykten” i Pedagogisk bedömning: Om att dokumentera, 

bedöma och utveckla kunskap, red. Lars Lindström & Viveca Lindberg (Stockholm:Stockholms 

universitets förlag, 2010), s. 122   

31 Björklund Boistrup, Lisa, ”Att fånga lärandet i flykten” i Pedagogisk bedömning: Om att dokumentera, 

bedöma och utveckla kunskap, red. Lars Lindström & Viveca Lindberg (Stockholm:Stockholms 

universitets förlag, 2010), s. 121   

32 Måhl, Per. ”I förväg uppställda mål” i Pedagogisk bedömning: Om att dokumentera, bedöma och 

utveckla kunskap, red. Lars Lindström & Viveca Lindberg (Stockholm:Stockholms universitets förlag, 

2010), s. 48   

33 Måhl, Per. ”I förväg uppställda mål”  i Pedagogisk bedömning: Om att dokumentera, bedöma och 

utveckla kunskap, red. Lars Lindström & Viveca Lindberg (Stockholm:Stockholms universitets förlag, 

2010), s. 48   
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Måhl ger också en definition av vad ett kriterium är, dock värt att anmärka att denna är strikt 

kontextuell då den refererar till elever och skolvärlden.  

 

”kriterier är de iakttagbara kännetecken som elever åstadkommer eller visar upp.”
34

  

 

Han fortsätter med att kontrastera uppgifter med flera kriterier gentemot uppgifter med få sådana. Han 

menar att den lärare som söker få kriterier har en lättare uppgift framför sig, dock är den inte lika 

rättssäker som en uppgift med flera kriterier som antagligen är lite svårare att rätta. Detta eftersom han 

menar att det måste finnas ett tillräckligt antal kriterier för att fastställa att en viss standard återspeglas. 

Han nämner också problematiken kring huruvida rätt kriterier väljs ut för att eleven ska kunna 

återspegla exempelvis en resultatstandard om man nu söker en sådan.
35

    

Metod 

Utifrån mitt syfte och mina frågeställningar blev jag tvungen att fundera kring hur jag skulle besvara 

dessa frågor. Det stod klart för mig att lärarna i ämnet idrott och hälsa skulle utgöra mina respondenter 

då de troligen skulle kunna besvara mina frågor bäst. Vidare var jag tvungen att besluta om jag skulle 

använda mig utav kvantitativ eller kvalitativ datainsamling. Pål Repstad menar att användandet av 

kvantitativa metoder är en adekvat metod om det man vill ta reda på är tydligt, lätt att mäta och en 

gemensam uppfattning finns
36

, vilket fallet inte verkar vara enligt tidigare forskning på fältet som kort 

redogjorts för under rubriken bakgrund.  Repstad talar vidare om kvalitativa metoder som mer 

nyanserande och mer kapabla att fånga aktörens bild av verkligheten
37

, och att föredra om man vill få 

en mer holistisk bild av en lokal miljö.
38

 Det stämmer bra överens med vad jag vill uppnå med detta 

arbete och det innebar att jag blev än mer trygg i mitt val av insamlingsmetod.  

 

Jag stod nu mellan att använda mig utav observationer av denna kontextbundna lokala miljö eller 

intervjuer. Det blev för mig klart att den företeelse jag valt att undersöka skulle bli svår och extremt 

tidskrävande att observera, om det ens är möjligt. Repstad menar att de finns mängder med exempel på 

observationens bristande funktion när det gäller att bidra till en förståelse utav aktörens 

verklighetsuppfattning.
39

 En intervju med en lärare skulle troligen besvara mina frågor snabbare men 

                                                   

34 Måhl, Per. ”I förväg uppställda mål”  i Pedagogisk bedömning: Om att dokumentera, bedöma och 

utveckla kunskap, red. Lars Lindström & Viveca Lindberg (Stockholm:Stockholms universitets förlag, 

2010), s. 50   

35 Måhl, Per. ”I förväg uppställda mål”  i Pedagogisk bedömning: Om att dokumentera, bedöma och 

utveckla kunskap, red. Lars Lindström & Viveca Lindberg (Stockholm:Stockholms universitets förlag, 

2010), s. 50-53 

36 Repstad, Pål. Närhet och distans: Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap. (Lund:Studentlitteratur, 

2007), s. 18-19 

37 Repstad, P. (2007), s. 16-17 

38 Repstad, P. (2007), s. 23 

39 Repstad, P. (2007), s. 84  
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framförallt skulle en intervju bidra till djupare och bredare svar på mina frågor. Repstad påpekar dock 

att intervjuer har en tendens att belysa för mycket av individen och därmed placera styrande faktorer 

så som strukturer och ramar i skuggan.
40 

Detta är för mig ingen valid anledning för att använda 

observation istället utan något som jag får försöka ta i beaktning vid presentation och diskussion av 

mina resultat. 

 

Urval  

När det gäller urvalet av mina respondenter har jag arbetat efter ett bekvämlighetsurval. Mina 

respondenter består alltså av individer i min närhet, individer jag kan komma i kontakt med via olika 

kontakter. Detta eftersom studien inte har några särskilda resurser med avseende på tid eller likvida 

medel. Jag ansåg då att jag har större chans att få intervjua den aktuella målgruppen om jag använder 

mig utav mitt kontaktnät istället för att helt sonika ringa upp olika skolor och be om respondenter. 

Vidare har jag valt att uppsöka respondenten direkt istället för att be någon typ av verksamhetschef att 

tillhandahålla respondenter åt mig. Detta i och med den risk Repstad beskriver som innebär att 

verksamhetschefen möjligen skulle tillhandahålla mig respondenter som berättar om en uppfattning av 

verkligheten som verksamhetschefen anser representativ och korrekt.
41

 Min undersökning har ett 

individfokus, jag vill ta reda på hur just läraren betraktar företeelsen. Således anser jag det oviktigt vad 

för kön respondenter har eller vilken typ av sociokulturellt område respondenten är verksam i. Det och 

arbetets brist på resurser har bidragit till att jag uppsökt respondenter som varit lättillgängliga.  

 

Genomförande  

Repstad förklarar att frågeformuläret i kvalitativa intervjuer inte behöver vara lika strikta som frågorna 

i en enkätundersökning. Han fortsätter med att berätta att han endast tagit med sig en handskriven 

minneslapp till intervjuer.
42

 Jag har dock valt att göra annorlunda. Jag har formulerat klara frågor som 

jag tänker ta med mig till intervjutillfällena. Visserligen har jag någon eller några frågor som jag 

troligen inte kommer att använda i samtliga intervjuer. De är så kallade uppsamlingsfrågor som syftar 

till att respondenten ska få ventilera tankar som denna inte haft möjlighet till tidigare. Anledningen till 

att jag inte använt denna typ av frågor i samtliga intervjuer är att respondenterna är olika, vissa 

kommer att lyckas tömma ämnet med hjälp av de frågor jag ställer medans andra inte kommer vara 

lika långsökta inbillar jag mig. Ytterligare en anledning till detta val är en rädsla för att jag (som novis 

i denna metod) utan manus skulle ställa olämpliga frågor, i den bemärkelse att de skulle kunna 

uppfattas som ledande.  

 

Vid intervjutillfället har jag valt att arbeta med hjälp av ljudupptagningar. Detta eftersom jag kan 

placera fokus på själva intervjun istället för att föra anteckningar, detta är en problematik som Repstad 

också lyfter.
43

 Repstad framhäver också kritik riktad mot användandet av ljudupptagningar. Den går ut 

på att dessa ljudupptagningar slukar stora mängder tid då de ska transkriberas. Han menar att detta kan 

                                                   

40 Repstad, P. (2007), s. 83 

41 Repstad, P. (2007), s. 89 

42 Repstad, P. (2007), s. 87 

43 Repstad, P. (2007), s. 93 
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vara ett bra argument om det man ska undersöka till stor del handlar om fakta. Men om det man 

undersöker troligen kan komma att handla om värderingar och känslor menar Repstad att man troligen 

inte lyckas skildra detta lika bra med intervjuanteckningar som med exempelvis en diktafon.
44

 Detta 

tror jag kommer bli fallet och har således också valt att använda mig utav ljudupptagningar.  

 

Repstad betonar också vikten av var intervjun äger rum. Han menar att det kan vara en god idé att 

utföra intervjun ostört och eventuellt på respondentens arbetsplats.
45 

Att genomföra intervjun i ett rum 

där man kan verka ostört känns ganska självklart men val av lokal kan, som Repstad menar, påverka 

hela intervjun innehållsmässigt.
46

 Jag har dels av praktiska skäl men också med Repstads 

rekommendationer i ryggen valt att genomföra mina intervjuer på respondenternas respektive 

arbetsplatser. Intervjuerna har skett i olika rum. Gemensamt för dessa rum är att valet av dem har 

syftat till att ge mig och respondenten ett intervjutillfälle utan avbrott och distraktioner.  

