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Sammanfattning 
Likvärdig bedömning och betygsättning av elevers kunskaper och förmågor är något 
som ständigt är ett aktuellt område i skolan. Denna studie ämnade undersöka lärares re-
sonemang och tillvägagångssätt för att göra denna likvärdiga bedömning och betygsätt-
ning inom ämnet idrott och hälsa. Fem kvalitativa intervjuer med lärare som arbetar 
med båda programinriktningarna (yrkesprogram och studieförberedande program) på 
gymnasiet låg till grund för studien. Lärare i studien hade en samsyn kring vad en lik-
värdig bedömning och betygsättning innebär i teorin, att alla elever oavsett klass och 
program har rätt till lika kvalitet på utbildning och ska bedömas efter samma grunder. 
Majoriteten av informanterna anser däremot att det är svårt att genomföra detta i be-
dömningspraktiken på grund av diffusa och svårtolkade kunskapskrav, tid för att hinna 
med allt i kursen och för stora grupper. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Undervisning, pedagogik, ramfaktorer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Innehållsförteckning 

1	 Inledning ............................................................................................................... 1	

2	 Syfte och frågeställningar .................................................................................... 3	

3	 Bakgrund och centrala begrepp ......................................................................... 4	

4	 Tidigare forskning ................................................................................................ 9	

5	 Metod ................................................................................................................... 14	

6	 Resultat och analys ............................................................................................. 20	

7	 Diskussion ........................................................................................................... 39	

8	 Referenser ........................................................................................................... 44	

9	 Bilagor ..................................................................................................................... 	
 
 



1 
 

1 Inledning 
Alla elever ska ha rätt till en likvärdig utbildning oavsett kön, klass och etnicitet. Det ska 

även vara lika kvalitet på alla skolor där en likvärdig bedömning och betygsättning är 

central (SFS, 2010:800). Betyg och bedömning i skolan är viktig på många olika nivåer. 

De är viktiga för elever som vill nå högre utbildning, för lärare som ska utforma under-

visningen, men även för staten som använder sig av betygen för att se om kvaliteten av 

undervisningen är nog hög (Hult & Olofsson, 2011). För att betygen ska kunna användas 

till detta krävs en likvärdig bedömning och betygsättning och det menar Skolverket 

(2018a) att det finns olika strategier för att nå, delvis genom att först bena ut vad som 

egentligen menas med likvärdig bedömning.  

 

I det gamla betygsystemet utformades likvärdig bedömning genom en normalfördelnings-

kurva medan det nuvarande mål-och kriterierelaterade betygsystemet ska nå detta genom 

tydliga kunskapskrav och sambedömning. Ett av verktygen som används till det idag är 

de nationella proven som finns i olika ämnen (Skolverket, 2018a). För att elevers kun-

skaper ska kunna bedömas avseende kvalitet i de uppgifter de utför är det viktigt att lära-

ren tillsammans med eleverna konkretiserar bedömningskriterierna (Hult & Olofsson, 

2011). Det lärare behöver göra är att analysera och tolka kurs- och ämnesplaner, kun-

skapskrav och elevprestationer för att göra en adekvat bedömning av elevers kunskaper 

och förmågor (Skolverket, 2013).  

 

Inför den långa VFU-perioden ansåg jag mig ha samma inställning, krav och förvänt-

ningar på undervisningen av ämnet idrott och hälsa oavsett om jag skulle undervisa på ett 

studieförberedande program eller yrkesprogram. Det visade sig att både nivå och moti-

vation för ämnet idrott och hälsa tenderade generellt sett att vara lägre hos elever i en 

klass på ett yrkesprogram. Detta fick mig som undervisande lärare att omedvetet agera 

olika gällande förväntningar, krav och bedömning av eleverna beroende på i vilken klass 

de gick i. Istället för att enbart utgå ifrån om en elev har uppnått ett kunskapskrav utifrån 

Skolverket (2011a), som är samma oberoende av vilket program eleverna läser, tenderade 

jag att göra en ”mildare” bedömning av elever på yrkesprogrammet. Detta är något som 

uppmärksammats i Korps (2006), Nordlunds (2009) och Odenstads (2010) avhandlingar. 

Dessa studier visade att det görs tydliga skillnader i undervisning och bedömning mellan 
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yrkes-och studieförberedande program, vilket är problematiskt utifrån den likvärdighets-

aspekt Skollagen (SFS 2010:800) föreskriver. Studier om likvärdighet av undervisning 

och bedömning mellan yrkes- och studieförberedande program för ämnet idrott och hälsa 

har däremot inte uppmärksammats. Detta skulle därav vara ett angeläget forskningsom-

råde som behöver studeras djupare för att öka förståelsen för lärares arbete för en rättvis 

och likvärdig bedömning i ämnet idrott och hälsa. 
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2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna studie är att få en ökad förståelse för lärares syn på likvärdig bedömning 
och betygsättning av elevers kunskaper och förmågor i idrott och hälsa. 
 
Mer specifikt undersöktes följande frågeställningar: 
 

• Hur resonerar lärare kring likvärdig bedömning och betygsättning? 
• Hur går lärare tillväga för att göra en likvärdig bedömning i bedömningsprakti-

ken? 
• Hur upplever lärare att bedömning och betygsättning påverkas beroende på pro-

graminriktning (yrkesprogram kontra studieförberedande program)? 
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3 Bakgrund och centrala begrepp 
Nedan presenteras några centrala begrepp som ska hjälpa läsaren att få bättre förståelse 

för studiens innehåll. Läsaren introduceras även till en bakgrund om bedömning och lik-

värdig bedömning allmänt inom skolan. Slutligen presenteras en exemplifiering av vad 

som bedöms i idrott och hälsa. 

3.1 Definition programinriktning 

3.1.1 Yrkesprogram 
Yrkesprogram är precis som det låter på namnet, ett program som leder till ett yrke. Dessa 

program ska vara grund för yrkesverksamhet och fortsatt yrkesutbildning. Under tiden på 

ett yrkesprogram får eleverna minst 15 veckors praktik och ska leda till att eleverna blir 

anställningsbara, för att ge förutsättning för framtida anställning och eget företagande 

(Gymnasieguiden, 2019).  

3.1.2 Studieförberedande program 
Programmen som är studieförberedande förbereder eleverna att läsa på högskola och uni-

versitet. Genom dessa program läser eleverna mer engelska och svenska än eleverna på 

yrkesprogrammen. Dessa program ger ingen yrkestitel efter studenten (Gymnasieguiden, 

2019). 

3.2 Definition ramfaktorer  
Antalet elever i en klass, utrustning, lokaler och styrdokument är exempel på faktorer som 

anses som ramfaktorer. Alltså externa faktorer som ligger utanför lärares direkta kontroll 

(Dahllöf ,1999; Lundgren, 1999). I samband med implementeringen av de stora skolre-

formerna i Sverige, föddes den tidiga ramfaktorteorin. Den enkla formen av ramfaktorte-

orin utgår ifrån ramar à process à resultat (Lindblad, Linde & Naeslund, 1999). Om det 

finns tydliga mål för en process måste ramarna anpassas för att göra processen möjlig. 

Dahllöf (1999) förklarar att förutsättningar för en process kan bestå av en kombination av 

miljömässiga omständigheter av ramkaraktär som elevgruppering, den totala tiden till 

förfogande och bristen på särskilda läromedel.  
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3.3 Begreppet bedömning i skolan 
En bra undervisning präglas av en ambitiös målsättning, en pedagogisk progression och 

bedömning av undervisningens effekter baserat på insamlat data förklarar Utbildningsde-

partementet (2014). All undervisning och skolgång är förknippad med bedömning av ele-

ven. Kommunikation är viktigt i den pedagogiska situationen, vilket innebär att alla un-

derförstådda mekanismer lärarna tillämpar för att möjliggöra att kommunikationen fun-

gerar också innefattar bedömning (Utbildningsdepartementet, 2014). Oavsett årskurs och 

skolform ägnar sig alla lärare åt bedömning. Däremot uppfattas bedömning på olika vis. 

Traditionellt uppfattas bedömning som synonymt med prov eller betyg. Bedömning i sig 

handlar om analys och värdering där analysen och värderingen måste grunda sig i någon 

typ av information. Informationen kan lärare exempelvis få genom att elever skapar nå-

got, genom att elever integrerar med varandra eller genom att rätta ett prov (Skolverket, 

2017). Genom det mål- och kunskapsrelaterade betygsystem som Sverige har idag, där 

elevernas kunskaper och förmågor skattas efter de kunskapskrav som finns skrivna,  ställs 

det stora krav på denna analys och tolkning både av kurs- och ämnesplaner samt elevpre-

stationer (Skolverket, 2013). Lärares analys kan sedan leda till olika typer av beslut och 

konsekvenser (Skolverket, 2017).  

 

Bedömning av elevers kunskaper och förmågor utförs både formativt och summativt. Be-

dömningar av de kunskaper och färdigheter som elever utvecklar genom undervisningen 

behöver lärare göra kontinuerligt. På det viset kan läraren fortlöpande anpassa och ut-

veckla undervisningen för att elever ska nå längre i sin kunskapsutveckling. Detta är ett 

exempel på formativ bedömning. Summativa bedömningar görs exempelvis genom att 

sätta ett betyg på ett prov eller en inlämning (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 

2012). 

3.4 Likvärdig skolgång och likvärdig bedömning 
Skollagen uttrycker att alla elever har rätt till en likvärdig utbildning, där en likvärdig 

bedömning och betygsättning är central (SFS, 2010:800). Skolans verksamhet ska främja 

att alla barn, elever och vuxenstuderande får tillgång till en likvärdig utbildning i en trygg 

miljö (Riksrevisionen, 2011). Likvärdighetsbegreppet kan delas in i tre grundläggande 

aspekter: lika tillgång till utbildning, lika kvalitet på utbildningen och att utbildningen ska 
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vara kompenserande. Begreppet ”likvärdig” innebär alltså inte att undervisningen ska 

vara likformig i betydelsen att vara likadan, utan att kvaliteten på undervisningen ska vara 

hög nog att de fastställda målen kan uppnås oavsett var i landet verksamheten bedrivs 

(Skolverket, 2012). Att uppnå en likvärdig bedömning och betygsättning är däremot en 

stor utmaning. Hundratals skolhuvudmän, tusentals skolor och tiotusentals lärare ska göra 

en bedömning med samma måttstock. Genom tydliga styrdokument, som kan förstås av 

berörda målgrupper, kan en likvärdig bedömning och ökad måluppfyllelse främjas menar 

Riksrevisionen (2011). Men trots att det är svårt att nå en fullständig likvärdighet är det 

viktigt att förutsättningarna är så goda som möjligt och att statens styrning mot detta mål 

når ända fram (Riksrevisionen, 2011).  

 

Årligen genomförs nationella prov i olika ämnen i olika årskurser och sedan 2009 har 

Skolinspektionen fått i uppgift att centralt rätta en viss del av de nationella proven. An-

ledningen till att de fått denna uppgift är att stödja en likvärdig bedömning och betygsätt-

ning av proven över landet för att på så vis befästa elevers rätt till en likvärdig och rättvis 

betygsättning (Skolinspektionen, 2016). Risken finns nämligen att olika lärare och skolor 

rättar och bedömer proven olika, speciellt de delar där svaren ges i form av en längre text 

där inget specifikt facit finns. Det har visat sig finnas skillnader mellan olika lärares be-

dömningar av samma elevsvar vilket kan påverka bedömningen för en hel kurs, som i sin 

tur kan få konsekvenser för elevers urval till högre utbildning (Skolinspektionen, 2016).  

 

Ett annat sätt att öka likvärdigheten i lärares bedömning och betygsättning av elevers 

kunskaper och förmågor är sambedömning. Detta menar Skolverket (2013) stärker lärares 

enighet i vad som ska bedömas, alltså vilka krav, kriterier och kännetecken som bedöm-

ningen ska utgå ifrån, vilket även forskningen i området visar på. Däremot har det ännu 

inte kunnat påvisas om sambedömning leder till ökad samstämmighet gällande enskilda 

elevprestationer. Sverige har ett mål- och kunskapsrelaterat betygsystem som ställer höga 

krav på analys och tolkning av både kurs- och ämnesplaner samt elevprestationer, samti-

digt som det ställs krav att lärares bedömningar ska vara likvärdiga. Detta innebär att det 

behöver finnas en samstämmighet i tolkning av styrdokument, tolkning av elevarbeten 

samt tolkning av de samlade underlaget (Skolverket, 2013).  Det finns även fler sätt att 

öka en likvärdig bedömning än sambedömning och de nationella proven som redan görs. 
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Två exempel som Skolverket (2013) presenterar är ett ökat antal nationella prov och kom-

mentarmaterial till kurs- och kunskapskrav. Det finns dessutom bedömningsstöd till ett 

antal ämnen, däribland ämnet idrott och hälsa (Skolverket, 2014). 

 

All kunskap som eleverna visar ska lägga grund för betygsättningen som ska vara en följd 

av en allsidig utvärdering, för att göra en så rättvis och likvärdig betygsättningen som 

möjligt (Skolverket, 2018b). De automatiserade system, i form av bedömningsmatriser, 

som skolorna använder sig av idag riskerar att bli mer en mekanisk avprickning, än betyg 

som speglar elevernas kunskaper. I stället vill Skolverket (2018b) se en förflyttning av 

fokus i skolsverige till att lita på lärares professionella yrkeskunnande om bedömning och 

betygsättning. Bedömningsmatriser med formuleringar från ämnets kunskapskrav kan 

leda till att undervisningen styrs av kunskapskraven och inte ämnets syfte och centrala 

innehåll. Detaljrika matriser kan också leda till att ett mindre bedömningsunderlag väger 

lika tungt som ett större. Genom matriser kan även en skenbar tydlighet och rättssäkerhet 

skapas, vilket riskerar att försämra kvaliteten i betygsättningen och undervisningen. Den 

dokumentation lärare gör ska underlätta att stödja elevernas kunskapsutveckling och för 

lärare att sätta betyg (Skolverket, 2018b).   

3.5 Bedömning i ämnet idrott och hälsa 
Avsnittet nedan ger exempel på syfte och innehåll i ämnet idrott och hälsa. Sedan följer 

en beskrivning av vad som ingår i bedömningen av ämnet. 

3.5.1 Syfte, centralt innehåll och kunskapskrav i idrott och hälsa 1 
Några exempel som kursen idrott och hälsa 1 syftar till är att utveckla elevers kroppsliga 

förmåga. Att utveckla förmågan att planera, genomföra och värdera olika rörelseaktivite-

ter som allsidigt främjar den kroppsliga förmågan är några andra exempel. För att uppnå 

ämnets syfte beskriver Skolverket (2011a) att undervisningen ska utgå från ett centralt 

innehåll. Detta innefattar exempelvis motions-, idrotts- och friluftsaktiviteter som utveck-

lar en allsidig kroppslig förmåga, men även den fysiska aktivitetens och livsstilens bety-

delse för kroppslig förmåga och hälsa. Planering av undervisningen ska utgå ifrån det 

centrala innehållet och bedömas efter ett antal kunskapskrav som Skolverket (2011a) be-

skriver. Dessa kunskapskrav finns beskrivna i Bilaga 1. 
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För att ringa in ämnets kunskapskärna beskriver Skolverket (2011b) att begreppen 

kroppslig förmåga och rörelseaktiviteter valts ut. Rörelseaktiviteter innefattar aktiviteter 

med en högre intensitet som ökar energiförbrukningen över den basala nivån. Begreppet 

kroppslig förmåga menar Skolverket (2011b) står för elevers förmåga att bedöma, an-

passa och utföra rörelseaktiviteter som bibehåller och utvecklar den fysiska förmågan. 

Kroppslig förmåga handlar också om hur elever använder den komplexa rörelseförmågan 

de har införskaffat i grundskolan, vilket avser elevers förmåga att utveckla rörelseglädje, 

koordination, kondition, styrka, rörlighet, kroppsuppfattning, mental förmåga och moti-

vation (Skolverket, 2011b). 

3.5.2 Bedömningsstöd för att tolka kunskapskraven 
För att underlätta för lärare i idrott och hälsa att tolka och använda kunskapskraven i sin 

bedömning har Skolverket (2014) gjort en förklaring av det första kunskapskravets (Bi-

laga 1) progressionsord: goda rörelsekvaliteter, med säkerhet och av komplex karaktär. 

De beskriver att goda rörelsekvaliteter handlar om hur den komplexa rörelseförmågan 

används och med vilken grad av rörelsekvalitet som eleven kan visa det. Rörelsekvalitet 

ska inte förväxlas med fysisk status som exempelvis styrka, uthållighet och rörlighet. Det 

är hur eleverna använder sin fysiska status som ska bedömas, inte hur stark, uthållig eller 

rörlig eleven är. Kommunikation av olika aspekter mellan lärare och elev krävs för att en 

helhetsbedömning av rörelsekvalitet ska kunna göras, samt att olika nivåer ska kunna 

tydliggöras. Genom att uppmärksamma och sätta ord på hur rörelser och rörelsekombi-

nationer utförs, i termer av exempelvis rörelseekonomi, balans och koordination, kan det 

bidra till att språkliggöra kvaliteter i en rörelse. Lärare tittar på om eleverna kan genom-

föra rörelser eller en kombination av rörelser säkert, utan tvekan och kan upprepa denna 

eller dessa med goda resultat. Det är sedan lärarens sammanlagda bedömning som avgör 

om eleven når betyget E […goda rörelsekvaliteter…] eller betyget A […goda rörelsekva-

liteter av komplex karaktär…]. Det går att tolka den första meningen i kunskapskraven 

för betyget C och A […med säkerhet och goda rörelsekvaliteter…] som att eleven kan 

genomföra en rörelse med väl avvägd kraftinsats, rörelseekonomi och med en strategi till 

den valda aktiviteten (Skolverket, 2014). Kunskapskravet innehåller även orden en bredd 

av aktiviteter som Skolverket (2014) presenterar exempel på i form av ”fem stuprör”. 

Genom att välja aktiviteter från alla fem stuprör ger lärarna eleverna chansen att visa 

kunskaper i en bredd av aktiviteter. 
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Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning om bedömning och likvärdig bedömning 

både allmänt i skolan men även ämnet idrott och hälsa. Avsnittet presenterar också tidi-

gare forskning om ramfaktorer som kan påverka den likvärdiga bedömningen, samt skill-

nader mellan yrkesprogram och studieförberedande program. 

3.6 Bedömning för lärande som medel till likvärdig bedömning 
Under senare år har den formativa bedömningen, bedömning för lärande (BFL), blivit allt 

mer synlig i undervisningen. Den bedömningsformen bygger på Wiliams (2013) fem 

nyckelstrategier: 

• 1. Klargöra, delge och skapa förståelse för lärande målen som eleverna ska 

uppnå av undervisningen. 

• 2.  Ta fram belägg för var eleverna befinner sig i sitt lärande. 

• 3. Ge eleverna rätt sorts feedback som för lärandet framåt i samband med fram-

tagandet av beläggen för var eleverna befinner sig. 

• 4. Aktivera eleverna som läranderesurser för varandra som kan skapa motivat-

ion, social sammanhållning, personalisering och kognitiv utveckling. 

• 5. Eleverna lär sig att ta ansvar för eget lärande.  

Genom strategi fem, att hjälpa elever att ta lärandet i egna händer, behöver inte alla elever 

nå målen på samma sätt. Detta betyder att både undervisning och bedömningsformer kan 

se olika ut vilket möjliggör en helt annan tolkning av begreppet likvärdighet (Tolgfors, 

2016). Under en tioårsperiod har likvärdighetstermen kommit att ändras i betydelse. Från 

att betona att reellt lika möjligheter till utbildning och variationen mellan olika elevers 

utbildning på gymnasiet inte fick vara alltför stora, till att den likvärdiga skolan inte skulle 

innebära likformighet. Den likvärdiga skolan skulle istället utmärkas genom frihet, mång-

fald och rätt till vars och ens utveckling (Bergström & Boréus, 2005). 

 

I och med det förändrade likvärdighetsbegreppet bör även bedömningssynen uppdateras. 

I sin studie presenterar Tolgfors (2016) tre olika varianter av en vanlig uppgift som lärare 

brukar använda i idrott och hälsa; träningsdagboken, där BFL används på olika sätt. I de 

tre varianterna skulle BFL kunna betraktas som styrmedel som pekar i riktning mot frihet, 
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mot kontroll eller mot att lärarna arbetar växelvis i spänningsläget mellan frihet och kon-

troll (Tolgfors, 2016). Lärarna som använder BFL som styrning mot kontroll i studien 

styr eleverna med fast hand genom att ange riktlinjerna för uppgiften på samma sätt för 

hela klassen, medan lärarna som använder BFL med styrning mot frihet låter eleverna 

själva ta ansvaret att välja mål och metod. Eleverna uppmanas då att samarbeta med 

varandra under hela processen och uppgiften kommer att se olika ut för olika elever både 

på lektionerna och vad eleverna gör på fritiden. Genom att styra eleverna och sätta rikt-

linjer skapas möjligheter för en likvärdig bedömning då elevernas förmågor relateras till 

kunskapskraven. Vidare menar Tolgfors (2016) att det har betydelse hur läraren förhåller 

sig till den krav- och kontrollstyrning som skolan är underordnad. Till förmån för likvär-

dighet kan kravet på ansvar leda till standardiserade bedömningsformer. Även i ett ämne 

som idrott och hälsa har de skrivna orden en hög status som uppfattas lättare att jämföra 

med formuleringarna i kunskapskraven. 

3.7 Lärares syn på bedömning i idrott och hälsa 
Det finns både möjligheter och svårigheter med bedömning och betygsättning inom äm-

net idrott och hälsa sedan införandet av den nya läroplanen (GY11) beskriver Seger 

(2016). Lärare i studien upplever att det är lättare att planera undervisning och bedömning 

genom en tydligare ram för centralt innehåll och kunskapskrav kopplade till dessa. De 

anser även att elever nu har en mer tydlig förståelse för det erhållna betyget. Lärare i 

studien känner att de kan göra en mer professionell bedömning än tidigare, tack vare av 

att de olika förmågorna ska bedömas kvalitativt. Tidigare använde lärare sig av ”mag-

känsla” för var eleven befann vilket används mindre idag. Dock finns åsikter om att mag-

känslan ändå är en del av erfarenheten vid bedömning (Seger, 2016). Svårigheterna vid 

bedömning och betygsättningen handlar till största del om svårigheter med att förstå vär-

deorden som Skolverket (2011a) presenterar menar Seger (2016). En annan aspekt är att 

det tar mycket tid att strukturera och dokumentera elevers prestationer samt att en del 

lärare i studien förklarar att strukturering med matriser i vissa fall kan ta bort en del i den 

subjektiva bedömningen. Genom formativ bedömning upplever lärare i López-Pastor, 

Kirk, Lorente-Catalán, Macphail och Macdonalds (2013) studie att elever och lärarna 

själva finner förståelse och mening med ämnet idrott och hälsa. Även kvaliteten på ele-

vernas inlärning förbättras av denna typ av bedömning.  
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3.8 Ramfaktorer som kan påverka undervisning och bedömning i id-
rott och hälsa 

I Lundvalls och Meckbachs (2008) studie lyfts några begränsande faktorer fram som lä-

rare upplever vid undervisning i ämnet idrott och hälsa. Faktorer som undersöks är bland 

annat tid, lokal, material, gruppstorlek, omotiverade elever, bristande psykosocial arbets-

miljö och bristande lärarkunskaper. De tillfrågade lärarna i studien upplever att tid är den 

mest begränsande faktorn, tätt följt av faktorer som gruppstorlek, lokal och material, om-

vandling och överföring av kunskapskraven till undervisningen. Andra faktorer som sko-

lans ekonomi, geografiska placering och risk för elevernas säkerhet kan också påverka 

hur undervisningen i idrott och hälsa blir menar Backman (2011). Dessa påverkansfak-

torer kommer ofta till uttryck gällande friluftslivsundervisning då just denna del av ämnet 

kan vara kostsam och riskfylld i viss mån. Lärares motivation, intresse och engagemang 

för olika moment kan även påverka undervisning och i sin tur bedömning. Responden-

terna i Backmans (2011) studie anser även att likvärdighetsproblematiken skapas genom 

svårtolkade styrdokument och korta lektionstider. 

 

Lärare i Nilssons (2016) studie menar att det är svårt att skapa tid och förutsättningar för 

de delar av kursplanen som ofta kräver att ordinarie schema bryts som vid exempelvis 

orientering och simning. Skolinspektionens (2012) rapport visar att undervisning i orien-

tering utgör ca 5 % av den totala undervisningen på högstadiet. Skolorna behöver se till 

att eleverna får undervisning i den omfattning och innehåll de har rätt till för att klara 

målen (Skolinspektionen, 2012). Ämnesrelaterad fortbildning som kan ge lärarna stöd att 

utveckla undervisning och skapa bättre förutsättningar för eleverna är en bristvara i idrott 

och hälsa. Praxisnära forskning inom ämnet är ett annat exempel som saknas för att fylla 

luckor av kunskapsbrist som påverkar undervisning och elevers lärande (Nilsson, 2016). 

 

Eftersom skolan är en plats där lärande förväntas ske bör rimligtvis innehållet i ämnena 

vara kopplat till något lärande. Det gäller idrott och hälsa likväl som något annat ämne i 

skolan. Det verkar dock som att vissa lärare tenderar att ta för givet att elever lämnar 

lektionerna med något lärande i bagaget men diskuterar och reflekterar sällan över vad 
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eleverna skulle ha lärt sig. Högst sannolikt har eleverna lärt sig något men om det åter-

speglar det läraren tänkte och det som framgår i kursplanen är inte säkert (Jacobsson, 

2016). 

3.9 Likvärdig bedömning i idrott och hälsa 
Idrottslärare i dagens skola står för ett tvetydigt bedömningsuppdrag där det råder en po-

litisk enighet om vikten av en likvärdig bedömning och ökad måluppfyllelse. Sverige har 

fått låga resultat ibland annat Pisa-test vilket gör att en opinion förespråkar ökade krav 

för skolans räkning. För att komma tillrätta med de bristfälliga resultaten från bland annat 

Pisa-test har Skolinspektionen gjort en ökad tillsyn, betyg i tidigare ålder införts och fler 

nationella prov tillkommit. Stort fokus blir då på den summativa bedömningen för att 

göra en rättvis bedömning och att jämförbara betyg ska kunna sättas där alla elever får 

chansen till likvärdiga möjligheter till vidare studier (Wahlström, 2011).  