 

Vidare har jag under mina intervjuer försökt inta en förstående och stödjande ton i samtalet så som 

Repstad påpekar är lämpligt. Han menar att man som forskare måste förhålla sig känslomässigt och 

uttrycksmässigt korrekt och lämpligt till det respondenterna talar om.
47

 Repstad menar vidare att 

moraliska bedömningar som intervjuare är något man bör undvika
48 

vilket jag försökt göra vid mina 

intervjuer oavsett vad som framgår av intervjutillfället. 

 

Databearbetning 

Jag har valt att skriva ut intervjuerna ordagrant i mina transkriptioner, detta för att inte förlora 

information och nyanser i intervjun. Dock har jag valt att censurera namn på respondenter, 

respondenternas kollegor och respondenternas arbetsplats när det framkommit i intervjuerna. Repstad 

påpekar vidare att man bör skriva ut intervjuerna ordagrant.
49 

 

 

Repstad uppvisar två olika varianter att presentera resultat samt att göra analys på, personbaserad och 

temabaserad.
50

 När det gäller presentation av resultat samt analys har jag valt att inte arbeta utifrån 

respondenterna. Istället kommer jag identifiera teman och utifrån dem försöka beskriva resultaten ifrån 

min studie. Detta för att åstadkomma ett bättre flöde i min text och undvika repetitiv representation av 

mina resultat. I förlängningen och i realiteten kommer detta arbetsätt innebära att jag utifrån tema 

tolkar och sammanfattar det mina respondenter sagt under intervjutillfällena. Och som Repstad säger 

”Det existerar ingen absolut objektivitet, bara mer eller mindre trovärdiga tolkningar av verkligheten – 

det gäller all samhällsvetenskap, oavsett metod.”
51

. Detta tycker jag blir gällande framförallt för min 

                                                   

44 Repstad, P. (2007), s. 94-95 

45 Repstad, P. (2007), s. 95-96 

46 Repstad, P. (2007), s. 95 

47 Repstad, P. (2007), s. 96-97 

48 Repstad, P. (2007), s. 98 

49 Repstad, P. (2007), s. 112 

50 Repstad, P. (2007), s. 148 

51 Repstad, P. (2007), s. 136 
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tolkning av mina respondenters svar men också respondenternas svar. Vidare påpekar Backman att 

man enbart ska redogöra för övergripande resultat av studien,
52

 vilket jag ämnar göra med mina 

intervjuer. Han påpekar också att man ska undvika antydningar och slutsatser när man presenterar 

resultatet,
53

 vilket jag har ämnat arbeta efter. Dock är det så att mina data styr vilken eller vilka 

analysmetoder jag kommer att använda mig utav. Vidare kommer jag dela upp resultatkapitlet i två 

delar. En som redogör och förklarar vad som framgått av min empiri och en annan som analyserar min 

empiri med hjälp av de begrepp som utgör mitt teoretiska perspektiv. 

 

Efter min datainsamling ska jag presentera mina resultat. Jag bestämde mig för att använda mig utav 

ad-hoc metoden. Miles och Huberman beskriver ad-hoc metoden och dess viktigaste uppgifter. De 

nämner 13 stycken olika åtgärder inom ramarna för Ad-hoc metoden man kan använda sig utav för att 

analysera sina data.
54

 Jag kommer troligen inte använda mig utav alla 13 av dessa verktyg. De jag 

kommer använda mig utav är följande. Jag kommer försöka hitta teman och mönster, kvantifiera, 

kontrastera och jämföra mina data. Detta för att åskådliggöra min empiri för läsaren på bästa sätt. 

Presentationen och tematiseringen av mina resultat kommer till stor del grundas på min intervjuguide. 

Självfallet kommer jag inte redovisa fråga för fråga utan snarare ett tema i taget. Detta innebär att två 

stycken eller fler intervjufrågor kan komma att bli sammanslagna till ett tema i mitt resultatkapitel. 

Detta för att underlätta kommunikationen mellan mig och läsaren.  

 

Vidare ansåg jag att jag hade fått vissa ”icke-svar”, med det avser jag tystnad eller en uppenbar vilja 

hos respondenten att språkligt vandra iväg ifrån givna områden. Ad-hoc metoden anser jag inte vara 

tillräcklig för att kunna förklara och förmedla dessa företeelser. Jag valde då att använda mig utav 

ytterligare en analysmetod, dekonstruktion. Kvale och Brinkmann förklarar denna metod på följande 

sätt. 

 

A deconstructive reading could, for example, focus on selected interview passages and phrases and 

work out the meanings expressed, as well as meanings concealed and excluded by the terms chosen.55 

 

Citatet ovan tycker jag sätter fingret på vad jag vill åstadkomma med detta verktyg. Vidare förklarar 

Kvale och Brinkmann att dekonstruktion som analysmetod försöker sliter isär texten, försöker se det 

som inte sagts men också det som exkluderats.
56

 Med hjälp av denna metod tänker jag mig att jag ska 

kunna förklara dessa icke-svar. Om jag ska konkretisera min förhoppning gällande användandet av 

just denna metod, så är den att denna analysmetod ska hjälpa till att belysa eventuella 

verksamhetsförankrade faktorer som påverkar respondenternas lärargärning. Om ni minns så var detta 

                                                   

52 Backman, Jarl.  Rapporter och uppsatser (Lund:Studentlitteratur AB,2008), s. 43 

53 Backman, J. (2008), s. 43 

54 Miles, M.B. & Huberman, A.M. Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook. (Thousand Oaks, 

California:SAGE publications inc, 1994) s. 245-246 

55 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend. Interviews: Learning the craft of qualitative research interviewing. 

(Thousand Oaks, California: SAGE publications inc, 2009) s. 231 

56 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend. (2009), s. 230 
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en farhåga jag lyfte ovan då Repstad lyfter kritik mot intervjun som för individfokuserad.
57

 Dock anser 

jag att denna metod har utgjort ett mindre inslag än den ad-hoc metod jag använt mig utav. 

 

Tillförlitlighetsfrågor  

Läsaren får bedöma om min metod har varit adekvat i förhållande till det jag valt att undersöka. Dock 

vill jag tillägga att så långt mina ögon kan se upplever jag metoden vara adekvat, om det nu har någon 

relevans. Detta eftersom jag utifrån min frågeställning och mitt syfte valt metod (se metodavsnittet). 

Dock bör man ta i beaktning att mina resultat som jag presenterar nedan tar ursprung i vad mina 

respondenter har förtäljt under intervjun. Huruvida mina respondenter talar sanning är ytterligare en 

fråga, dock får jag utgå från att dessa är sanningsenliga såvida något inte tyder på annat. Vidare är 

deras utsagor baserade på deras uppfattning av verkligheten och inte verkligheten per se. Det tycker 

jag är viktigt att notera då deras uppfattning och tolkning av verkligheten inte behöver vara densamma 

som någon annans, speciellt då de är verksamma i denna del av verkligheten och säkerligen påverkar 

den på något sätt. 

 

Eftersom denna studie endast avser att beskriva mitt urval och hur dessa agerar och förhåller sig till det 

jag vill undersöka så tycker jag inte att mina resultat och konklusioner är missvisande. Hade det varit 

så att denna studie ämnade teckna en bild av hur en population av betygssättandelärare idrottslärare 

agerar och förhåller sig till det jag undersöker så hade inte mitt val av metod varit adekvat.  

 

Men åter till mina respondenter. Jag har under vissa intervjuer fått känslan av att mina respondenter 

uppfattat mitt syfte som inspekterande och eller värderande, detta trots att jag verkligen försökt att 

förhålla mig stödjande till det respondenterna har sagt. Detta eftersom det inträffat att respondenterna 

refererar till olika styrdokument istället för att förtälja vad som verkligen framgår av dessa. Vidare tror 

jag utifrån mina intervjuer att ämnet bedömning i denna kontext är ett område där mina respondenter 

inte upplever särskilt stor trygghet, speciellt gällande metodik och genomförande. Därav tror jag att 

denna inställning till mig som forskare har uppstått. 

 

Gällande upprepning av studien är min tro och förhoppning att detta är möjligt. Detta eftersom jag tror 

att jag har beskrivit min metod, mitt genomförande och min databearbetning tillräckligt väl för läsaren. 