 

Gymnasielärare i idrott och hälsa i Kroons (2016) studie ger en varierad bild av deras 

uppfattningar om kunskapskraven och deras progressionsord. Det framkommer att lärarna 

känner sig osäkra på hur de ska använda sig av de uttryck som står angivna i kursplanen 

och tenderar att tolka dessa olika vilket försvårar en likvärdighet i bedömningen mellan 

lärare och skolor (Kroon, 2016). Skolverkets (2011) ambition är att skapa en samsyn om-

fattande progressionsorden och progressionen mellan betygsstegen. Men i Kroons (2016) 

studie framkommer det att flera lärare inte använder sig av orden som kursplanen tar upp. 

Lärarna uppfattar dessa som svåra och komplicerade att implementera i undervisning, i 

bedömning och i mötet med eleverna, samt upplever att det saknas ett enhetligt yrkes-

språk. Gymnasielärarna i studien lyfter också fram närvaro som en viktig faktor för att 

kunna utveckla de förmågor som kursplanen anger, men även för att redovisa elevens 

kunnande samt på föregående vis få en så rättvis kunskapsbedömning som möjligt 

(Kroon, 2016). 

3.10 Skillnader i bedömning av yrkes- respektive studieförberedande 
program 

Odenstad (2010) beskriver (i sin licentiatuppsats) att lärare inom ämnet samhällskunskap 

tenderar att ha olika elevsyn, något som kan ge utslag för en olik bedömning beroende på 
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om eleverna går på ett yrkesprogram eller ett studieförberedande program. Lärarna i stu-

dien anger att flera av eleverna på yrkesprogrammet har olika diagnoser och är lågpreste-

rande. Detta anges som ett av skälen att lärarna väljer att låta närvaro och arbetet på lekt-

ionstid vara det centrala vid bedömningen. Odenstad (2010) menar att lärare i studien 

anpassar bedömningsverktygen för att eleverna ska nå målen och öka deras självförtro-

ende. Om lärare har låga förväntningar på svagpresterande elever kommer eleverna pre-

stera under sin förmåga, då fokus ligger på begränsningar istället för på förutsättningar 

menar Skolinspektionen (2010). Odenstad (2010) beskriver att risken med att anpassa 

prov och bedömning efter elevernas nivå är att elever har mindre möjligheter att nå de 

högre betygsnivåerna, vilket i praktiken leder till att elever på yrkesförberedande program 

inte ges möjlighet att visa sin fulla kapacitet. En annan konsekvens kan bli att lärare ställer 

lägre krav på elever vid ett yrkesprogram än på elever på ett studieförberedande program 

för samma kurs. 2011 presenterade Skolverket (2011a) en ny läroplan där kurser som 

exempelvis samhällskunskap och naturkunskap gjorts om och numer ges skilda kurser för 

yrkesprogram respektive studieförberedande program. Men skolämnen som idrott och 

hälsa och engelska, ges fortfarande i form av samma kurs för alla program.  
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4 Metod 
I detta avsnitt presenteras studiens metod, metodansats, genomförande, urval och av-
gränsning samt forskningsetiska principer. 

4.1 Metodansats 
En utvecklad metodansats för att analysera data från enskilda intervjuer, för det mesta 

semistrukturerade, är fenomenografi som Dahlgren och Johansson (2015) beskriver. Då 

denna metodansats är väl lämpad till studier för att beskriva människors tankar och reso-

nemang om olika fenomen i omvärlden passade den in på denna studie. Vid en fenome-

nografisk ansats riktas uppmärksamheten mot variationen, snarare än likheterna, mellan 

människors sätt att uppfatta omvärlden. Ansatsen försöker bidra till en fördjupad förstå-

else för både det mänskliga lärandet och de sätt att förstå omvärlden som är ett resultat av 

lärandet. Inom fenomenografin är utgångspunkten att människor uppfattar företeelser i 

den omgivande världen på olika sätt och att det finns ett begränsat antal sätt som dessa 

företeelser kan uppfattas på. Uppfattningar ses som kvalitativt skilda sätt att erfara något 

i omvärlden och om forskaren frågar människor om hur de uppfattar något kommer fors-

karen troligast kunna urskilja ett antal olika sätt att förstå den företeelsen (Dahlgren & 

Johansson, 2015). 

4.2 Val av metod 
När en person vill veta något om andra människors uppfattningar är det lättaste sättet att 

ta reda på dessa genom att ställa frågor, alltså att utföra en intervju. Det finns olika typer 

av intervjuer, kvalitativ och kvantitativ (Lantz, 2013). Kvalitativa intervjuer utmärker sig 

bland annat genom att det ställs enkla och raka frågor som kan ge komplexa och inne-

hållsrika svar. Detta innebär att forskaren besitter en otroligt stor mängd rikt material som 

forskaren med tur och hårt arbete kan finna många intressanta skeenden, åsikter, mönster 

och mycket annat förklarar Trost (2010). Det finns även intervjuer med olika grad av 

struktur, där intervjuaren antingen ställer öppna frågor eller frågor med färdiga svarsal-

ternativ. Frågorna formuleras på det sätt som är lämpligast för att lösa ett problem som 

sedan avgör om metoden möjliggör kvalitativa eller kvantitativa analyser.  
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Eftersom att denna studie syftar till att fördjupa förståelsen av ett fenomen med en feno-

menografisk forskningsansats, valdes en öppen intervjuform av semistrukturerad karak-

tär, då semistrukturerade intervjuer ger möjlighet att få fylliga och detaljerade svar genom 

en kombination av givna teman och flexibla och följsamma följdfrågor i enlighet med 

Brymans (2011) rekommendationer.  

4.3 Urval och avgränsning 
Informanter till intervju i denna studie har valts ut genom tillgänglighet vad gäller geo-

grafiskt närliggande skolor i norra Sverige och dess idrottslärare, som arbetar med idrott 

och hälsa 1 på både yrkesförberedande och studieförberedande program. Ytterligare en 

avgränsning har gjorts genom att tillfråga idrottslärare som arbetet på båda programsor-

terna i minst två år för att få information som bygger på yrkeserfarenheter. Studien har 

till viss del av använt subjektivt urval genom att två personer blivit handplockade utifrån 

relevans, kunskap och erfarenhet av ämnet idrott och hälsa på båda programinriktning-

arna. Denna typ av urval fungerar då intervjuaren redan har en viss kännedom om de 

personer som tillfrågas menar Denscombe (2018). Resterande informanter har valts ut 

genom bekvämlighetsurval. Detta urval syftar till ett förfarande där de personer som in-

tervjuaren finner tillgängliga och har möjlighet att kontakta tillfrågas, menar Trost (2010). 

I studier där intervjuaren har liten tillgång till tid och pengar brukar denna typ av urval 

också användas (Denscombe, 2018).  

 

Vad gäller urvalets storlek har denna studie utgått ifrån Trost (2010) synsätt att intervju-

aren bör begränsa sig till ett litet antal intervjuer, mellan fyra till åtta stycken, för att 

undvika ett för stort material som blir ohanterligt då varken lång tid och ekonomi fanns 

tillgängligt. Det är viktigare att göra ett fåtal väl utförda intervjuer än fler mindre väl 

utförda förklarar Trost (2010) och då bestämdes antal informanter till sex stycken. Sex 

lärare hade tackat ja men en lämnade återbud och efter fem genomförda intervjuer ansåg 

intervjuaren att ingen ny empiri kom till ytan och kontaktade därav ingen ny informant. 

Lärarna i studien som valdes ut via bekvämlighetsurval, hittades via olika kommuners 

hemsidor som hänvisade vidare till kommunernas skolor. Varje skola har i sin tur hänvisat 

vidare till idrottslärarna varav ett informationsbrev skickades ut. De lärare som passade 
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in på studiens syfte och urval samt tackade ja först fick delta i studien. De andra två in-

formanterna som handplockades via subjektivt urvalkontaktades via email.  

4.4 Genomförande 
Inför de semistrukturerade intervjuerna skapades en intervjuguide (Bilaga 2) med ut-

gångspunkt i studiens forskningsfrågor och teoretiska ansats, fenomenografi. Intervjugui-

den skapades med en låg grad av struktur (Trost, 2010) som kunde leda till att informanten 

själv kom med följdfrågor eller att forskaren ställde en följdfråga. När intervjuguiden var 

skapad utfördes en pilotintervju som sedan bearbetades och tillförde några nya frågor till 

kommande intervjuer, för att kunna fånga upp så många detaljer som möjligt gällande 

frågeställningarna. Pilotintervjuen gav användbara svar och kunde användas till studien. 

Vid intervjuerna användes mobiltelefonens röstmemo för att spela in och inom kort tid 

efteråt transkriberades empirin. Vid transkriberingen användes programmet VLC för att 

spela upp intervjuerna med lägre hastighet för att underlätta att allt material blev nedskri-

vet. Ljud som ”mm”, ”aa” eller talspråk ändras till skriftspråk för att göra materialet mer 

begripligt.  Intervjuerna genomfördes på uttalad plats med var och en av informanterna. 

4.5 Analysmetod 
Det finns en mängd olika anvisningar, riktlinjer och exempel på förslagna procedurer till 

att göra en kvalitativ analys menar Dahlgren och Johansson (2015). Dock konstaterar 

Patton (2002) att det inte finns några absoluta regler gällande kvalitativ analys intervjua-

ren ska använda hela sitt intellekt för att på ett rättvisande sätt representera de data som 

finns och kommunicera detta utifrån syfte för studien. Tillämpning av riktlinjer ställer 

krav på omdöme och kreativitet hos forskaren. Men eftersom att varje kvalitativ studie är 

unik kommer även det kvalitativa arbetssättet vara unikt (Patton, 2002).  

 

I analysförfarandet har denna studie utgått ifrån Dahlgren och Johansson (2015) fenome-

nografiska analysmodell som består av sju steg, för att komma fram till ett resultat som 

kallas utfallsrum inom fenomenografin. Under steg ett bekantade sig forskaren väl med 

materialet, alltså läste igenom intervjuerna som var transkriberade och förde samtidigt 

anteckningar. I steg två började själva analysen av data där de mest signifikanta och be-

tydelsefulla uttalandena i intervjuerna klipptes ut och bildade stycken. Dessa stycken kom 
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senare i analysen att ligga till grund för den jämförelse som sedan görs i steg tre. Eftersom 

fenomenografins primära mål innebär att urskilja variation eller skillnader mellan upp-

fattningar bör forskaren även titta efter likheter menar Dahlgren och Johansson (2015), 

vilket också undersöktes under steg tre. 

 

När likheter och skillnader var uppmärksammade började forskaren att gruppera dessa i 

kategorier samt försöka relatera dessa till varandra i steg fyra. Under steg fem stod lik-

heterna i fokus där det handlade om att försöka bestämma var gränserna gick mellan olika 

uppfattningar vilket Dahlgren och Johansson (2015) anser vara den kritiska delen av ana-

lysen. Steg fyra och fem behövde därför upprepas flera gånger tills kategorierna satt sig 

ordentligt. Därefter namngavs kategorierna med en kort beteckning och färgkodades för 

att det mest signifikanta materialet skulle framträda i ett sjätte steg. Kategorierna utfor-

mades för att besvara varje frågeställning och de kategorier som slutligen trädde fram var: 

Begreppet likvärdig bedömning, kunskapskravens värdeord och ramfaktorers roll för be-

svarande av första frågeställningen. Gemensamma bedömningsmatriser, aktiviteter och 

prov, konkretisering av kunskapskraven och dokumentation, sambedömning, videofilm 

och inspelning av ljud, formativ bedömning som medel till likvärdig bedömning samt mo-

ment som är lättare respektive svårare att bedöma likvärdigt besvarade frågeställning 

nummer två. Tredje frågeställningen kategoriserades på följande vis: Motivation hos ele-

verna som kan påverka undervisning och bedömning, förväntningar och krav som kan 

påverka undervisning och bedömning, undervisning av olika program och likheter och 

skillnader i bedömning och betygsättning. Avslutningsvis granskades allt material för att 

kunna se om samma material skulle kunna passa in i fler än en kategori, vilket inte inträf-

fade. 

4.6 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet betyder tillförlitlighet och syftar traditionellt på att en mätning är stabil, att 

alla forskare ska fråga på samma sätt, situationen ska vara likadan för alla och inte vara 

utsatt för exempelvis slumpinflytelser menar Trost (2010). Reliabilitet syftar även till me-

todens tillförlitlighet, att den kan upprepas och uppvisa liknande resultat för att styrka 

dess trovärdighet (Bryman, 2011), vilket har tillämpats på denna studie. Eftersom denna 

studie bygger på kvalitativa intervjuer där resultatet består av utsagor om informanternas 
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egna tillvägagångssätt och upplevelser av arbetet med en likvärdig bedömning, genererar 

den inte ett resultat som går att replikeras om informanterna varit några andra personer. 

Däremot är metoden och tillvägagångssättet möjligt att replikera vilket i denna studie kan 

höja trovärdigheten. Trost (2010) menar även att reliabiliteten kan höjas genom att inter-

vjuaren i avrapporteringen anger hur frågor och följdfrågor har som ställts, vilket redovi-

sas i intervjuguiden (Bilaga 2). 

 

Validitetsbegreppet avser att frågorna i studien verkligen mäter vad de avser att mäta 

beskriver Bryman (2011). Genom en väl genomarbetad intervjuguide, att en pilotintervju 

har utförts och informanterna givits möjlighet till motfrågor och invändningar, har miss-

uppfattningar och felmätningar undvikits vid denna studie. Detta tillsammans med väl 

valt empiriskt och teoretiskt material relaterat till studiens syfte, visar studien hög grad 

av validitet.    

4.7 Forskningsetiska principer 
Inför vetenskapliga studier är det viktigt att ha de forskningsetiska principerna i åtanke 

under hela studiens gång (Bryman, 2011). Det allmänna individskyddskravet kan konkre-

tiseras till fyra huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

samt nyttjandekravet förklarar Vetenskapsrådet (2002, 2017).  

 

I denna studie uppfylldes informationskravet genom att skicka ut ett e-postmeddelande 

till undersökningspersonerna där studiens syfte står förklarat, vilka villkor som gäller för 

deras deltagande samt att de medverkar i studien anonymt. Genom att låta undersöknings-

personerna skriftligt svara att de vill delta, har studien uppfyllt samtyckeskravet (Veten-

skapsrådet, 2002, 2017). De har också rätt att avsluta sitt medverkande när som utan att 

detta leder till några negativa följder. 

 

Alla personliga uppgifter förvaras oåtkomligt från utomstående. Genom att inte använda 

undersökningspersonernas riktiga namn, vilken skola de arbetar på samt vilka klasser de 

undervisar i uppfyller studien konfidentialitetskravet. När transkribering av det inspelade 

datamaterialet utförts samt examensarbetet blivit godkänt kommer intervjuerna att rade-

ras det för att inte kunna spåra någon via röst. Inget material kommer heller användas 
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utanför studien vilket också talas om vid informationsbrevet och säkerställer att nyttjan-

dekravet åtföljs.   
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5 Resultat och analys 
Nedan följer en presentation av resultatet av intervjuerna till denna studie. Avsnittet kom-
mer även presentera en sammanfattande analys av resultatet kopplat till bakgrund, teori 
och tidigare forskning. 

5.1 Informanterna  
I detta avsnitt görs en kort beskrivning av informanterna under fiktiva namn. Intervjuerna 
är utförda på tre olika skolor i tre olika regioner i norra Sverige. 
 
Intervju 1 med Amanda 

Amanda har arbetat som lärare i 13 år och dryga 10 år på gymnasieskolan hon arbetar på 

idag. Hon arbetar heltid och undervisar även i naturkunskap förutom idrott och hälsa. På 

skolan Amanda arbetar på arbetar de i arbetslag och klasserna på yrkesprogrammen bru-

kar vara mindre än de studieförberedande. Årets klass på ett av yrkesprogrammen är de 

18 elever i gruppen och på det studieförberedande programmet är det 28 elever. 

Intervju 2 med Jakob 

Jakob har arbetat i 3,5 år som lärare och har arbetat i 3 år på gymnasieskolan han är på 

idag. Där arbetar han heltid med samhällskunskap, privatjuridik och UF förutom idrott 

och hälsa. På skolan Jakob arbetar på har de arbetslag de arbetar i och de försöker hålla 

grupperna jämnstora med 15-20 elever i varje grupp. 

Intervju 3 med Carina 

I 18 år har Carina arbetat som idrottslärare på gymnasiet på skolan hon arbetar på idag. 

Men innan det har hon även arbetat på låg- och mellanstadiet, sammanlagt har hon arbetat 

som lärare i 25 år. Hon arbetar 75% med träningslära, hälsopedagogik och grundläggande 

vård och omsorg förutom idrott och hälsa. På skolan Carina arbetar på arbetar de i arbets-

lag och har ofta mindre grupper i yrkesprogrammen än på studieförberedande. Årets 

grupp är 29 elever på studieförberedande och 22 elever på yrkesförberedande. 

Intervju 4 med Ida 

Ida har arbetat som idrottslärare i drygt 36 år varav 10 senaste åren på gymnasieskolan 

hon arbetar på idag. Hon arbetar heltid med idrott och hälsa 1 både på vanliga gymnasie-

skolan och gymnasiesärskolan. De arbetar i arbetslag på skolan även om alla idrottslärare 

inte går under samma rektor, men de försöker träffas ofta då de sitter tillsammans. Oftast 

är klasserna kring 27 elever på yrkesprogrammen och 30 på de studieförberedande. Men 

Ida menar på att det ibland slås ihop grupper på yrkesprogrammen vilket gör att de blir 
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större. I år har de fått extra resurser och vara två lärare i vissa grupper för att de behöver 

mer stöd på vägen. 

Intervju 5 med Karin 

Karin är inne på sitt 24e år som lärare. Senaste 14 åren har hon arbetat på gymnasieskolan 

där hon arbetar heltid idag. Hon undervisar i träningslära och idrott och hälsa men har 

tidigare även haft massagekurs. På skolan arbetar de i arbetslag och de har lite olika antal 

elever i de olika grupperna. I år har hon 31 elever på ett studieförberedande program och 

22 elever på ett yrkesprogram. 

5.2 Hur resonerar lärare kring likvärdig bedömning och betygsätt-
ning? 

Här nedan följer en redovisning av resultatet avseende hur lärare resonerar kring begrep-
pet likvärdig bedömning och betygsättning. Det redovisas även hur lärare tolkar kun-
skapskravens värdeord samt hur de upplever att ramfaktorer påverkar en likvärdig be-
dömning och betygsättning. 

5.2.1 Begreppet likvärdig bedömning och betygsättning 
När intervjuaren frågar informanterna hur de uppfattar begreppet likvärdig bedömning 

och betygsättning beskriver Jakob att alla elever ska bli bedömda på samma grunder oav-

sett vem man är och Amanda förklarar det som att oavsett vilken grupp hon möter ska 

hon ha en jämn nivå och att ställa lika krav i slutet. Det spelar ingen roll vilket program 

eleven går eller vem eleven är utan eleven ska uppnå kriterierna för ett visst betyg beskri-

ver Jakob. Amanda i likhet med alla andra informanter, menar på att vägen till ett visst 

betyg kan se olika ut för olika elever och grupper men att det i slutet ändå ska göras 

samma bedömning.  

 

I likhet med Jakob beskriver Karin sin syn på en likvärdig bedömning och betygsättning 

på följande vis: 
Eleverna ska få en likvärdig bedömning oavsett vilken lärare de har och vilket program de går. Går 

de idrott och hälsa 1 så ska du ha en likvärdig bedömning oavsett var i landet du läser. Tanken och 

det optimala ska det inte spela någon roll vilken lärare du har. Men i praktiken kanske det inte är det 

då det är en subjektiv bedömning. Men det gäller att sträva efter en sådan likvärdig bedömning det 

bara går. 

Ida däremot beskriver sin syn på en likvärdig bedömning och betygsättning som att alla 

elever utifrån sina förutsättningar ska ha samma möjligheter att nå så långt de vill nå. Vill 
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man sträva högt och få ett A ska eleven får möjlighet att nå dit och att läraren då ska möta 

eleverna där de är. Ida anser att det krävs ganska skickliga lärare som är samsynta i kun-

skapskraven för att lägga upp arbetet för att nå dit. Hon uttrycker även att det är viktigt 

att bedömningen och betygsättningen är rättvis och att de hela tiden ska spegla kunskaps-

kraven mot läroplanen, samt att alla elever bedöms på ett allsidigt sätt. Ida menar även på 

att hon känner sig trygg i sin roll och att de flesta av hennes kollegor också gör det men 

att det hela tiden kan bli bättre. 

 

Carina berättar följande gällande hennes syn på begreppet likvärdig bedömning och be-

tygsättning: 
Vi är 12 idrottslärare och vi har bestämt att vi ska göra några moment likadana i alla klasser oavsett 

program. I och med att man gör det får man ju med moment som ska vara med och görs på samma 

sätt. Då upplever vi att vi i alla fall har gjort den delen så likvärdigt som möjligt. Betygsättningen 

och bedömningen går hand i hand i och med den här matrisen som vi tagit fram som sedan räknas 

ihop till ett slutbetyg. 

Amanda och Ida diskuterar även att sambedömning är en del i arbetet kring likvärdig och 

rättvisbedömning. Jakob, Karin och Carina beskriver sambedömning genom att de sitter 

i kollegiet och diskuterar bedömning. Karin uttrycker att bedömningen inte alltid är lätt 

och att det kan vara på lite olika sätt både med den praktiska och teoretiska bedömningen. 

Även Carina känner att det kan vara svårt ibland när hon ska rätta en elevs prov. 

5.2.2 Kunskapskravens värdeord 
Vid undervisning och bedömning behöver lärare göra en tolkning av vad som står i kun-
skapskraven och förklara detta för eleverna. Kunskapskravet som beskrivs i Bilaga 1 in-
nefattar värdeorden goda rörelsekvaliteter, med säkerhet och av komplex karaktär. Infor-
manterna väljer att beskriva dessa olika värdeord på olika sätt. 

Goda rörelsekvaliteter 
Amanda förklarar goda rörelsekvaliteter på följande vis: 

Du kan förflytta dig från A-B utan att det ska ta för lång tid. Du har någon form av grundkondition, 

din teknik gör att du tar dig framåt snabbare. Så det här med goda rörelsekvaliteter, jag tror inte att 

man har sänkt någon som varit här och sagt att du inte har goda rörelsekvaliteter. Du rör dig efter 

din egen förmåga och där måste man också se, hitta nivån hos eleven och sen försöka få en stegring. 

På liknande sätt beskriver Carina: 
Det är att man ska ha grundläggande fysiska kvaliteter i de fysiska faktorerna som jag säger då. 

Kondition, spänst, explosivitet, styrka, rörlighet och koordination. Det kan de ju visa under dessa 

två åren som vi har grundläggande bitar i det här på olika sätt. 
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Karin däremot väljer att förklara goda rörelsekvaliteter kopplat till bollspel: 
Det är ju väldigt svårt att såhär säga om en elev frågar vad goda rörelsekvaliteter innebär. Det är 

jättesvårt. Men om man tänker, oh hur ska jag säga då, tänker man fotboll då kan de stå och slå en 

bredsida lite sådär, lite isolerat och har bollen själv. 

Ida tar dans som exempel där hon förklarar att man ”Med goda rörelsekvaliteter då kanske 

man kan göra lite sidsteg, kan gå fram och tillbaka i hyfsad takt”. Jakob beskriver istället 

att de gjort tydliga matriser på skolan där han arbetar och ofta videofilmer för alla betygs-

skalor som är kopplat till olika grenar och att han via dem förmedlar vad dessa värdeord 

betyder för eleverna. 

Med säkerhet 
När Amanda beskriver detta värdeord, med säkerhet, använder hon istället spel som ex-

empel: 
Men med säkerhet kan jag ta hänsyn att jag inte springer på någon annan, passa bollen, driva bort. 

Jag kan vara med flera personer samtidigt och att det inte är en lyckoträff att jag träffar den där 

badmintonbollen 1 av 10 utan att man faktiskt kan träffa flera gånger. 

Karin fortsätter beskriva med säkerhet i bollspel att ”Ska du ha med säkerhet så kanske 

du kan fixa det i en övning där det går snabbare och du förstår lite mer av fotbollen. 

Medan Ida beskriver med säkerhet i dans ”Då kanske jag kan hålla takten bättre och ta 

med armarna litegrann”. Carina menar: 
Ja med säkerhet då är det ju liksom, då börjar man vara mer driven skulle jag vilja säga. Man orkar 

lite mer, man kan när vi har att man får välja saker så väljer man lite svårare saker. Det börjar märkas 

att man i ett bollspel kan se att folk är passningsfria, man rör sig själv för att vara passningsmöjlig 

och sådant där. 

Med komplex karaktär 
Amanda, Karin och Carina beskriver komplex karaktär på liknande sätt i ett bollspel. 

Carina uttrycker sig att ”Om man t.ex. både kan röra sig i rummet, man kan uppfatta hela 

ytan och kan göra sig själv spelbar, man kan spela till andra och ser till att hjälpa andra 

så att man förflyttar sig. Att man har lite mer splitvision”. Ida behåller dansen som exem-

pel ”Av en komplex karaktär då kan jag börja svänga runt litegrann, göra lite häftigare 

och svårare saker, upp och ner”. 

5.2.3 Ramfaktorers roll för en likvärdig bedömning 
Det finns olika faktorer som kan ha betydelse för att lärare ska kunna göra en likvärdig 
bedömning och betygsättning. I denna studie upplever informanterna att ramfaktorer som 
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tid, gruppstorlek, lokaler, material och ekonomi samt kunskapskraven spelar en bety-
dande roll för den likvärdiga bedömningen. 

Tid 

Informanterna beskriver att tid kan vara en ramfaktor som spelar roll för en likvärdig 

bedömning. Jakob och Karin anser att det är för lite tid att hinna med allt i kursen då 

kursplanen är omfattande och undervisningen ofta sker enbart en gång i veckan under två 

år. Karin berättar: 
Jag tycker att kunskapskraven är bra, men jag tycker att det är för lite tid för att hinna med allting. 

Man känner som att man skulle vilja jobba lite mer med varje grej på något vis för att hinna med, 

för jag tycker att det är bra det här med att eleverna ska visa både teoretiskt och praktiskt. 

Gällande tid i sitt eget schema råder det olikheter bland informanterna. Ida och Jakob 

anser att de har bra med tid i sitt schema för att hinna med planering, dokumentering och 

liknande. Ida säger: 
Jag kan säga så här, hon som lägger schemat försöker lägga det fantastiskt bra så vi inte har fyra 

pass på raken och bara en lektion nästa dag så mycket hon kan. Då kan man få önska ibland, jag vill 

ha ett pass sen lång lunch eller jag vill ha två pass på raken och vara i samma sal. 