Vilket förhoppningsvis innebär att denna troligen ska kunna återupprepa studien. Viktigt att poängtera 

är att den hypotetiska upprepningen av studien inte per automatik når samma resultat. Detta även om 

urvalet skulle vara detsamma. Detta beror på vad Judd, Smith & Kidder kallar intervjueffekten. De 

menar att intervjuarens eller forskarens förväntningar, kön och etnicitet kan påverka respondentens 

svar. De menar att respondenten i vissa fall kan berätta vad forskaren vill höra istället för vad som är 

riktigt och sant. Vidare påstår de att risk för denna intervjueffekt är större vid reella intervjuer (när 

man möts på riktigt, ansikte mot ansikte) än vid virtuella sådana som exempelvis telefonintervjuer.
58

   

 

                                                   

57 Repstad, P. (2007), s. 83 

58 Judd, M. Charles, Smith, R. Eliot & Kiddler, H. Louise. Research methods in social relations. (Fort 

Worth:Harcourt Brace Javanovich College Publishers,cop, 1991) s.219 
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Slutligen anser jag studien vara trovärdig utifrån studiens syfte och ansats. Dock förutsätter det att 

mina data är sanna och det finns alltid utrymme att ifrågasätta sanningshalten i data som inhämtats 

genom intervju anser jag.  

 

Etiska aspekter  

Jag har inför intervjun skickat ut information till mina respondenter där syftet med arbetet framgår och 

i informationen framgår det också att respondenterna kommer vara högst anonyma liksom deras 

arbetsplats. Något som Repstad framhäver som en möjlig åtgärd.
59

 Av detta brev framgår det även hur 

intervjuerna kommer att användas. Innan intervjun inleds kommer jag ytterligare förtydliga hur jag 

fårhåller mig till de forskningsetiska reglerna och se till att mina respondenter uppfattat mig korrekt. 

Vidare så inleds intervjuerna med att bekräfta att respondenterna uppfattat mitt förhållningssätt till de 

forskningsetiska reglerna. Vidare poängterar jag att de när som helst under intervjun får avbryta denna 

om de inte längre skulle vilja delta. Skulle detta inträffa kommer jag inte att använda mig utav 

intervjun i mitt arbete. 

 

Informationskravet. Jag har valt att i förhand skicka ut information (se bilaga 1) till mina respondenter 

där mitt syfte med arbetet framgår, detta har också förtydligats vid mötet inför intervjun. 

 

Nyttjandekravet. I informationen jag skickade ut på förhand (se bilaga 1) framgår det hur jag kommer 

att använda mig utav intervjun. Det vill säga att jag kommer presentera intervjun anonymt i textform i 

mitt arbete, att ljudupptagningarna raderas när arbetet är klart och att uppsatsen eventuellt kan komma 

att publiceras offentligt. 

 

Konfidentialitetskravet. I informationen jag skickade ut på förhand (se bilaga 1) framgår det även att 

respondenterna deltar strikt anonymt liksom att deras arbetsplats inte kommer framgå i intervjun. 

Skulle något framgå i intervjun vilket skulle kunna leda till identifikation av mina respondenter 

kommer jag att radera detta ur min transkription. 

 

Samtyckeskravet. Jag har valt att poängtera att mina respondenter när som helst under intervjun får 

avbryta denna om de inte längre vill delta. Jag anser att mina respondenter aktivt måste bryta 

samtycket genom att antingen verbalisera detta eller att fysiskt proklamera detta. Detta tycker jag 

känns legitimt eftersom mina respondenter är vuxna individer utan någon beroendeställning till mig. 

 

Jag hade föredragit att i efterhand delgett mina transkriptioner och eller resultat till mina respondenter 

för att nå en ökad validitet i min data. Dock är jag personligen övertygad om att det område jag 

undersöker och de data jag samlat inte tillåter detta. Troligen skulle respondenterna inte samtycka till 

att bli framställda på det sättet och det hela skulle sluta i någon slags selektiv självcensur från deras 

sida. Den konsekvensen upplever jag vara betydligt värre för denna studie än det faktum att mina 

respondenter inte fått chans att godkänna hur de porträtteras i mina transkriptioner. 

                                                   

59 Repstad, P. (2007), s. 96 
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Resultat  

Denna del av studien syftar till att genom den empiriskt insamlade datan besvara hur betygsättande 

lärare i idrott och hälsa bedömer praktiska kunskaperna hos elever i årskurs åtta och nio samt hur de 

ser på den metod de använder sig av för att åstadkomma just detta. 

 

På vad och när sker bedömning? 

För att ta reda på hur lärare i ämnet idrott och hälsa bedömer elevers praktiska kunskaper måste jag 

således också fråga vad de bedömer. Utifrån mina intervjuer kan jag konstatera att det respondenterna 

bedömer varierar kraftigt. Dessutom märks det tydligt att denna yrkesgrupp saknar ett eget fackspråk, 

vilket jag återkommer till i diskussionen. En lärare sa uttryckligen att hon i första hand bedömer 

elevens motivation och hur väl eleven kämpar. Vidare har en lärare direkt refererat till kursplanen utan 

att vidare förklara vad den säger, vilket jag anser kan tyda på okunskap eller en rädsla för att tappa 

ansiktet. En annan lärare berättade att hon bedömer deras prestationer och resultat i olika idrotter. 

Vidare fanns det två stycken som svarade att de försökte observera elevernas prestation under olika 

praktiska moment, en av dessa uttalade att det var rörelsemönstret i olika situationer som var 

intressant. 

 

Två stycken lärare bedömde olika saker hos eleverna beroende på om det var lagidrotter eller 

individuella idrotter. I lagidrotter var det viktigt med samarbete medan i de individuella idrotterna var 

det den tekniska prestation som premierades i större utsträckning. Detta gestaltas i följande citat. 

 

R: Där går ju tekniken före i och med att det är en individuell sport, men just om det är lagspel tar 

man det lite efter. 

 

Ovan beskrivs hur den tekniska prestationen i individuella idrotter värdesätts högre än vad den gör i 

”lagspel” som jag anser innebär lagidrotter. 

 

Y: Mmm, om vi tittar på olika moment, kan det du bedömer variera beroende på vilken aktivitet ni 

kör? 

R: Ja, ja menar bollspel där handlar det ju väldigt mycket om att kunna samarbeta, hitta ett samspel, 

man ska kunna eeh så att säga vara aktiv i gruppen. Medans om vi tar friidrott och terräng löpning, 

terränglöpning och i viss mån orientering och dans så är det mer din egen personliga prestation. 

 

I citatet ovan tycker jag respondenten ganska klart förklarar att sociala mål är eftersträvansvärda i 

lagidrott då hon nämner förmågan att kunna samarbeta, hitta ett samspel och delta aktivt i gruppen 

som värdefullt. Jag tycker också att respondenten tydligt förklarar att elevens prestation är viktigare i 
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individuell idrott. Detta eftersom det enda de idrotterna hon nämner har gemensamt är att de är 

individuella idrotter. 

  

Två respondenter hävdar att de försöker bedöma samma saker oberoende av aktivitet. Vidare är det en 

respondent som lyfter det faktum att användandet av olika aktiviteter fodrar och åskådliggör olika 

kunskaper. 

 

Men hur man rör sig eller vilket kroppsmönster man har är olika i olika situationer, både bollspel, 

dans och inom alla olika liksom moment. 

 

Citatet ovan tycker jag visar på en medvetenhet hos respondenten gällande vad som händer vid olika 

moment. Att olika rörelser förekommer vid olika aktiviteter kan tyckas självklart, dock är det endast 

denna respondent som verbaliserat detta. Det betyder inte att de andra respondenterna inte tycker 

likadant. 

 

Bedömningsmetodik 

Gällande vilken metod de använder för att göra denna bedömning är det uteslutande observation som 

används av respondenterna. En majoritet av respondenterna betonar yrkeserfarenhetens betydelse för 

denna förmåga. Vidare framgår det att ett utbyte mellan kollegorna är något eftersträvansvärt. Tre 

respondenter arbetar redan enligt denna metod, att man delar på alla klassers lektioner med en kollega. 

Detta för att inte vara ensam vid betygsättningen och på det sättet åstadkomma högre validitet och 

reliabilitet vid denna myndighetsutövning. Vidare lyfter de resterande två respondenterna (de som inte 

redan arbetar enligt denna metod) detta arbetssätt när jag frågar om de skulle vilja arbeta enligt någon 

annan metod.  Utav detta kan jag konstatera att enbart observation används av respondenterna som ett 

led i deras bedömning av praktiska kunskaper i ämnet idrott och hälsa. Detta betyder inte att alla 

genomför sina bedömningar exakt likadant utan att de använder sig av samma metod för att skapa sig 

en uppfattning av elevernas prestationer. Fyra av fem respondenter ger också uttryck för att de inte 

hinner ge varje elev en rättvis bedömning under ett lektionstillfälle vid användandet av denna metod. 

Dock svarar en majoritet av dessa lärare att de oftast har fler än ett tillfälle med alla aktiviteter, detta 

bidrar menar dem till att de hinner se alla elever. Genom ökat antal lektionstillfällen hinner de alltså ge 

alla elever en rättvis bedömning.  

 

När jag söker respons angående observation som metod för bedömning framgår nästan enbart brister. 

För att få denna respons har jag efterfrågat deras åsikt kring observationens styrkor och svagheter som 

bedömningsmetod, och därav möjliggjort yttranden av både positiv och negativ karaktär från 

respondenterna. Detta hoppas jag gestaltas i följande citat.  

 

Så först, vad finner du för styrkor respektive svagheter med metoden du använder för att bedöma de 

här praktiska färdigheterna? Iakttagelser som du sa tidigare. 

R: Eeh vad är det för styrkor, ja alltså om jag ska börja med svagheter så är det ju eeh, risken finns ju 

att man färgas av den övriga gruppen, så att eleven i relation till andra elever, hade den eleven gått i 

en annan grupp eller om jag får säga det så en grupp som inte är lika idrottsintresserad då kanske det 
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hade blivit en annan bedömning. För det finns inget korrekt facit, jag utgår ifrån min egen bedömning 

och det är klart att den kan färgas utav gruppen som helhet, utav personen, vare sig jag vill det eller 

inte. Eeh och styrkor då, jaa det är väl egentligen de enda sättet jag tror man kan bedöma idrott på 

hehe genom iaktagelser. 

 

Det framgår tydligt i citatet ovan att respondenten lyfter flera svagheter och när hon ska lyfta styrkor 

så framgår ingen. Respondenten lyfter istället att det är det enda fungerande alternativet som hon ser 

det. Liknande citat innehållsmässigt följer.   

 

Y: Ehm vad finner du för styrkor respektive svagheter med metoden du använder för för att ska dig 

en uppfattning om eleven i de praktiska delarna? 

R: Svagheten med allt det där är att man har lite dokumentation, svårt att gå tillbaka och hänvisa till 

elever. Varför fick jag det här betyget? Som i mitt andra ämne matte, där har dom antagligen gjort 

eller har antagligen, dom har gjort ex antal provtillfällen. Dom har gjort ex antal grejer på 

lektionstillfällen som finns kvar på något sätt, skriftligt material eller så. Eeh att dom har gjort ex 

antal läxor eller såna saker som finns liksom fysiskt kvar.  

Y: Mmm 

R: Det är väl det man saknar egentligen att det inte finns nånting sånt. Det är ju en helt annan 

frågeställning men det finns ju teoretiska moment inom idrotten också. Där har man ju kvar sådana 

saker också.  

Y: Mmm 

R: Det är väl svagheten tycker jag. Fördelarna, det låter ju helt värdelöst när jag svarar på det. Men 

jag vet inte hur man ska komma undan det.  

 

En svaghet respondenten ovan lyfter är att de gärna hade haft en produkt att luta sig emot. Med 

produkt antar jag att respondenten syftar på ett skriftligt prov eller läxförhör då denne faktiskt gör 

jämförelser med andra skolämnen. Faktumet att en rörelse inte består verkar ställa till problem när de 

ska rättfärdiga och argumentera för att en viss elev har fått ett visst betyg. Precis som tidigare citat 

visar citatet ovan också att bristen på alternativ gällande bedömningsmetodik och precis som tidigare 

respondent lyfter också denna detta istället för styrkor med observation. Följande citat tycker jag bäst 

gestaltar bristen på alternativ gällande bedömningsmetodik. 

 

Du har ju beskrivit att du observerar och på det sättet bedömer eleverna och då undrar jag vad du 

känner för styrkor och svagheter med just observation i samband med bedömning. 

R: Hur ska jag annars kunna bedöma dom om jag inte observerar dom?  

Y: Ja det finns ju olika metoder sådär, men det vanligaste är ju observation just. Jag vill inte säga 

några heller för då kan intervjun bli lite ledande. 

R: Okej okej. 

Y: Men känner du några spontant, att det finns styrkor med observation eller svagheter? 

R: Men jag förstår inte det med svagheter, du är professionell i din yrkesroll och i din profession 

ligger det att du ska bedöma dina elever. Du ska bedöma eleven, du ska sätta betyg, det är det 

uppdraget du har. 

 

Vidare till ytterligare en respondent som inte lyckas lyfta någon styrka med sin bedömningsmetodik. 
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Y: Jajemen, nu går vi in i del två då. Och det handlar mer om vad du tycker om hur bedömningen 

sker. Och du sa ju tidigare att du använder observation som metod och vad finner du för styrkor och 

svagheter med den metoden?  

R: Mmm jaa. Det är väl att man ibland skulle vilja jobba tillsammans så att man skulle kunna va två 

som bedömer. […] Eeh men det skulle vara bra om man kände att man två stycken som tyckte till. 

För det görs på bilden vet jag, för där har dom ju färdiga produkter som tre lärare kan bedöma. Dom 

tittar tillsammans och tycker tillsammans.  

 

Förutom oförmågan att lyfta styrkor med observation som bedömningsmetodik återkommer också 

faktumet att en rörelse inte består till skillnad från bildens färdiga produkter.  

 

Som jag visat ovan med hjälp av citaten framgår det att respondenterna inte har några fungerande 

alternativ till observation.  

 

Olika lektionsstoff - olika värdefullt? 

Tre stycken respondenter säger att alla moment i idrott och hälsa är lika viktiga vid betygsättning. De 

genomför alltså någon typ av genomsnittsberäkning för allt de har avhandlat under terminen och detta 

blir således också eleverna betyg. Dock är det en lärare som antyder att bollspel möjligtvis har större 

betydelse än annat detta då: 

 

Eeeh, ja jag kan väl om jag ska vara riktigt ärlig så är det väl möjligtvis att bollspel kanske utövas lite 

mer än andra moment. För det är så pass många bollspel man vill hinna med men där kan man också 

få in det här med hur deras rörelsemönster, hur är deras koordination. Man kan titta på mer än just 

bollbehandling så att säga. 

 

Vidare är det ytterligare en respondent som poängterar att vissa aktiviteter faktiskt uttryckligen 

beskrivs i kursplanen. Således lägger han extra vikt vid dessa som enligt honom är orientering, dans 

och rytmik, livräddning och simning.  

 

Lektionens roll 

Samtliga respondenter anser att eleverna bör betrakta varje lektionstillfälle i ämnet idrott och hälsa 

som ett tillfälle för både övning och examination. Jag frågar då vad de tror att detta får för 

konsekvenser. Jag får väldigt knappa svar som visar att vissa inte tror det får några konsekvenser alls 

och andra har inte reflekterat kring detta. En respondent lyfter en tankegång kring hur man kan 

använda detta som en motiverande faktor. Jag tycker respondenternas samlade utsagor tyder på brist 

av reflektion kring detta område. Detta eftersom svaren inte varit särskilt redogörande, resonerande 

eller förklarande. Jag upplevde det som att respondenterna inte reflekterat i dessa banor tidigare. 
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Vad skulle du förändra? 

Jag frågar också mina respondenter om det är något de skulle vilja förändra gällande vad som bedöms 

om de fick bortse från rådande styrdokument. Endast en respondent svarar att han är nöjd med rådande 

kursplan. Det är två respondenter som uppger att de vill väga in huruvida eleven kämpar bra under 

lektionerna, en av dessa skulle gärna vilja använda sig utav närvaron vid betygsättning. Också sociala 

mål så som fair play, samarbete och positiv attityd är egenskaper respondenterna skulle vilja hade 

större utrymme betygsättning av elever. 

 

Analys av resultat 

När jag ovan försöker synliggöra vad mina respondenter bedömer kan jag konstatera att det finns en 

stor variation och bredd. Vissa respondenter bedömer det Per Måhl benämner som beteendekriterier 

och vissa använder sig mer utav kunskapskriterier. Vidare framgår det att mina respondenter uppger 

att de bedömer prestationen och inte elevernas kunskaper. Om de förstår att prestationen inte är lika 

med kunskapen eller om det hela är en språklig tillfällighet kan jag inget säga. Dock anser jag 

formuleringen vara korrekt och rimligtvis tyder den på en insikt i denna begreppssfär hos 

respondenterna.  

 

Gällande det som Per Måhl benämner som resultatstandarder och uppgiftsstandarder finns det 

variationer enligt dessa transkriptioner. Vissa respondenter uppger att de bedömer olika kunskaper 

beroende på om det handlar om lagidrott eller individuell idrott medans andra bedömer samma sak 

enligt egen utsaga. Alltså i den första kategorin lärare i idrott och hälsa varierar resultatstandarden 

parallellt med uppgiftsstandarden medans i den andra kategorin varierar enbart uppgiftsstandarden 

medan resultatstandarden är konstant. Dock är frågan i denna kontext om eleverna upplever och eller 

reflekterar kring om uppgiftsstandarden varierar beroende på om det praktiseras lagidrott eller 

individuell idrott. Min gissning är att de inte gör det och vad får det för konsekvenser? En annan fråga 

man kan ställa sig är om uppgiftsstandarderna är adekvata i förhållande till de resultatstandarder 

respondenterna vill åt? Ibland kanske, dock tror jag att man som lärare i detta skolämne måste verbalt 

förstärka och poängtera vilka resultatstandarder man vill att eleverna ska prestera. Detta eftersom 

metoden eller uppgiften som i detta skolämne oftast består av någon slags idrott troligen kan utföras 

korrekt med flera olika resultatstandarder som resultat. Dock var det en respondent som visade prov på 

en medvetenhet kring att olika typer av uppgifter kräver olika typer av kompetens och därav kommer 

resultera i olika grader av uppfyllelse i en given resultatstandard. Även här tycker jag man kan lyfta 

frågan om eleverna är medvetna om detta. Slutligen tycker jag det är anmärkningsvärt att två 

respondenter uppger att de har samma resultatstandard oberoende av uppgift. Det eftersom 

resultatstandarden är en produkt av uppgiften och borde således förändras parallellt med uppgiften. 