Medan Carina och Amanda upplever att det är tight med tid då de har lektioner 10 minuter 

efter varandra ibland. Carina och Jakob upplever även att det kan vara trångt i schema för 

elevernas del att de kanske behöver sluta tidigare för att de ska hinna duscha och iväg på 

nästa lektion. Carina beskriver: 
Ja det är så tight schema så det ligger 10 minuter eller en kvart mellan lektionerna. Där ele-

verna ska iväg till nästa lektion och dessutom ska jag också hinna preppa. Det är för tight, 

det finns inte luften mellan. 

Generellt bland alla informanter är att det finns för lite tid för att hinna sambedöma de 

praktiska momenten medan de flesta tar hjälp av varandra vid teoretiska uppgifter som 

inte behöver bedömas på plats där och då. Ida och Carina beskriver att idrottslärarna 

hjälps åt och går ihop vid kompletteringar av elever för att ha tid, då har de avsatt två 

veckor varje termin som det finns chans att komplettera. Ida beskriver sin tjänst på föl-

jande vis: 
Det finns det, jag har prövningar i min tjänst och lite stöd. Då brukar vi göra så att vi slår ihop ibland 

så vi kan ta varandras elever och jobba med dem. Eller så kan vi ha en teorigenomgång exempelvis 

på onsdag eftermiddag för då slutar eleverna kl 15. Är det så att det är många som inte gjort prov 1 

och prov 2 kan vi dela på oss. 

Amanda däremot upplever att det kan vara svårt att hinna med kompletteringar ibland, 

speciellt för de yrkesinriktade klasserna då de går på praktik under två perioder. 
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Gruppstorlek 

Gällande ramfaktorn gruppstorlek är alla informanter överens om att det är svårare att 

hinna med att se och lära känna alla elever om grupperna är för stora. Informanternas 

nuvarande grupper är allt ifrån 15 elever till 36 elever. Alla informanter utom Karin anser 

också att det generellt sett är mindre grupper på yrkesprogrammen vilket de även upp-

skattar då de klasserna oftast behöver mer stöd, hjälp och peppning. Karin skulle vilja ha 

ett tak på max 24 elever per grupp, det skulle vara det optimala för att hinna se dem 

ordentligt och kunna vara mer säker i sin bedömning anser hon: 
Gruppstorleken påverkar mycket. Personligen tycker jag att det är svårare i 30+ grupperna att verk-

ligen hinna se varje individ än när man har 24. Jag skulle önska att det var ett tak på max 24 i varje 

grupp. 

Lokaler 

Ida, Amanda, Karin och Carina upplever lokal som en ramfaktor som spelar in för en 

likvärdig bedömning då de arbetar på skolor där det undervisas flera klasser parallellt och 

ibland kan vara svårt att komma in i vissa salar. Ida, Karin och Carina beskriver att de 

rullar runt en vecka var i varje sal, vilket de beskriver som både positivt och negativt i 

den bemärkelsen att det är bra med många olika salar med olika innehåll vilket bidrar till 

en bredd av aktiviteter, medan det är negativt att de aldrig hinner genomföra något längre 

projekt i varje sal då det kan dröja flera veckor innan de kommer dit igen. ”Vi är ju trång-

bodda, alla klasser är ju beroende på vad jag ska visa har väldigt mycket till vilken lokal 

jag är i” berättar Ida. 

Amanda beskriver att hennes upplevelser av att det ligger flera klasser parallellt är att det 

kan bli svårigheter och skapas osäkerhet i omklädningsrummen och att elever inte dyker 

upp på grund av det. 

Material och ekonomi 
Ida och Karin är väldigt nöjd med deras lokaler och material då de har god ekonomi och 

har kunnat köpa in klassuppsättningar med skridskor, skidor, snowboards, långfärdsskrid-

skor och så vidare. Ida förklarar:  
Vi har mycket grejer, vi har så mycket saker för att de är ca 2500 elever som passerar varje vecka i 

stort sätt. Vi har ganska god ekonomi men nu blir det nog lite försämringar. Men vi har haft pengar 

att köpa in saker för, vi har långfärdsskridskor till en och en halv klass, skidor, vi hade friluftsgym-

nasiet som hade snowboards, turskidor, klätterhall. Det påverkar också likvärdig bedömning. Du 

kan inte säga att du inte har några skridskor för vi har att låna. 
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Carina poängterar också att pengar i hög grad styr och att skolan hon arbetar på vill kunna 

skära ner på antalet idrottslärare för att spara pengar och därmed sätta mer jobb på de 

befintliga. 

Kunskapskrav 
Jakob beskriver ”de är lite svårbedömda och diffusa förstås, så är det”. Alla informanter 

utom Karin anser också att Skolverkets (2011a) kunskapskrav är diffusa och ibland svåra 

att tolka och förklara vilket spelar in för en likvärdig bedömning. Karin däremot anser att 

de är bra.  

5.3 Analys – lärares resonemang kring en likvärdig bedömning och be-

tygsättning 

Även om informanterna uttrycker sig på lite olika sätt gällande vad en likvärdig bedöm-

ning och betygsättning innebär delar de allihop en underliggande samstämmighet. Alla 

uttrycker på något vis att alla elever oavsett vilken klass de går i, vilket program de går 

på eller vem de är ska de ha lika kvalitet på undervisningen för att kunna uppnå det betyg 

de vill. Karin är den som kommer närmast Skolverkets (2012) beskrivning att kvaliteten 

på undervisningen ska vara hög nog oavsett var i landet verksamheten bedrivs. En ökad 

måluppfyllelse och en likvärdig bedömning främjas genom tydliga styrdokument som 

förstås av berörda målgrupper, menar Riksrevisionen (2011). Men det är något alla infor-

manter utom Karin tycker är svårt, då de anser att styrdokumenten är diffusa med dess 

olika värdeord. Endast Karin anser att kunskapskraven är bra. Något alla informanter för-

söker benämna i sina utsagor är att de genom att vara tydliga med sina matriser med 

utgångspunkt i arbetet mot kunskapskraven främjar de en likvärdig bedömning och be-

tygsättning. Carina uttrycker att de gör samma saker likadant i alla klasser för att göra det 

likvärdigt, men Skolverket (2012) understryker att begreppet ”likvärdig” inte innebär ”li-

kadan”.   

 

När informanterna får beskriva hur de uppfattar de olika värdeorden goda rörelsekvali-

teter, med säkerhet och komplex karaktär ger alla olika förklaringar kopplat till antingen 

olika aktiviteter, fysiska faktorer eller videofilmer. Även lärare i Kroons (2016) studie 

uttrycker en osäkerhet och varierad bild av dessa värdeord. Lärare i ovan nämnda studie 

upplever det svårt att implementera värdeorden i undervisningen eftersom de anser att 
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dessa är svåra och komplicerade. Skolverket (2014) ger ytterligare en annan förklaring 

till värdeorden i kunskapskravet kopplat till rörelse än vad informanterna i denna studie 

gör. Kroon (2016) anser att det saknas ett enhetligt yrkesspråk trots att det är Skolverkets 

(2011) ambition att skapa en samsyn kring progressionsorden och progressionen mellan 

betygsstegen. Eftersom dagens styrdokument och kursplan ställer stora krav på analys 

och tolkning som Skolverket (2013) beskriver kommer lärare att göra olika tolkningar, 

vilket kan leda till olika typer av konsekvenser för eleverna. Men ändå uttrycker skollagen 

(SFS, 2010:800) att alla elever har rätt till en likvärdig utbildning.  

 

Precis som i Lundvalls och Meckbachs (2008) studie anser informanterna att tid är en 

tydlig begränsande faktor, även om informanterna uttrycker tid som en begränsande fak-

tor av olika slag. Två av informanterna anser att det är för lite tid att hinna med allt i 

kursen i likhet med vad Dahllöf (1999) presenterar i sin förklaring av processförutsätt-

ningar inom ramfaktorteorin. Generellt sätt anser informanterna att det även finns för lite 

tid för sambedömning, vilket de anser är dåligt då de kan vara ett medel till en mer lik-

värdig bedömning som Skolverket (2013) också beskriver. Ramfaktorn gruppstorlek som 

både Dahllöf (1999) och Lundgren (1999) beskriver inom ramfaktorteorin, är något alla 

informanter nämner. De är ense om att det blir svårt att hinna se alla och bedöma alla 

likvärdigt om det är för stora grupper, vilket också Lundvall och Meckbach (2008) lyfter 

fram i sin studie. Ytterligare faktorer som nästan alla informanter är eniga om i enlighet 

med tidigare nämnd studie, är att lokal och tolkning av kunskapskrav också har betydelse 

för hur den likvärdiga bedömningen blir. De informanter som nämner faktorer som 

material och ekonomi anser att dessa inte är begränsande för deras undervisning och be-

dömning, vilket Backmans (2011) studie visar. 

5.4 Hur går lärare tillväga för att göra en likvärdig bedömning i be-
dömningspraktiken? 

I detta avsnitt presenteras resultatet avseende hur informanterna säger att de går tillväga 
för att göra en sådan likvärdig bedömning och betygsättning som möjligt.  

5.4.1 Gemensamma bedömningsmatriser, aktiviteter och prov 
Alla informanter beskriver att de på sin skola har arbetat fram gemensamma matriser för 

ämnet idrott och hälsa. Dessa matriser innefattar de aktiviteter som de anser vara viktiga 

och alla på skolan ska göra oavsett klass och program. Aktiviteter som alla nämner som 
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gemensamma är orienteringsdag och någon typ av träningsdagbok. Amanda, Karin, Ida 

och Carina nämner också att de har utformat gemensamma prov på skolorna de arbetar 

på för att stärka den likvärdiga bedömningen på skolan. Karin beskriver: 
Vi har bestämt i vårt stora kollegium att vi har vissa gemensamma uppgifter för alla. Vilket är bra 

för likvärdigheten för annars skulle vi kunna spreta ut väldigt mycket. Nu har vi så att alla gör pro-

ven, gör träningsdagboken och orienteringsdagen och så vidare. 

Matriserna är utformade efter Skolverkets (2011a) kunskapskrav för ämnet där skolorna 

försökt förenkla och konkretisera dessa för att eleverna ska få bättre förståelse för vad 

som bedöms. Ida, Jakob och Karin förklarar i samband med detta vikten av att visa ele-

verna matrisen i början av aktiviteten eller momentet, samt förklara var, när och hur ele-

verna kommer bli bedömda. Karin beskriver att hon: 
[…] hela tiden har fullständig information till eleverna, de ska veta när, var och hur de blir bedömda. 

Det är vi jättenoga med och jobbat fram jättetydliga grejer, har jättenoga genomgångar varje ter-

minsstart och vi brukar ta upp våra papper ibland och visa. 

Vid arbetet med att utarbeta matriserna förklarar alla informanter att de arbetat länge och 

hårt, diskuterat hit och dit, stött och blött i många timmar för att nå ett resultat som de 

idag arbetar efter. Karin beskriver det som väldigt tids- och energikrävande men att det 

har gett henne själv möjlighet att tänka och reflektera vilket hon uppskattar och tror är 

viktigt för sin lärarroll. Karin och Ida berättar även att de varit i kontakt med Skolverket 

under detta arbete och fått hjälp att bolla idéer och strukturera deras undervisning vilket 

också bidragit till en mer likvärdig bedömning som de upplever det. Karin beskriver att 

hon även arbetar efter Skolverkets (2014) bedömningsstöd gällande kunskapskravet en 

bredd av aktiviteter. Hon redogör för de fem stuprören som står beskrivna där lärare kan 

välja ut aktiviteter från alla.   

5.4.2 Konkretisering av kunskapskrav och dokumentation 
När bedömningen sker beskriver informanterna lite olika. Carina beskriver sin metod för 

bedömning på följande vis: 
Man får dokumentera lektioner och då kan jag inte dokumentera alla utan jag väljer några 

där jag tittar lite extra hur det är med rörelse, just den här rörelsekvaliteten. Vi kan säga hur 

det är med konditionen, där kan man se det både på ett bollspel eller på något individuellt 

som ett springpass eller sådant. Men det är liksom enskilda lektioner man får titta på. 

Jakob berättar att han: ”får jag samla mycket material via exittickets eller att uppgifter 

lämnas in under lektionstid som jag senare kan använda för bedömning”. Medan Ida och 

Karin har liknande metoder. Ida förklarar på detta vis: 
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Jag brukar säga att alla ska försöka vara på alla lektioner, ju mer kan jag få ihop en kunskap av 

eleverna och se deras resa på vägen. Sen försöker vi prata med dem […] 

Medan Amanda förklarar sin metod så här: 
Jag tror man försöker att vara noggrann och det lär man sig efter hand också att det gäller att 

ha en gedigen dokumentation så man har på fötterna när man tar ett beslut. Framför allt under 

året att man har en dokumentation och i vårt ämne så är det ju lite jämfört med matte då 

läraren har tio prov att luta sig tillbaka mot och ett nationellt prov också. 

Amanda, Ida och Karin understryker att de känner att de med sin erfarenhet har lättare att 

göra bedömning och betygsättning idag än när de var nya lärare. De beskriver även att 

det är viktigt att vara noggrann och tydlig i sin konkretisering och förklaring till eleverna. 

En del i att vara noggrann är att göra en gedigen dokumentation säger Amanda. Carina 

och Ida anser också att det är viktigt med dokumentation för att inte glömma bort vad 

eleverna har gjort, ha något på fötterna vid kvartssamtal och så vidare.  