 

Jag förhörde mig också om mina respondenter upplevde att de hann ge sina elever en rättvis 

bedömning under varje lektionstillfälle. Fyra av fem svarade att de inte hann detta, varav vissa 

fortsatte och förklarade att de ofta har fler än ett tillfälle med samma aktivitet och att de på så sätt kan 

ge alla elever en rättvis bedömning. Om man betraktar varje aktivitet som praktiseras i ämnet idrott 

och hälsa som unikt kan man utifrån detta således också konstatera att det rör sig om vad Björklund 

Boistrup kallar en summativ bedömning. Dock utesluter inte detta en typ av formativ feedback inför 

nästa gång de ska praktisera samma aktivitet, vilket kan vara nästa år, i en annan skolform eller nästa 
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termin. Men jag finner inga tecken på detta utifrån mina intervjuer därav är resonemanget kring 

formativ feedback enbart spekulativt. Men jag kan konstatera att bedömningen (om den sker så som 

det uppgetts) är summativ. 

 

Respondenterna uppger problematik med observation som metod och att den kan påverkas av olika 

grupper och av respondenten själv. Detta skulle jag vilja påstå beror på att de kriterier som finns i 

kursplanen inte är tillräckligt tydliga, skulle det vara enkelt att uttyda dessa kriterier hos eleverna 

skulle denna problematik aldrig ha lyfts. Jag tror snarare att fallet är att oförmåga och osäkerhet hos 

respondenterna ger upphov till en icke reliabel och icke valid bedömning. Det som tyder på detta är 

den osäkerhet respondenterna har uttryckt under intervjutillfällena. Då syftar jag på att en respondent 

lyfte att bedömningen kan påverkas av kunskapsgraden i en viss klass och att respondenter hyser en 

rädsla för att vara för subjektiva i bedömningen. Som helhet upplever jag att respondenterna inte 

verkar tycka att observation är en särskilt bra metod för bedömning och att anledningen till 

användandet av den är brist på alternativ. Detta tycker jag gestaltas väl i citaten under rubriken 

bedömningsmetodik i resultatkapitlet. 

 

En sak som är värd att lyfta gällande den bedömning som sker löpande är att uppgiften som ska 

resultera i en resultatstandard praktiseras flera gånger om. Precis som att första frågan på ett prov 

skulle skrivas 35 gånger av en elev under ett lektionstillfälle. Vad innebär det då om läraren bedömer 

det första utförandet hos en elev för att sedan gå vidare och bedöma en annan? Troligen resulterar det i 

att vissa elever i en klass får mer tid på sig att öva en andra, processtandarden är alltså inte likadan för 

alla, en orättvisa. Detta till trots nämner inte mina respondenter några negativa eller positiva 

konsekvenser av att en lektion i idrott och hälsa är ett tillfälle för både bedömning och övning. De 

påstår antingen att de inte får några konsekvenser alls eller att de inte reflekterat över detta.  

 

Vidare frågar jag vad respondenterna skulle vilja lägga mer vikt på i sin bedömning av eleverna om de 

fick bortse från aktuella styrdokument. Här lyfts som ovannämnt många sociala egenskaper som att 

kämpa, fair play, samarbete och positiv attityd. Dessa är olika uppgiftsstandarder som kan gestaltas 

med en enorm variation i resultatstandarden, denna variation tror jag är mycket större än den som kan 

finnas vid mer kunskapsorienterade uppgiftsstandarder. 

 

Per Måhl resonerar kring vad antalet kriterier får för konsekvenser i en bedömningssituation. Han 

menar att fler antal kriterier ger en mer pålitlig bedömning. Detta resonemang tycker jag saknar poäng 

att applicera på dessa resultat eftersom de lärare som deltagit i denna studie uppger att de bedömer 

olika saker. 

 

Sammanfattning av resultat 

Jag skulle vilja påstå trots att samtliga respondenter använder observation som metod för bedömning 

så finns det ändå en stor variation gällande hur de bedömer de praktiska kunskaperna i skolämnet 

idrott och hälsa. Detta eftersom de uppger att de observerar och bedömer olika saker. Vissa har 

uppgett att de i första hand bedömer beteendekriterier medans en annan bedömer idrottsresultat och 

vissa bedömer prestationer så som rörelseförmåga och rörelsemönster.  
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Mina respondenter finner många svagheter hos observationen som metod för bedömning och inte 

särskilt många styrkor. Anledningen till att detta fortfarande används verkar vara brist på alternativ. 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Under metodkapitlet har jag förklarat att jag är en novis när det gäller datainsamlingsmetoden intervju. 

Jag har endast genomfört ett fåtal kortare intervjuer tidigare och förstod att de intervjuer jag skulle 

genomföra i denna studie fodrade större kunskap och medvetenhet. Vidare berättade jag att jag 

arbetade utefter ett bekvämlighetsurval. Det innebar att mitt urval skulle komma att bestå utav 

betygssättande och yrkesverksamma lärarna i idrott och hälsa för årskurs åtta och nio som jag kunde få 

kontakt med och som kunde tänkas ställa upp. Detta kan jag konstatera var ett klokt val. De gånger jag 

försökte komma i kontakt med lärare i idrott och hälsa som jag inte haft någon relation till så har jag 

misslyckats att erhålla en intervju med dessa. Hur det kommer sig kan jag inte svara på. Om ämnet är 

känsligt, eller om tidsbrist råder eller faktumet att mina respondenter inte erhållit någon slags 

ersättning är alla rimliga anledningar till att de avböjt. Dessutom blir konsekvensen av detta 

bekvämlighetsurval att studien inte kan reproduceras då min relation till respondenterna är unik och 

troligen har påverkat denna studie på något sätt. Detta med tanke på det Judd, Smith och Kidder 

benämner som intervjueffekten.
60

 

 

Vid genomförandet upplevde jag det svårt att verkligen genomföra mina intervjuer som det var tänkt. 

Vid transkriptionen uppmärksammade jag att jag ibland nöjde mig med ofullständiga svar. Ett för mig 

typiskt exempel är att respondenterna delvis svarat på min fråga utan att tömma ämnet. Optimalt 

handlande i den situationen hade varit att ställa en följdfråga som leder in på det som de inte nämnt i 

det ursprungliga svaret. Istället har jag stundtals tagit hänsyn till några respondenter som jag haft en 

relation till och passivt valt att inte ställa den där sista följdfrågan som skulle kunnat berätta mycket. 

Detta eftersom jag hyst en rädsla för att få dessa respondenter att känna sig obekväma vilket i sin tur 

eventuellt skulle kunnat skada vår relation och studien om de valt att avbryta intervjun. Detta i 

enlighet med det som jag tidigare nämnt i metodkapitlet, det vill säga att jag inte skulle använda mig 

utav intervjun i min studie om respondenten skulle välja att avbryta halvvägs genom intervjun.  

 

Jag anser att denna studie eventuellt hade kunnat presentera ett bredare och djupare resultat om jag 

som forskare hade varit mindre blödig i intervjusituationen. Jag tycker ändock att det som framgått av 

mina intervjuer är väldigt fylligt innehållsmässigt och har gett upphov till vad jag anser vara breda och 

djupa resultat. I övrigt tycker jag att mina intervjufrågor varit relevanta och tillräckliga. Detta efter min 

första korrigering som skedde efter den första intervjun. Anledningen till att jag reviderade mina 

frågor var att jag upplevde vissa frågor som ledande. Dock blev jag av med den problematiken efter 

korrigeringen. Denna korrigering fick naturligtvis också konsekvenser. Den största och den enda jag 

                                                   

60 Judd, M. Charles, Smith, R. Eliot & Kiddler, H. Louise. (1991), s.219 
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har valt att lyfta är den att intervjun som genomfördes innan denna korrigering tappat aningen i värde. 

Den är i mina ögon lite mindre värd än de fyra intervjuerna som gjordes efter korrigeringen. Dock var 

förändringarna jag gjorde inte särskilt stora och det värde intervjun tappade anser jag inte vara 

tillräckligt stort för att rättfärdiga en exkludering av intervjun från denna studie. Vill läsaren se 

korrigeringen i min intervjuguide får denna mer än gärna jämför bilaga två och tre. 

 

Slutligen skulle jag vilja lyfta intervjuguidens konstruktionsprocess som problematisk. Jag upplevde 

att jag överskattade den information jag skulle samla in med hjälp av dessa frågor. Jag genomförde 

visserligen en pilotintervju med en studiekamrat som tydde på att jag skulle få upp emot 40 minuters 

rådata per intervju. I realiteten ligger dock siffran snarare på 20 minuter per intervju. Visserligen kan 

jag tycka att längden på en intervju är oväsentligt, att det snarare är innehållet som är av vikt. Detta 

eftersom jag anser mig ha samlat in tillräckliga data för att presentera ett rikt resultatkapitel och en 

fyllig diskussion. Dock var detta något av en stressfaktor innan jag hunnit transkribera och bearbeta 

mina data. En lärdom till nästa gång kan vara att göra en pilotintervju med en individ som är lik 

urvalet eller kanske till och med tillhör urvalet, vilket inte var fallet denna gång. Dock bör det påpekas 

att jag anser att fler respondenter hade gynnat denna studie, således kan jag inte påstå att jag 

åstadkommit en mättnad i studien. Anledningen till att jag inte genomfört fler intervjuer är dels denna 

studies omfattning men också den svårighet jag haft att få individer som fyller kriterierna för mitt 

urval att ställa upp på en intervju. 

 

Resultatdiskussion 

Mina resultat i relation till tidigare forskning 

Den tidigare forskning och de realitetsbeskrivande dokumenten jag tagit med i bakgrundskapitlet 

beskriver relativt entydigt utan större meningsskiljaktigheter hur det faktiskt förhåller sig praktiskt på 

detta område. Nedan kommer jag ställa mina resultat i relation till dessa forskningsartiklar och 

dokument. Detta innan jag går vidare i en mer generell diskussion av mina resultat. 

 

Jörgen Tholin visar i sin avhandling att det finns en stor variation av vad som bedöms i idrott och 

hälsa, och att beteendekriterier är något som fortfarande förekommer.
61

 Liksom den studien finner min 

studie att variationen på vad som bedöms är stor samt att beteendekriterier förekommer. Skillnaden 

ligger i att han har studerat lokala kursplaner medan jag har intervjuat betygssättande lärare. Det är på 

så sätt tryggt att vi nått liknande konklusioner eftersom han studerat kursplaner, ett färdigt dokument 

som inte kan tala osanning. Hans och min studie styrker således varandra, de båda tyder på samma 

företeelser och förhållanden. 

 

Redelius, Fagrell och Larsson visar också på liknande resultat i studien Symbolic capital in physical 

education and health: to be, to do or to know? That is the gendered question. I den del av deras studie 

som utforskar bedömning kommer de fram till att det råder olika diskurser om vad som ska bedömas i 

idrott och hälsa. De definierar fem stycken olika bedömningsdiskurser som premierar olika kvaliteter, 
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egenskaper och kunskaper.
62

 Dessa resultat har flera likheter med denna studies, dock har forskarna i 

den studien lyckats upprätta fem olika kategorier. Detta har inte jag lyckats med, anledningen till detta 

tror jag vara att deras intervjuer var av ett annat djup. Värt att påpeka är att deras studie har fler 

ansatser än min. Det är enbart en av dem som påminner om min studie (den som nämnts ovan). I den 

ansatsen har de också intervjuat fem lärare i idrott och hälsa. Deras resultat under denna del av deras 

studie har kort redovisats ovan samt mer utförligt i bakgrundskapitlet. Dessa resultat visar på en stor 

spridning gällande vad som bedöms i ämnet idrott och hälsa precis som min studie har visat. 

 

Den nationella utvärderingen av grundskolan 2003 kan som jag tidigare nämnt i bakgrundskapitlet inte 

göra ansats på att förtälja särskilt mycket om den bedömning som sker i ämnet. Dock tycker jag 

följande citat är värt att uppmärksamma ”Resultaten pekar på att det finns ett antal områden att 

förbättra och utveckla för att få en ökad likvärdighet i betygsättningen”.
63

 De konstaterar att 

likvärdigheten är ett utvecklingsområde utan att kunna definiera orsakerna till detta. Dock tycker jag 

att orsakerna troligtvis borde utgöras av vad som konstaterats av tidigare forskning, då syftar jag på 

den variation som finns med avseende på vad som bedöms i ämnet. 

 

Annerstedt kontrasterar området bedömning i idrott och hälsa med bedömning i andra ämnen. Han 

menar att det ofta är en konstant, fortlöpande och momentan bedömning som görs.
64

 Med denna studie 

i ryggen undrar jag om det måste vara en sådan bedömning. Kan jag i min kommande yrkesroll arbeta 

så att ett antal lektionstillfällen är fria från bedömning och slutligen kommer ett mer examinerande 

lektionstillfälle som exempelvis videofilmas. Det hade jag föredragit efter att ha genomfört denna 

studie. Vidare menar Annerstedt att ” I undervisningssituationen har bedömning eller betygssättning 

på något sätt tagits för givet,”
65

 Försöker man dissekera den meningen så får den en ytterligare 

betydelse. Bedömningen eller betygssättningen ska ske i undervisningssituationen, alltså integrerat i 

denna. Det tycker jag är minst sagt anmärkningsvärt. Mina tankar går till den modell Jens Grönlund 

och hans kollegor konstruerat (se bakgrundskapitlet). En metod jag tycker verkar bra och rättssäker, 

dock verkar den också vara väldigt tidskrävande. Just tidsaspekten tror jag är en viktig poäng i denna 

kontext, att försöka sig på en sådan rigorös bedömningsmodell som Grönlund har gjort tar självfallet 

mycket tid. Vilket då blir beroende av arbetsfördelning och huruvida ditt schema som yrkesverksam 

lärare är generöst med avseende på tid för planering och bedömning. Denna tidsaspekt har inte 

framkommit alls under mina intervjuer. Det upplevde jag som märkligt i efterhand. Detta ledde till att 

jag ytterligare en gång granskade mina intervjufrågor. Visserligen var det ingen fråga som uttryckligen 

tog upp denna tidsaspekt, men jag tycker att jag hade tillräckligt med öppna frågor som tillät 

respondenterna att nämna denna tidsaspekt. Visserligen kanske inte mina respondenter tycker att 

tidsaspekten är en påverkande faktor för dem, men det anser inte jag vara rimligt. Förklaringen ligger 

kanske i att de inte ser eller har sett alternativ till den bedömningsmetodik som de använder sig utav. 

Därav är tidsaspekten i denna kontext nästan en konstant, möjligtvis att bedömningsmetodiken slukar 

mindre tid om du har stor erfarenhet utav den. Vidare kan det vara så att betygskriterierna används 

som en dimråda i enlighet med Ekectrantz resonemang (som redovisas i bakgrundskapitlet) och att de 

                                                   

62 K. Redelius et al. (2009), p. 254-255 

63 Skolverket. Nationell utvärdering av grundskolan 2003: Idrott och hälsa. (Stockholm:Elanders Gotab, 
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istället sätts ganska godtyckligt. Skulle det vara fallet tycker jag det är rimligt att påstå att en sådan 

bedömning inte alls är lika tidskrävande som en bedömning som tar ursprung i kursplanen. Ytterligare 

en förklaring kan vara den att de strukturella faktorerna varav tidsaspekten är en kan hamna i 

skymundan vid intervjuer då fokus ligger väldigt mycket på individen, inte på den organisation 

individen är verksam i. Detta var en farhåga jag upplevde inför min datainsamling och den är också 

uttryckt under rubriken metod. 

 

Bedömningsmetodik 

Det mina resultat tillför forskningen på fältet upplever jag dels vara en ytterligare bekräftelse på hur 

det verkligen ser ut inom området bedömning. Detta då mina resultat i stort överensstämmer med 

forskningen på fältet. Vidare är troligen mina fynd kring lärarnas syn på deras bedömningsmetodik 

mer unika i förhållande till det som tidigare gjorts, eller kanske inte gjorts. Under rubriken 

bedömningsmetodik framgår det att det nästan uteslutande är brister som lyfts. De framställer alltså 

metoden som dålig och anledningen till att de inte använder sig utav någon annan metod är brist på 

genomförbara alternativ. Detta finner jag ganska anmärkningsvärt, är det så att denna åsikt är 

representativ för alla idrottslärare är det ännu mer bisarrt. Någon lärare i idrott och hälsa någonstans i 

Sverige måste arbeta enligt någon annan metod. Jens Grönlund har förvisso lyft ett alternativt 

arbetssätt. Dock lutar det sig ganska mycket mot teorin inom ämnet, han lyfter heller ingen ny metod 

för att bedöma de praktiska kunskaperna, utan också han förlitar sig på den löpande observationen. Jag 

hade gärna sett någon slags praktiknära forskning som experimenterar med bedömningsmetodik. 