5.4.3 Sambedömning som medel för en mer likvärdig bedömning 
Vid rättning av prov beskriver Karin, Carina och Ida att de ibland tar hjälp av de andra 

kollegorna vid vissa frågor som de känner sig osäkra på, alltså en form av sambedömning. 

De beskriver även att de använder sambedömning för olika praktiska moment i samband 

med att de har olika typer av valveckor och val i huset. Där får elever välja vilken aktivitet 

de vill ha, visa mått på eget ansvar, utöva aktiviteter med andra likasinnade då flera klas-

ser ligger parallellt. Lärarna som har de klasser som ligger parallellt kan då rådfråga 

varandra när det kommer till bedömning. Karin beskriver det så här: 
Ja och det tillhör ju också det här med att det ska vara rättvist. Vi sambedömer och hjälps åt, eftersom 

att vi är så många och ligger sex klasser parallellt samtidigt. Ibland har vi då grejer som är gemen-

samt och då kan vi se varandras elever. Sen på de teoretiska uppgifterna kan vi ibland hjälpas åt att 

rätta. 

Jakob och Amandas upplever att de ofta inte finns tid till sambedömning men tar hjälp av 

kollegor vid teoretiska uppgifter om det är något som är riktigt problematiskt. Jakob för-

klarar ”I den mån det finns tid använder vi sambedömning men det är inte ofta. Finns det 

möjlighet till det och man känner att det är problematiskt område att bedöma som exem-

pelvis vid träningsplanering.” 

5.4.4 Videofilm och inspelning av ljudfil 
Andra metoder för att få en mer likvärdig bedömning är att använda film och inspelning 

av ljud förklarar Amanda och Carina. De andra informanterna brukar inte använda dessa 
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verktyg på grund av integritetsskäl. Jakob och Ida beskriver olika typer av utvärderingar 

för att få elevers uppfattning av var de ligger och var de vill med ämnet.  

5.4.5 Formativ bedömning som ett medel för en mer likvärdig bedömning 
Karin anser att det är viktigt med formativ bedömning där elever får veta på vägen var de 

ligger och hon som lärare kan försöka styra mot målet. Det är inte alltid att lärare och 

elever pratar samma språk. Därför är det viktigt att förklara hur kriterierna ser ut och vad 

eleven behöver göra för att nå steget längre. I likhet med Karin anser även Carina att 

formativ bedömning gör att man vill gå framåt. Ida däremot förklarar vikten av att möta 

eleverna där de är och att det är bra med formativ bedömning för att öka ansvaret för eget 

lärande hos eleverna. Hon beskriver ”Jag planerar min bedömning utifrån kursplan och 

kriterier. Integrerar det i undervisningen. Jag måste hjälpa eleverna fram till kunskaps-

kravet.” 

Just feedback till eleverna, både skriftlig och muntlig, direkt och indirekt, är något alla 

informanter beskriver är viktig. Framför allt en positiv feedback som eleverna kan ta emot 

väl då vissa elever har svårt att höra att de gör ”fel”. Amanda förklarar att hon använder 

formativ bedömning i samtal: 
Man använder sig av det i samtal när man följer upp olika uppgifter kanske i halvtid, kvartsomdömen 

och liknande. Man skulle säkert kunna göra det ännu mer skriftligt, det känner jag att det är ett av 

mina utvecklingsområden. Men samtidigt har jag känt att de elever jag haft generellt på yrkespro-

gram, lägger jag ner mycket tid och skriver så läser de inte så mycket och då har jag valt att göra på 

ett annat sätt som jag tycker blir bättre tillgodo för eleverna och pratar med dem direkt. 

Jakob menar också på att feedback är viktigt och ser formativ bedömning som en slags 

felsökning, även om han inte lyfter fram det på det viset för eleverna. Han förklarar att 

han tagit fram en ”tänk-ett-steg-längre-metod” för att höja eleverna från där de är och 

hjälpa de vidare.  
Jag har utvecklat en strategi som jag kallar för ”tänk-ett-steg-längre-metoden”. Då kan man som 

visa för eleverna att om du börjar; det här är en händelse, vad blir då konsekvensen av den och vad 

blir då konsekvensen av den och så vidare och så vidare. Då pratar man steg för steg vad som händer. 

Carina förklarar att hon använder kamratbedömning ibland genom att arbeta två och två 

vid vissa moment. 
I momentet där de för två och två där de får fota med egen mobil, alltså kompisen fotar med kompi-

sens mobil så fotar dig i sin normala kroppshållning rakt upp och ner så ska de försöka stå så bra 

som möjligt för att se skillnaden. 



31 
 

Karin och Ida anser däremot att det är svårt att få in kamratbedömning i ämnet idrott och 

hälsa. Karin förklarar: 
Kamratbedömning, ja just det. Det är ju rätt intressant också. Måste tänka här nu, de jobbar ju med 

vissa uppgifter men det blir inte riktigt bedömning, det är nog mer att de peppar varandra. 

5.4.6 Moment som är lättare respektive svårare att bedöma likvärdigt 
Teoretiska och skriftliga moment inom idrott och hälsa är något alla informanter utom 

Jakob nämner är lättare att bedöma likvärdigt över lag. Amanda säger direkt ”de skriftliga 

är alltid lättast”, likaså Ida och Karin. Men sedan nämner Ida, Jakob, Karin och Amanda 

några praktiska delar som de också anser vara lättare än andra att bedöma likvärdigt. Ida 

och Jakob anser att utemiljöer i form av exempelvis orientering är lättare då de både syftar 

på att de har färdiga banor som är på de olika nivåerna men också eget intresse och erfa-

renhet för det. Jakob beskriver det på följande vis: 
Sen tycker jag exempelvis typ orienteringen, OL, alltså den är ju jätteenkel. Vi har gjort E, C; A-

banor och ett krav på vissa uppnåendemål och kontroller, tider vid varje bana som du ska fixa för 

att uppnå ett visst krav. Så det blir ju jätteenkelt det finns redan färdigt. 

Ida anser också att det är lättare att bedöma skador/nödsituationer som exempelvis HLR, 

ergonomi och rörelse till musik. Amanda håller med henne om att rörelse till musik är 

ganska enkelt att se nivåer. Karin beskriver att hon upplever det lättare att bedöma likvär-

digt när elever lämnar in individuella uppgifter för att hon ”då kan sitta i lugn och ro och 

bedöma varje enskild elev som lämnat in”. 

 

Karin, Jakob och Ida är alla överens om att olika praktiska inslag är svårare att bedöma 

likvärdigt. Varken Amanda eller Carina kan riktigt svara på frågan utan ber om att få 

tänka över saken. Ida upplever att ”spänningsreglering, yoga, massage, där kanske det 

blir lite för lite. Det är lite svårare”. Jakob nämner lekar som ett svårare praktiskt moment 

att bedöma likvärdigt: 
Ett moment som jag tycker är svårt är lekar. Jag har gjorde en matris för det där det finns strategier 

exempelvis som man kan använda sig av och visa att du praktiskt kan använda sig av på olika sätt 

för att nå högre. Men rörelsekvaliteter i lekar och har lekar som block det är tufft alltså. Det skiljer 

sig mycket och det är svårt att hitta gemensamma rörelser och ta som praktiska exempel utan då får 

du nästan har koll på varje lek du gör för att ge tips på vad du kan göra.  

En bredd av aktiviteter och gruppdiskussioner är något Karin upplever som svårare. Ida 

nämner också tre teoretiska delar som ”sociala och kulturella aktiviteter och fenomen det 
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är svårt. Rörelseaktiviteter och rekreation som vi har som inlämning, den är svår och det 

här med kroppsideal ska vi ta upp och det är jättekänsligt och jättesvårt”. 

5.5 Analys - Lärares tillvägagångssätt för att göra en likvärdig bedöm-
ning i bedömningspraktiken 

De argument som alla informanter uttrycker för ett arbete för en likvärdig mer be-

dömning och betygsättning är att de tillsammans med sitt idrottslärarlag har ”stött 

och blött”, diskuterat fram och tillbaka och tagit fram en gemensam bedömnings-

matris som alla använder. Sedan nämner även alla informanter att de också utformat 

gemensamma aktiviteter som alla klasser gör, framför allt orienteringsdag och nå-

gon typ av träningsdagbok. Detta visar till viss mån att dessa skolor, som inte har 

diskuterat med varandra har ett likartat sätt att tänka och tolka Skolverkets (2011a) 

kursplan. Genom diskussion och samarbete inom lärarlaget som alla informanter 

uttrycker att de gör, främjar de att eleverna får lika tillgång till utbildning, som är 

en aspekt i likvärdighetsbegreppet (Skolverket, 2012). Detta förstärks även av att 

skolorna utarbetat gemensamma kursprov som fyra informanter berättar. Ständig 

diskussion och viljan att bli bättre inom lärarlaget visar på en ambitiös målsättning 

och pedagogisk progression som Utbildningsdepartementet (2014) beskriver att en 

bra undervisning präglas av. Nya råd som Skolverket (2018b) flaggar för däremot, 

är att lärare bör frångå användandet av matriser för att istället fokusera mer på lära-

res professionella yrkeskunnande vid bedömning och betygsättning. Skolverket 

(2018b) anser till skillnad från informanterna i denna studie att matriser riskerar att 

ha en skenbar tydlighet och rättssäkerhet vilket kan försämra kvaliteten i bedöm-

ningen. Även lärare i Segers (2016) studie menar att strukturering med matriser kan 

i vissa fall ta bort en del i den subjektiva bedömningen. 

 

En del i den likvärdiga bedömningen kan vara sambedömning (Skolverket, 2013). 

Detta är något tre av informanterna berättar att de använder vid rättning av prov och 

vid valveckor då de genomför gemensamma aktiviteter och är fler lärare. Men som 

Skolverket (2013) också beskriver kan sambedömning stärka lärares enighet i vad 

som ska bedömas, vilka kriterier och kännetecken som bedömningen ska utgå ifrån 
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vilket faktiskt alla informanter uttrycker att de gör i och med deras diskussioner 

kring bedömningsmatriser och gemensamma aktiviteter. 

 

Tre av informanterna förklarar vikten av att de är tydliga och noggranna i sina för-

klaringar till eleverna. Ibland visar de matriserna om tid finns vid kursstart eller 

momentstart. En tydlighet och förståelse för det erhållna betyget är precis vad lä-

rarna i Seger (2016) studie anser att eleverna har i och med den nya läroplanen. 

Lärare i ovan nämnda studie anser att de nu kan göra mer kvalitativa bedömningar 

och mindre på "magkänsla”, men det råder skilda åsikter om detta då en del anser 

att ”magkänslan” är en del av erfarenheten vid bedömning. Just erfarenhet är en 

viktig del i bedömningen anser tre av informanterna i denna studie. 

 

Williams (2013) nyckelstrategi 3, feedback, är något alla informanter benämner 

vara viktigt för en likvärdig bedömning, framför allt en positiv feedback som för 

eleverna framåt. Bergström och Boréus (2005) beskriver att likvärdighetsbegreppet 

kommit att förändras under en 10 års-period, från att variationen mellan olika ele-

vers utbildning på gymnasiet inte fick vara allt för stora till att den likvärdiga skolan 

inte skulle innebär likformighet. Utifrån detta anser Tolgfors (2016) att bedöm-

ningssynen bör uppdateras. Några av informanterna tycker också att formativ be-

dömning är viktigt för att öka ansvaret för det egna lärandet. På liknande vis upple-

ver även lärare i López-Pastors et al (2012) studie. Men de beskriver också att kva-

liteten på elevernas inlärning förbättras av denna typ av bedömning. 

 

Det sker någon form av bedömning i alla årskurser och skolformer men traditionellt sätt 

uppfattas bedömning synonymt med prov eller betyg förklarar Skolverket (2017). De 

flesta informanter i denna studie upplever att just skriftliga prov eller inlämningar är lätt-

ast att bedöma likvärdigt då de upplever att det finns tydligare ramar för de olika nivåerna. 

Men informationen som bedömningen ska grunda sig på, kan lärare också få genom ele-

vers skapande eller att elever integrerar med varandra (Skolverket, 2017). Många av de 

praktiska delarna av idrott och hälsa upplever några av informanterna är betydligt svårare 

att bedöma likvärdigt. Som tidigare nämnts uttrycker många informanter i denna studie 
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att styrdokumenten och värdeorden för dessa delar är otydliga och diffusa. Även respon-

denterna i Backmans (2011) studie upplever detta. Däremot uttrycker en av informanterna 

i denna studie att han inte upplever någon del svårare än någon annan då lärarna på skolan 

han arbetar på har tagit fram videofilmer och tydliga matriser för varje nivå och för många 

olika aktiviteter.  

5.6 Hur upplever lärare att bedömning och betygsättning påverkas be-
roende på programinriktning (yrkesprogram kontra studieförbe-
redande program)? 

Nedan redovisas resultatet över hur lärare upplever att bedömning och betygsättning på-
verkas beroende på vilken programinriktning de undervisar på. Avsnittet innefattar lära-
res uppfattningar om elevers motivation, vad lärarna har för förväntningar och krav på 
eleverna, hur undervisningen ser ut samt likheter och skillnader vid bedömning.  

5.6.1 Motivation hos eleverna som kan påverka undervisning och bedömning 

Jakob, Carina och Ida anser att motivationen är högre hos elever som går på studieförbe-

redande program. Jakob beskriver det så här: 
Generellt sätt är den mycket högre i de studieförberedande. Så är det, de har ju oftare i alla fall någon 

form av syfte med sina studier i sina olika ämnen att de vill ha ett högt betyg för att de ska kunna 

använda dessa och konkurrera om en plats på en högskola. 