Exempelvis en typ av metod där videofilmning står för bedömningsunderlaget, eller att ett 

lektionstillfälle utses som examinerande inom momentet och de tidigare lektionerna syftar till att ge 

eleverna tid att få tillskansa sig kunskaperna. Självfallet tror jag att det finns fler metoder att 

experimentera kring, speciellt då denna studie visat att lärarna inte värderar den fortlöpande 

observationen särskilt högt. Inom detta område tror jag all experimentell och praktiknära forskning är 

av godo för yrkesrollen. 

 

På vad och när sker bedömning? 

I resultaten framgår det också att det inte alltid är praktiska kunskaper som bedöms. Beteendekriterier 

lyfts som något vissa av mina respondenter bedömer, detta finner jag vara märkligt 16 år efter att 

senaste läroplanen infördes. Denna som starkt tog avstånd från bedömning av beteenden och slog fast 

så kallade absoluta kunskapsmål. Att denna inte implementerats korrekt under tidsperioden 16 år är 

inget annat än bedrövligt. Av det som har släppts från Lgr 11 så innebär det ingen större förändring. 

Den kommer också att syfta till att bedöma eleverna efter så kallade absoluta kunskapskriterier. Det 

som kommer att förändras är antalet betygsnivåer och formuleringarna. Kursplanen för idrott och hälsa 

kommer dessutom lyfta centralt innehåll och betona det lärarna i idrott och hälsa faktiskt ska göra. 

Detta styrdokument tycker jag kan tolkas som en reviderad version av Lpo 94 som syftar till att 

förtydliga läraruppdraget i idrott och hälsa. Jag tycker skillnaden i denna läroplansövergång till 

skillnad från tidigare inte står för någon större förändring av syn på kunskap, skolväsende, utbildning 

eller elever. Det är alltså denna åsikt som får mig att påstå att man kan tolka Lgr 11 som en typ av 

reviderad version av Lpo 94. 
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I stycket ovan nämner jag att beteendekriterier är något som utgör underlag för bedömning hos vissa 

av mina respondenter.  Eftersom vissa respondenter inte kunnat (eller velat) redogöra för de 

betygskriterier som finns utan istället berättat om hur de genomför bedömning. Vilket har inneburit 

allt från egna tolkningar och verbaliseringar av betygskriterierna till rena beteendekriterier. Detta 

tycker jag återigen har stark koppling till det resonemang som Ekecrantz för (se bakgrundskapitlet). 

Han menar att en oförmåga att redogöra för vad ett betygskriterium verkligen innebär kan leda till en 

slags godtycklig bedömning. I denna godtyckliga bedömning avgörs betyget beroende på hur bra eller 

hur dålig examinerande lärare anser att elevens prestation är. Jag skulle lite magstarkt och krasst kunna 

påstå att betygskriterierna delvis fungerar som en täckmantel för lärarnas annars godtyckliga 

bedömning. Detta bör dock betraktas som ett symptom snarare än en sjukdom. Troligen är denna 

företeelse en konsekvens av att lärarna har svårigheter att tolka och applicera de nationella 

betygskriterierna. 

 

Vidare ska påpekas att bedömandet av annat än kunskapskriterier inte är unik för lärare i idrott och 

hälsa. Selghed visar i sin avhandling att hans urval som bestod utav lärare i svenska, engelska och 

matematik också avviker från strikta målstyrda kunskapskriterier (se bakgrundskapitlet). Det skulle 

inte vara helt orimligt att tro att detta även gäller andra ämneslärare. Således kan jag tycka att det är ett 

strukturalistiskt problem för skolan som helhet och inte ett problem för yrkesgruppen lärare i idrott 

och hälsa. 

 

Lektionens roll 

Vidare visar mina resultat att samtliga respondenter anser att eleverna bör betrakta varje 

lektionstillfälle i idrott och hälsa som ett övningstillfälle och ett tillfälle för eleverna att bli 

examinerade och eller bedömda. De ser inga konsekvenser utav detta vilket är minst sagt 

anmärkningsvärt, då jag anser konsekvenserna vara väldigt många. Jag lyfte en konsekvens under 

rubriken ”analys av resultat”. Denna konsekvens tar upp processstandard och att denna högst troligen 

inte blir jämlik om läraren ska försöka att bedöma samtliga elever under varje lektionstillfälle. 

Konsekvenser som att eleverna har svårt att uppfatta när de får öva fritt eller när de ska bli bedömda 

nämns inte alls. Hypotetiskt sett skulle eleven eller eleverna kunna laborera med en rörelse i syfte att 

utforska den och eventuellt förstå hur man skulle kunna förbättra den. Mitt i denna experimentella fas 

gör läraren en bedömning av denna rörelse, då kan bedömningen bli missvisande. Detta eftersom 

eleven inte varit medveten om att han eller hon blivit bedömd och därmed känt sig fri att prova på 

olika varianter av en rörelse eller experimentera med den. Hade han eller hon varit medveten om att 

han eller hon skulle blivit bedömd skulle individen i fråga kanske presterat något helt annorlunda. För 

att avgöra om eleven verkligen försöker prestera en färdig produkt eller om eleven försöker förbättra 

rörelsen tycker jag verkar nästintill omöjligt. Jag anser det ytterst nödvändigt att eleverna är mycket 

väl medvetna om när de blir bedömda. Skulle man göra en liknelse med ett annat ämne i skolan så 

hade en vanlig skrivuppgift i engelska som syftar till att utveckla elevernas skrivförmåga helt 

oförberett samlats in för bedömning. Det skulle troligen inte accepterats eller tolererats i samma 

utsträckning som den metodiskt snarlika bedömningen som sker inom idrott och hälsa. 
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Olika lektionsstoff - olika värdefullt? 

Jag finner det lustigt att tre respondenter uppger att allt ämnesstoff i idrott och hälsa är lika viktigt. Jag 

är tveksam till dessa yttranden, då jag inte riktigt tror att dessa stämmer. Dock kan jag inte utgå från 

vad jag tror utan ifrån vad som sagts i intervjuerna. Det plus faktumet att jag inte uppfattat någon 

antydan till osanning eller tveksamhet i deras utsagor får mig att tolka yttrandena som sanna. Jag 

hamnar snabbt i ett värderande av olika idrottsaktiviteter. Att vara simkunnig måste vara mer 

värdefullt än att kunna spela innebandy, likaså måste det vara mer värdefullt att kunna livrädda än att 

kunna skillnaden mellan ett aerobicspass och ett gympapass. Detta tänk att värdera allt stoff lika högt 

tycker jag är oroväckande. Det skulle kunna leda till att man lägger lika mycket fokus på innebandy 

som simning exempelvis. Detta skulle i förlängningen kunna få negativa konsekvenser för 

befolkningens simkunnighet.  

 

Jag kan visserligen inte yttra mig om vilken eller vilka idrotter som är bäst lämpade för att utveckla 

elevernas motoriska förmåga. Dock finner jag det orimligt att alla är lika bra lämpade för detta 

ändamål som jag tolkar som ett av de större målen med idrott och hälsa undervisningen i skolan.  Om 

det är så att min tolkning är rätt borde således lärarna i detta skolämne värdera några idrotter högre än 

andra. Självfallet skulle dessa idrotter variera beroende på läraren, dennes erfarenhet och dennes tycke 

men för mig står det klart att en kritisk värdering av ämnesstoffet skulle gynna elevernas utveckling. 

 

Vad skulle du förändra? 

När jag frågar vad respondenterna skulle vilja väga in i betygssättningen haglar det sociala mål över 

mig. Vissa är rena beteendekriterier andra mer kunskapsorienterade. Varför finns denna uppenbara 

vilja att väga in sociala pusselbitar vid betygssättning i en allt mer kunskapsorienterad skola? Jag tror 

att idrottsrörelsens värden genomsyrar detta ämne och lärarnas värderingar. Jag har i nuläget inga 

belägg för detta och det bör således inte uppfattas som en sanning, snarare som en spekulation.  

 

Denna vilja skulle också kunna bero på elevernas prestationer under lektionerna i idrott och hälsa. 

Kanske är det så att de uppför sig olämpligt och saknar positiv attityd såväl som samarbetsförmåga 

och denna vilja respondenterna gestaltar kanske är ett sätt att genom betygssättning åstadkomma ett 

trevligare och kanske bättre klassrumsklimat. Jag lämnar frågan öppen.  

 

Språk och terminologi 

Slutligen skulle jag vilja lyfta en problematik som jag stött på under min empiri. Det jag tänker på är 

den för mig uppenbara avsaknaden av ett fackspråk. Jag tycker lärarna jag har intervjuat ibland talar 

om samma saker fast med olika terminologi och begrepp. I denna studies transkriptioner används en 

stor flora av begrepp som ibland syftar på samma företeelser och fenomen. Nedan har jag listat ett 

antal olika begrepp och fraser som framgått i mina intervjuer, dessa behandlar samma område och 

borde kunna kokas ner till ett fåtal begrepp. 
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Beskriver fysiska kvaliteter: Rörelsemönster, motoriskt duktig, koordination, rörlighet, 

kroppsmönster, anpassa sin rörelse, kroppsuppfattning, allsidigheten och tekniskt duktig.  

Beskriver sociala kvaliteter: Att kämpa, bra inställning, motivation, gör sitt bästa, samarbeta, hitta 

ett samspel, samsas, fair play, schyst spel, uppträda schyst, fungera i gruppen, lyfta andra, ta hand om 

sina klasskamrater, värna om sina klasskamrater, få med sig sina klasskamrater, peppa sina 

klasskamrater. 

 

Som jag skrev ovan tror jag dessa begrepp och fraser kan reduceras till ett fåtal begrepp. Detta hade 

varit alla till gagn, oavsett om man är lärare, rektor, elev eller förälder. När det gäller denna avsaknad 

av en etablerad terminologi anser jag att lärosätena som utbildar denna yrkesgrupp har ett stort ansvar 

att etablera en sådan. Vidare slår det mig när jag läser igenom mina transkriptioner att respondenterna 

talar väldigt mycket om hur väl eleverna lyckas inom olika idrotter. De ovannämnda begreppen och 

fraserna är i princip allt som framgått av fem intervjuer med avseende på vad som bedöms eller är 

eftersträvansvärt i bedömningssituationer. Karin Redelius påpekar att motoriska grundformer aldrig 

omnämns i dessa sammanhang.
66

 Utifrån dessa resultat kan jag inte annat än instämma, motoriska 

grundformer har inte nämnts en enda gång i mina intervjuer. Detta för mig in på skolämnets namn, 

idrott och hälsa. Namnet syftar mer på ämnets innehåll snarare än det eleverna ska lära sig, något jag 

finner konstigt. Hade det inte varit mer rättvisande och logiskt att namnge ämnet i stil med vad det 

heter i England, physical education? Exempelvis kroppslig utbildning och hälsa eller kroppslig fostran 

och hälsa. Det tror jag hade varit en viktig och välbehövlig kursförändring för ämnet. Dels för att 

markera vad vi faktiskt ska ägna oss åt i ämnet men också för att markera ett avståndstagande från den 

tidigare diskursen i ämnet. Den som syftade till att bedöma idrottsresultat och idrottsprestationer 

snarare än rörelseträning som jag anser är ämnets kärna idag.   

Lärdomar 

Jag personligen har dragit stora lärdomar inför mitt kommande yrke med hjälp av denna studie. Jag 

har verkligen fått chansen att reflektera och studera området bedömning och betygsättning. Något som 

jag upplever har varit frånvarande i min utbildning. Jag påstår mig inte besitta några rätta svar eller 

lösningar på denna problematik om man nu ska benämna den så. Snarare är fallet att jag har mer frågor 

nu än när jag påbörjade denna studie. Dock ska poängteras att jag åstadkommit en betydligt större 

medvetenhet i frågan om bedömning för min egen del. Denna medvetenhet tror jag kommer vara 

nödvändig vid min första anställning. Nu mer än någonsin tror jag att det svåraste arbetet jag kommer 

att göra är när jag ska konstruera ett konkret och korrekt arbetssätt för bedömning. Jag anser det vara 

en av den viktigaste och svåraste uppgiften jag kommer få som lärare.  

 

Det finns så många infallsvinklar på detta fält som är värda att utforska. Jag frågar mig om det är värt 

att en gång för alla undersöka hur populationen lärare i idrott och hälsa bedömer elever. Det för att få 

en bild över hur det verkligen ser ut, den hade gärna fått kompletterats med lokala styrdokument för 

ytterligare djup. Utav det resultatet dra slutsatser och eventuellt börja fundera kring lösningar. Dock 
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ska man ha klart för sig att en sådan studie är så pass omfattande så att det hade varit svårt för ett 

enskild forskare eller ett enskilt lärosäte att genomföra, det kanske snarare är skolinspektionens arena. 

Sedan kan man diskutera om det är värt det. Då tänker jag på faktumet att kursplaner och läroplaner 

byts ut mot nyare dokument och då blir forskningen inaktuell, det är kanske i konstruktionen av 

styrdokument som kraften ska läggas. Kontentan är väl den att det finns så mycket att utforska på detta 

fält som jag anser vara enormt. För egen del är jag mycket sugen på att fortsätta forska på området 

vare sig det blir senare i utbildningen eller som yrkesverksam.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Meddelande till respondenterna inför intervjun 

Hej xxx xxxxxxxx 

Vad roligt att du visat intresse för att ställa upp på en intervju. Som du säkert förstått skriver jag ett 

självständigt arbete och jag har valt att undersöka området bedömning. För att intervjun ska få större 

djup och för att du som respondent ska känna dig bekväm i intervjusituationen vill jag tydliggöra mina 

frågeställningar. Det jag ska undersöka konkret är hur du som betygsättande lärare i ämnet idrott och 

hälsa bedömer elevernas praktiska färdigheter och kunskaper. Jag vill också ta reda på vad du tycker 

om den metod du använder dig utav när du bedömer elevernas praktiska färdigheter och kunskaper. 

Jag har valt att inte avslöja mitt frågeformulär eftersom intervjun därmed kan tappa värde, däremot är 

frågorna konstruerade på så sätt att de ska besvara dessa två frågeställningar. Intervjun kommer vara 

strikt anonym, varken ditt namn eller din arbetsplats ska framgå av intervjun, skulle det bli så av 

någon anledning kommer jag inte ta med dessa uppgifter i min transkription av intervjun. Vidare 

kommer jag använda mig utav ljudupptagning vid intervjutillfället. Denna inspelning används endast 

för att underlätta min transkription då jag vill ha fullt fokus på intervjun istället för att koncentrera mig 

på att anteckna under intervjun. När mitt arbete är klart kommer dessa ljudupptagningar raderas. Jag 

ser fram emot intervjun med dig. 

 

Vänliga hälsningar, 

Yonas Mezughi   
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Bilaga 2 – Intervjuguide v.1 

Del 1  

Vilka kvaliteter eller egenskaper baseras din bedömning av eleverna på gällande de praktiska 

momenten i idrott och hälsa? 

Varierar dessa kvaliteter eller egenskaper beroende på vilken praktisk aktivitet det gäller?  

Hur skapar du dig en uppfattning om dessa kvaliteter eller egenskaper?  

Hinner du med att ge varje elev en rättvis bedömning under ett lektionstillfälle? 

(Om nej) Hur gör du för att komma till rätta med det i så fall 

Finns det något eller några praktiska aktiviteter som har större eller mindre betydelse än andra 

när det gäller betygsättning? 

 

Del 2 

Vad finner du för styrkor respektive svagheter med metoden/metoderna du använder för att 

bedöma dessa praktiska färdigheter? 

Skulle du vilja arbeta enligt annan metod/metoder? 

(Är det något annat du skulle vilja förändra med metoden/metoderna gällande bedömning av dessa 

praktiska färdigheter?) 

Anser du att eleverna kan betrakta varje lektion i idrott och hälsa som ett övningstillfälle och ett 

tillfälle för examination? 

(Om ja) Vad tror du det får för konsekvenser? 

(Om nej) Hur vet eleverna om lektionen i idrott och hälsa är ett övningstillfälle eller ett tillfälle för 

examination? 

Slutligen vilka kvaliteter eller egenskaper skulle du vilja premierades i bedömningen gällande de 

praktiska färdigheterna om vi bortser från rådande styrdokument?   
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Bilaga 3 – Intervjuguide v.2 

Del 1  

Vad bedömer du hos eleverna gällande de praktiska momenten i idrott och hälsa? 

Kan det du bedömer variera beroende på vilken praktisk aktivitet det gäller? 

Hur skapar du dig en uppfattning om detta? 

Hinner du med att ge varje elev en rättvis bedömning under ett lektionstillfälle? 

(Om nej) Hur gör du för att komma till rätta med det i så fall 

Finns det något eller några praktiska aktiviteter som har större eller mindre betydelse än andra 

när det gäller betygsättning? 

 

Del 2 

Vad finner du för styrkor respektive svagheter med metoden/metoderna du använder för att 

bedöma dessa praktiska färdigheter? 

Skulle du vilja arbeta enligt annan metod/metoder? 

(Är det något annat du skulle vilja förändra med metoden/metoderna gällande bedömning av dessa 

praktiska färdigheter? 

Anser du att eleverna kan betrakta varje lektion i idrott och hälsa som ett övningstillfälle och ett 

tillfälle för examination? 

(Om ja) Vad tror du det får för konsekvenser? 

(Om nej) Hur vet eleverna om lektionen i idrott och hälsa är ett övningstillfälle eller ett tillfälle för 

examination? 

Slutligen vad skulle du vilja premierades i bedömningen gällande de praktiska färdigheterna om vi 

bortser från rådande styrdokument? 
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