Jakob beskriver också: 
Några av eleverna som går idrottsprogram som då finns med i studieförberedande programmen, 

exempelvis elever som satsar på hockey, är lite mindre motiverade men i regel seriösa och klarar av 

kurserna. Säkerligen för att idrotten tar så mycket tid, fokus och energi. 

Amanda upplever att hennes grupper av de olika programmen har båda två hög motivat-

ion för ämnet. Hon förklarar: 
På båda programmen är motivationen just nu ganska hög. Generellt på det studieförberedande pro-

grammet där är det generellt hög motivation för att man har förstått kanske det här med att ha en 

ganska hög nivå i samtliga ämnen. På de praktiska programmen är gruppen ganska viktigt, om man 

känner sig trygg i gruppen skapar det motivation. 

Karin däremot uttrycker att ”Det är ganska svårt också, men det tycker jag liksom kan 

vara olika. Det är väldigt farligt att någon grupp inte är motiverad sådär. Så man på för-

hand dömer ut någon, att den här gruppen inte har höga ambitioner utan försöka utgå från 

att alla grupper är lika”. Amanda och Jakob förklarar sin oro för att yrkesprogram i regel 

kan dra ner varandra i träsket och tillsammans ha en förutfattad mening om vilken moti-

vation och ambitionsnivå gruppen ska ha beroende på vilket program de går. Det visar 
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sig enligt Jakob genom ”att de har sämre närvaro i regel, lämnar in uppgifter senare och 

sämre, om ens alls i vissa fall”. Carina och Ida upplever att deras elever på yrkesprogram-

met vill spela mer, har kortare tålamod och tycker ofta att det är tråkigt med teori och 

därför upplever att idrotten blir tråkig i sig.  

5.6.2 Förväntningar och krav som kan påverka undervisning och bedömning 

Ida, Karin och Carina berättar hur de ställer samma krav oavsett vilket program eleverna 

går. Ett exempel från Ida: 
Jag ställer samma krav på dem, jag tycker inte det ska vara något annorlunda, de ska göra samma 

sak. De ska vara samma krav för att de ska bedömas lika. Jag kan inte plocka bort något, i ett gäng 

där de flesta som inte är intresserade så kan det ändå finnas någon som vill. 

Idas kollega däremot har en annan inställning berättar hon. ”De där eleverna kommer inte 

klara mer än E, vi kan inte göra provet och så vidare”. Alla informanter utom Ida uttrycker 

att de upplever att elever på yrkesprogram har lägre förväntningar och krav om sig själva 

och som grupp. Jakob berättar att han varit med om elever som satsar mot ett F för att inte 

få ett sträck men ”aldrig i livet, då försöker jag hitta någon annan inställning”. Amanda 

förklarar: 
Eleverna som går på yrkesprogram har klassat sig själv generellt att de nedvärderar sig och då har 

de inte så höga krav heller. Det där behöver jag ju inte göra för att jag går det här programmet och 

liknande. 

Detta är något Amanda vill försöka tvätta bort ”…för det känns ju som att oberoende på 

vilket program du har så ska du ha en god hälsa. Och framför allt om du ska jobba inom 

ett visst yrke som kanske kräver mycket kroppsarbete då måste man ju sköta sin kropp”. 

Karin försöker också att peppa och prata mycket med elever på yrkesprogram för att de 

inte ska tänka ”…bara för att vi går ett visst program, så har vi inga ambitioner eller 

sådär”. Hon beskriver att de pratat mycket om det och att eleverna är jätteduktiga, ”…det 

gäller ju bara att de ska tro på sig själv och ha viljan så de inte drar ner varandras ambit-

ionsnivå”. Jakob, Amanda och Carina menar att de som går på studieförberedande pro-

gram ofta har höga förväntningar och krav. Jakob berättar att ”det är tydligt att de studi-

eförberedande vill ha höga betyg och satsar ofta mot ett A många av dem”.  
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5.6.3 Undervisning av olika program 

Undervisningen är uppbyggd på samma struktur men med mer anpassningar och kan ta 

olika vägar förklarar Jakob, Carina och Ida. ”Vi sätter samma krav för det är samma kun-

skapskrav men vägen dit kan se annorlunda ut. Där kommer ju din profession som lärare 

in också för du måste hitta olika vägar och det kan vara svårt ibland” berättar Ida. Karin 

och Amanda menar däremot att de upplever att det inte är någon skillnad på undervis-

ningen mellan programmen. Karin beskriver att hon ”…kör som lika koncept oavsett om 

det är yrkesförberedande eller studieförberedande, samma uppgifter som de ska klara av 

och samma nivåer. De ska inte skilja något beroende på program då det är samma kurs de 

läser”. 

 

Carina beskriver att hon genomför kortare teoretiska pass med yrkesprogrammet för att 

de ofta har kortare koncentrationsförmåga och inte kommer med några följdfrågor medan 

de studieförberedande ofta diskuterar mer och det föds följdfrågor. Hon menar även att 

det ”…därför blir också lektionerna och det jag ska lära ut på olika sätt. Jag måste anpassa 

mig, jag kan inte köra med samma teorimaterial, nej det blir inte samma lektioner”. Gäl-

lande de praktiska momenten ser det mer lika ut mellan programmen menar alla infor-

manter, kanske något fler alternativ på yrkesprogrammen anser Jakob. 

5.6.4 Likheter och skillnader i bedömning och betygsättning 

Carina upplever att det finns risk att hon som lärare ibland ger elever på yrkesprogram 

för lätta uppgifter och tar för givet att de inte har några höga förväntningar och krav och 

kan därför missa någon elev som faktiskt vill satsa högre. Hon menar även: 
Och andra sidan med samma risk med ett studieförberedande. Att där går man på för fullt och så 

finns det folk som skiter fullständigt i att man försöker och försöker. Där är man och andra sidan att 

de ska klara det här men de känner att det nöjer sig med lägre. 

Jakob anser att det är lättare att bedöma lika när de på hans skola gjort videofilmer och 

tydliga krav. Eftersom att det är samma kurs, samma kunskapskrav ska bedömningen och 

betygsättningen vara densamma, alltså ha samma krav oavsett program förklarar både Ida 

och Karin. Ida förklarar följande: 
Det ska ju uppnå samma krav, ibland har vi sexton stycken som har F. Eleverna tyckte att det var 

jobbigt att ta sig ner till idrotten och byta om. Bedömningen är densamma och därför blir det mer F 

i dessa klasser. Då fick vi extra stöd för att vi haft mycket F på idrotten. 
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Amanda beskriver också att hon bedömer efter samma krav men att det studieförbere-

dande programmet ”är mycket mer mån om att veta hur det går i vissa moment och vill 

ha mer kontinuerlig feedback, hur de ligger till och vad de behöver förbättra. Generellt är 

de praktiska mer där och gör sin lektion och är nöjd”. Något alla informanter utom Jakob 

poängterar är vikten av att få undervisa på båda programmen. De upplever att de då ser 

hela mixen av nivåer som annars går förlorad. Karin menar: 
Det är jättebra att arbeta på båda. Jag tror att det skulle vara bra för alla även i svenska, matte och 

alla andra ämnen. För att det blir inte lika snävt. Har du hela spektrumet får du, ibland i fantasin kan 

man ju tänka om man plockar in den här eleven från en annan grupp för att tänka att ett C är samma 

i båda grupperna. 

Ida berättar att deras ”schemaläggare brukar vara noga med att lägga ut klasserna på oss 

alla så vi får en bättre blandning och det blir lättare att hålla nivån mot kunskapskraven 

för att man ser alla”. Både Amanda och Carina har däremot blivit ifrågasatta när de dis-

kuterat betyg med andra program, hur de kan sätta så där höga betyg, är eleverna verkligen 

så duktiga. Carina förklarar ”att ni måste förstå att de som går här är jätteduktiga. Om ni 

hade haft elever i andra program så skulle ni ha sett höjden på det här och förstått att det 

är rätt att sätta de här höga betygen”. 

5.7 Analys – lärares upplevelser kring hur bedömning och betygsätt-
ningen påverkas beroende på programinriktning 

Tre av denna studies informanter anser att elever på yrkesprogram generellt sätt har lägre 

motivation för ämnet idrott och hälsa än elever på ett studieförberedande program vilket 

även lärare i Odenstads (2010) studie anser, men då i andra ämnen. Men precis som en 

utav informanterna menar, att det är farligt att döma ut någon grupp på förhand. Detta 

beskriver även Skolinspektionen (2010) kan leda till att elever presterar under sin för-

måga. I samband med att lärarna i denna studie upplever att elever på yrkesprogram har 

lägre motivation i ämnet upplever de flesta lärare även att eleverna själva verkar ha lägre 

förväntningar och krav på sig själva. En informant talar om att han har haft elever som 

till och med satsar på F. Men i motsats till vad Odenstad (2010) beskriver att lärare i den 

studien tenderar att anpassa prov och bedömning till närvaro och arbete på lektionstid och 

riskerar att elever går miste om chansen att uppnå de högre betygsnivåerna, beskriver fyra 

av informanterna i denna studie att de är tydliga med att de ställer samma krav och har 
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samma förväntningar på alla elever oavsett klass och program. Informanterna understry-

ker vikten av att detta följs då det är samma kursplan för alla enligt vad Skolverket (2011a) 

har bestämt. 

 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (2012) förklarar att kontinuerliga bedömningar av 

elevers kunskaper och färdigheter behöver göras och kan på så vis fortlöpande anpassa 

och utveckla undervisningen för att elever ska nå längre i sin kunskapsutveckling. Det är 

något tre av informanterna också beskriver att de gör. De beskriver att de gör anpassningar 

av undervisningen fram till målet, men mer när det gäller de yrkesinriktade programmen 

än de studieförberedande, även om kraven är desamma. Oftast görs det i de teoretiska 

delarna där både informanterna i denna studie och i Odenstads (2010) studie upplever att 

eleverna anser vara tråkigare och har sämre koncentrationsförmåga. Två av informanterna 

märker däremot tydligt av att deras elever på yrkesprogram inte är lika måna om att få 

veta var de ligger. Informanterna upplever att eleverna inte läser deras omdömen och den 

feedback de ger dem, medan generellt sätt elever på de studieförberedande programmen 

vanligen vill ha kontinuerlig feedback och ständigt vill veta hur de ligger till och vad de 

kan göra för att bli bättre. Något annat som fyra av informanterna är eniga om är att de 

anser det viktigt att få undervisa på båda programinriktningarna för att inte hamna i ”fäl-

lan”, att bedöma olika som lärarna i Odenstad (2010) berättar om. Genom att ha hela 

spektrumet får lärarna i denna studie se alla nivåer och anser sig då ha bättre chanser att 

bedöma likvärdigt. Två av informanterna har rent av blivit ifrågasatta när de satt höga 

betyg då lärare som bara undervisar på dessa program upplever att de aldrig sett liknande. 
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6 Diskussion 
I detta avsnitt presenteras inledningsvis en resultat- och metoddiskussion. Därefter pre-
senteras studiens slutsatser och tips på vidare forskning.  

6.1 Resultatdiskussion 
Att alla informanter erhåller någon typ av samstämmighet gällande deras uppfattningar 

av begreppet likvärdig bedömning och betygsättning är positivt enligt intervjuaren. Ge-

nom att lärare i grund och botten har en samsyn på vad en likvärdig bedömning och be-

tygsättning innebär har skolorna kommit en bit på vägen mot en rättvis och likvärdig 

skolgång för eleverna (SFS, 2010:800; Skolverket, 2018a; Skolverket, 2012). Men det är 

svårt för lärare att uppnå denna samsyn av likvärdighet då många lärare i både denna 

studie, även i Kroons (2016) studie, känner att kunskapskraven som Skolverket (2011a) 

presenterar är diffusa och svåra att förstå. Lärarna i Kroons (2016) studie upplever även 

att det är svårt att veta hur de ska förmedla dessa till eleverna, vilket är viktigt för elever-

nas förståelse för ämnet och vad som bedöms. Trots att Skolverket (2014) presenterar 

förklaringar till de värdeord som kunskapskraven innehåller för att redogöra de olika be-

tygsnivåerna, upplever lärarna fortfarande en osäkerhet inför bedömning och betygsätt-

ning. Eftersom att varje lärare eller varje skola måste tolka och analysera dessa krav och 

värdeord (Skolverket, 2013) finns det en risk att dessa tolkas olika runt om i landet. Det 

är framförallt de värdeord och kunskapskrav som är kopplade till de praktiska delarna 

som informanterna i denna studie upplever diffusa och svårtolkade. I och med detta upp-

lever de att många av de praktiska momenten inom idrott och hälsa är svårare att bedöma 

likvärdigt. 

 

Tid för att hinna med allt i kursen, tid i lärares scheman för att hinna med dokumentation 

i samband med lektioner och gruppstorlek verkar också vara faktorer som, informanterna 

i denna studie men även i Lundvalls och Meckbacks (2008) studie, påverkar arbetet mot 

en likvärdig bedömning och betygsättning negativt. Informanternas, likväl som, intervju-

arens, uppfattningar är att det är för stora grupper i dagens skola. Detta gör att lärarna inte 

hinner se varje individ på den tid som finns till förfogande för kursen vilket även Dahllöf 

(1999) uttrycker kan vara en ramfaktor som påverkar undervisningen. Detta kan ge nega-

tiva följder för den likvärdiga bedömningen och betygsättningen. 
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Informanterna visar att de har viljan att komma framåt i sitt arbete mot en rättvis och 

likvärdig bedömning genom sina utsagor om hur de arbetat ihop sig inom idrottslärarlaget 

på skolorna de arbetar på. Men också genom att en skola även har arbetat tillsammans 

med Skolverket. Genom de gemensamma proven och aktiviteterna som bedöms genom 

de gemensamt framtagna matriserna försöker informanterna och deras kollegor arbeta 

mot en ambitiös målsättning att hela tiden bli bättre i sin undervisning, bedömning och 

betygsättning. Detta anser även Utbildningsdepartementet (2014) vara viktigt.  

 

Sambedömning, tydlighet, noggrannhet och erfarenhet är också byggstenar i lärares ar-

bete mot en mer likvärdig bedömning och betygsättning menar majoriteten av informan-

terna i denna studie, men även Skolverket (2013) och lärare i Segers (2016) studie. Sam-

bedömning verkar dock vara något informanterna använder om tid finns vilket vissa in-

formanter knappt verkar ha. Det är något märkligt, anser intervjuaren, att inte mer tid ges 

till denna typ av bedömning då Skolverket (2013) anser det vara en del i den likvärdiga 

bedömningen. Vad gäller erfarenhet är många informanter eniga om att den är viktig för 

bedömning och att de kan se ganska snabbt var en elev befinner sig. De verkar ha någon 

typ av ”magkänsla” för hur en elevs kunskaper och förmågor ska bedömas. Seger (2016) 

beskriver att det råder skilda åsikter om att ”magkänslan” ska ta mindre plats vid bedöm-

ningen men att vissa anser att det är en del i en lärares erfarenhet. Även nya råd från 

Skolverket (2018b) förkunnar att lärares professionella yrkeskunnande ska få mer fokus 

i bedömningen istället för ett mekaniskt avprickande på en matris, vilket också kommer 

med erfarenhet inom yrket. Men samtidigt är dessa nya råd om att frångå matriser något 

som talar emot informanternas arbete för en mer likvärdig bedömning och betygsättning.  

 

Informanterna i denna studie berättar att de upplever sig ha samma krav på alla elever 

oavsett program i motsats till vad Odenstads (2010) studie visar. Dock tar Odenstads 

(2010) studie upp andra ämnen än idrott och hälsa och utgår från en äldre kursplan, vilket 

kan vara orsak till att denna studie ger andra resultat. Det verkar skilja i den generella 

motivationen hos eleverna på de olika programmen menar några informanter. I och med 

att dessa informanter upplever att motivationen ser annorlunda ut, anpassar de även 

undervisning och sätt att förmedla feedback för att passa olika grupper. Feedback, som är 

en av Williams (2013) nyckelstrategier till formativ bedömning, är något alla informanter 
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nämner är viktigt för att eleverna ska veta var de befinner sig och hur de ska ta sig framåt. 

Någon informant nämner även vikten av att eleverna tar ansvar för sitt eget lärande. Öv-

riga nyckelstrategier i den formativa bedömningen benämns inte lika självklart hos infor-

manterna. Men viktigt att poängtera är att informanterna anser sig bedöma och betygsätta 

efter samma kursplan och kunskapskrav. Det är också viktigt som majoriteten av infor-

manter i studien hävdar, att undervisa på både yrkesprogram och studieförberedande pro-

gram för att se hela spektrumet av nivåer inom ämnet idrott och hälsa. Genom att under-

visa på båda programinriktningarna upplever de flesta informanterna att de ställer samma 

krav och har samma förväntningar på alla elever oavsett program. Men hur eleverna som 

går dessa program upplever undervisning och bedömning kan inte denna studie visa. Den 

kan heller inte visa om det informanterna säger sig uppleva stämmer överens med verk-

ligheten under lektionstid. Men de flesta informanterna beskriver att de anser det viktigt 

att belysa när, var och hur eleverna blir bedömda. Men de nämner aldrig hur de går till-

väga för att ta reda på om eleverna fått förståelse för detta. Det är inte alltid säkert att 

eleverna lärt sig det som återspeglar det läraren tänkte och det som framgår i kursplanen 

menar Jakobsson (2016).  

 

Alla lärare i idrott och hälsa förväntas alltså hinna se alla elever, ha tid att dokumentera 

deras kunskaper och förmågor, genom att ha ett professionellt yrkeskunnande där de ska 

kunna tolka och analysera kunskapskraven och dess värdeord. Lärarna ska sedan utan 

matriser (Skolverket, 2018b) kunna göra likvärdiga och subjektiva bedömningar av ele-

verna som ska leda till att alla elever får en likvärdig skolgång (SFS, 2010:800). Är det 

verkligen möjligt att göra en likvärdig bedömning och betygsättning utifrån ovannämnda 

förutsättningar? 

6.2 Metoddiskussion 
Urval och genomförande av de kvalitativa intervjuerna har gått relativt enkelt. Att få tag 

i informanter visade sig vara lättare än intervjuaren först trott då många svar på mailut-

skick kom fort. Det underlättade även att intervjuaren redan innan studien utfördes, 

kände till två stycken lärare från olika regioner som visade sig vara passande för studi-

ens syfte. Alla intervjuer skedde på plats öga mot öga med informanterna vilket Trost 



42 
 

(2010) anser lämpligast för att få mer djupgående svar. Pilotintervjuen som genomför-

des resulterade i både fler frågor till intervjuguiden och att forskaren blev mer bekväm i 

sin roll som intervjuare. Däremot ansågs svaren från pilotintervjuen vara ordentliga och 

pålitliga för att användas i studien. Från start var tanken att genomföra sex stycken in-

tervjuer, men efter fem gjorda intervjuer ansåg intervjuaren att ingen ny information 

verkade komma upp till ytan. I och med detta samt att en informant valde att hoppa av 

studien genomfördes inte en sjätte intervju. 

 

Reliabiliteten på denna studie anses vara relativt hög då en pilotintervju genomfördes 

och att alla intervjuer hölls under lika förhållanden. Studien har även informanter från 

tre olika skolor i tre olika regioner i norra Sverige. Det som skulle kunna höja reliabili-

teten ytterligare skulle vara att endast ha en informant från varje skola, men trots att 

vissa informanter arbetar på samma skola, i samma lärarlag upplever de undervisning, 

betyg och bedömning på olika vis. Genom att vara två intervjuare som gemensamt ge-

nomfört studien skulle också kunnat höja reliabiliteten. Sammantaget anser intervjuaren 

att valet av kvalitativa intervjuer var rätt metod för att besvara frågeställningarna i 

denna studie. 

6.3 Slutsats 
Syftet med denna studie var att få en ökad förståelse för lärares resonemang kring en 

likvärdig bedömning och betygsättning inom idrott och hälsa. Genom att undersöka frå-

geställningar som behandlar lärares syn på och tillvägagångssätt för en likvärdig bedöm-

ning och betygsättning, ämnas syftet uppnås. Med studien avsågs även att undersöka om 

lärare upplever att den likvärdiga bedömningen och betygsättningen skiljer sig beroende 

på programinriktning. Slutsatsen av studiens resultat är att alla informanter har en samsyn 

vad gäller likvärdig bedömning och betygsättning i teorin men att majoriteten av infor-

manterna upplever det svårt att uppnå i praktiken på grund av diffusa och svårtolkade 

styrdokument. Tid att hinna med allt i kursen, tid för att hinna dokumentera och för stora 

grupper är exempel på faktorer som påverkar en likvärdig bedömning och betygsättning 

upplever informanterna. Sambedömning, tydlighet, noggrannhet och erfarenhet är några 

andra exempel som kommer fram i resultatet. Det alla informanter nämner att de gjort för 
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att öka likvärdigheten är att diskutera mycket i lärarlaget och kommit fram till gemen-

samma aktiviteter, matriser och prov som alla elever oavsett program ska utföra i kursen 

idrott och hälsa ett på gymnasiet. Informanterna är eniga om att de ställer samma krav på 

alla elever och bedömer utifrån samma kunskapskrav då det är samma kurs som genom-

förs oavsett program. Majoriteten beskriver att de upplever det gynna den likvärdiga be-

dömningen och betygsättningen att de får undervisa på båda programinriktningarna.  

6.4 Vidare forskning 
En likvärdig bedömning och betygsättning är något som verkligen anses vara viktigt för 

alla elever i det svenska skolsystemet (Skolinspektionen, 2016; SFS, 2010:800; Skolver-

ket, 2018b; Skolverket, 2017). Mycket forskning har tidigare gjorts om hur skolor gör 

och ska göra för att uppnå likvärdighet i sin bedömning. Kursplaner, kunskapskrav och 

betygsystem har uppdaterats för att få en mer rättvis bedömning och betygsättning (Skol-

verket, 2011a). Men ändå visar studier gjorda efter 2011 att lärare upplever att det är svårt 

att tolka, analyser och genomföra denna likvärdiga bedömning utifrån dessa nya kurspla-

ner och kunskapskrav, vilket tyder på att mer forskning behövs för att försöka göra det 

lättare och ge lärare bättre förutsättningar i framtiden. Även forskning hur eleverna upp-

lever undervisningen och bedömningen i förhållande till hur lärare utför den skulle vara 

av vikt för att synliggöra om det läraren vill att eleverna ska lära sig verkligen når fram 

till dem. Genom en längre tids observationsstudie i olika klasser skulle forskaren få en 

större inblick i hur läraren går tillväga för att göra en likvärdig bedömning och betygsätt-

ning och i samband med detta göra intervjuer med både lärare och elever för att djupdyka 

i deras upplevelser.  
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1 
Tabell 1: Beskriver Skolverkets (2011a) första kunskapskrav som behandlar rörelse. 
 

Betyget E Betyget D Betyget C Betyget B Betyget A 
Eleven kan 
med goda rö-
relsekvaliteter 
genomföra en 
bredd av akti-
viteter som ut-
vecklar den 
kroppsliga för-
mågan.  
 
I samband med 
det beskriver 
eleven över-
siktligt aktivi-
teternas och 
livsstilens be-
tydelse för den 
kroppsliga för-
mågan och häl-
san. 

Betyget D in-
nebär att kun-
skapskraven 
för E och till 
övervägande 
del för C är 
uppfyllda. 

Eleven kan 
med säkerhet 
och med goda 
rörelsekvali-
teter genom-
föra en bredd 
av aktiviteter 
som utvecklar 
den kropps-
liga förmågan. 
 
I samband 
med det kan 
eleven utför-
ligt beskriva 
aktiviteternas 
och livsstilens 
betydelse för 
den kropps-
liga förmågan 
och hälsan. 

Betyget B in-
nebär att kun-
skapskraven 
för C och till 
övervägande 
del för A är 
uppfyllda. 

Eleven kan 
med säkerhet 
och med goda 
rörelsekvali-
teter genom-
föra en bredd 
av aktiviteter, 
även av kom-
plex karaktär, 
som utvecklar 
den kropps-
liga förmågan.  
 
I samband 
med det kan 
eleven utför-
ligt och nyan-
serat beskriva 
aktiviteternas 
och livsstilens 
betydelse för 
den kropps-
liga förmågan 
och hälsan. 

 
  



 
 

8.2 Bilaga 2 
Intervjuguide 
Allmänt 
Hur länge har du jobbat som lärare? 
Hur länge har du arbetat på skolan? 
Arbetstid, heltid eller deltid?  
Undervisar du i fler ämnen? 
Arbetar ni i arbetslag? 
Hur stora är klasserna? 
Frågor 
Hur resonerar lärare kring vad en likvärdig bedömning och betygsättning innebär? 

1. Hur uppfattar du begreppet likvärdig bedömning? 
2. Hur uppfattar du begreppet likvärdig betygsättning? 
3. Vad tänker du när du hör sambedömning? 
4. På vilket sätt upplever du ramfaktorers roll för en likvärdig bedömning? 
5. Kan du beskriva din uppfattning om kunskapskravens värdeord (goda rörelse-

kvaliteter, med säkerhet och av komplex karaktär)? 

Hur går lärare tillväga för att göra en likvärdig bedömning och betygsättning? 
6. Vilka metoder använder du vid bedömning och betygsättning? 
7. Hur går du tillväga för att göra en rättvis och likvärdig bedömning och betygsätt-

ning? 
8. Hur använder du formativ bedömning? 
9. Hur uppfattar du att formativ bedömning kan göra skillnad för en likvärdig be-

dömning och betygsättning? 

Upplever lärare att bedömning och betygsättning påverkas utifrån programinrikt-
ning (yrkesprogram kontra studieförberedande program) och hur tar det uttryck? 

10. Hur upplever du att motivationen är hos eleverna? 
11. Hur upplever du att undervisningen artar sig beroende på vilken programinrikt-

ning du undervisar? 
12. Kan du beskriva hur du känner kring förväntningar och krav på eleverna bero-

ende på programinriktning? 
13. Kan du beskriva dina upplevelser kring likheter/skillnader i bedömning och be-

tygsättning beroende på programinriktning?  

Vilka moment inom idrott och hälsa upplever lärare ha mer/mindre möjlighet eller 
begränsningar att uppnå en likvärdig bedömning och betygsättning? 

14. Vilka moment upplever du som lättare/svårare att bedöma likvärdigt? 

Om du får spåna fritt finns det något du skulle ändra på om du fick skriva kursplanen för 
att underlätta en likvärdig bedömning och betygsättning? 
 
 


