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Abstrakt 

En stor del och kanske även den klurigaste delen av lärarnas yrkesliv handlar om att sätta 

betyg och bedöma eleverna. Skolverket hävdar att bedömningen inom den svenska skolan inte 

är tillräckligt likvärdig. De menar dock att sambedömning kan användas som ett verktyg inom 

skolorna för att förbättra den likvärdiga bedömningen. Studiens syfte var att undersöka 

sambedömning utifrån ett tvålärarsystem i ämnet Idrott och hälsa på högstadiet. 

Frågeställningar som studien ämnade att besvara var: hur lärarna definierade begreppet 

sambedömning och vad det fanns för positiva respektive negativa aspekter kring 

sambedömning när ett tvålärarsystem inom Idrott och hälsa används samt vilka metoder inom 

sambedömning som dessa lärare använde sig av när rörelsekvaliteter bedöms. Sex lärare i 

Idrott och hälsa som arbetar på högstadieskolor som undervisar med ett tvålärarsystem 

intervjuades. Studiens resultat visar att lärare samarbetar både kring bedömning och 

betygsättning. De intervjuade lärarna menar att sambedömning och tvålärarsystemet är 

överlägset om man ska uppnå en likvärdig bedömning. Detta eftersom lärarna diskutera 

bedömningen och bedömer elevernas kunskaper och färdigheter tillsammans genom 

tvålärarsystemet. De intervjuade lärarna har svårt att se något negativt med sambedömning. 

Det finns dock vissa negativa aspekter, bland annat att lärarna måste kunna arbeta nära 

varandra under stora delar av sin arbetstid. I studien framkommer det att ett vanligt 

hjälpmedel vid bedömning av rörelsekvaliteter är digitala verktyg som exempelvis 

filminspelning. 
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Inledning 

En stor del av lärarens yrkesliv handlar om att sätta betyg och att bedöma elever. En lärare i 

Idrott och hälsa arbetar ständigt med diverse utvärderingar, analyser och bedömningar av 

elevers kunskaper, förmågor och utförande av rörelsekvaliteteér. Som utgångspunkt för detta 

har lärare läroplanen, ämnesplanen, kursplanen och kunskapskraven samt Skolverkets 

kommentarmaterial om bedömning att tillgå. Elevernas kunskaper och färdigheter ska genom 

dessa styrdokument bedömas utifrån de framskrivna kunskapskraven för respektive ämne 

(Skolverket, 2011).  

 

När snart fem år av ämneslärarutbildningen i Idrott och hälsa börjar gå mot sitt slut och två 

längre perioder av verksamhetsförlagd praktikutbildning (VFU) genomförts har 

problematiken kring en likvärdig bedömning blivit tydligare. Under en VFU-period berättade 

en av våra handledare att det finns stora fördelar för en lärare att ta emot en kandidat och låta 

hen undervisa. Handledaren menade att det finns fördelar främst inom 

bedömningsperspektivet eftersom huvudläraren får en bättre överblick över elevgruppen. 

Läraren blir då inte låst vid någon station eller del av klassrummet utan kan observera klassen 

från sidan vilket gör det lättare för läraren att uppfatta elevernas rörelsekvalitéer. Skribenterna 

till denna studie fortsatte fundera på hur situationen skulle se ut om två ämneslärare hjälptes åt 

med både undervisning och bedömning. Skulle sambedömning och tvålärarsystem kunna 

förbättra och underlätta lärarnas bedömning samt utveckla lärandet för eleverna? 

 

Skolverket (2009) förklarar att den likvärdiga bedömningen inom den svenska skolan inte 

håller tillräckligt hög nivå utan att mer måste göras. Samtidigt som Annerstedt (2007) trycker 

på att nationella proven förbättrar den likvärdiga bedömningen. Problemet är dock att det inte 

finns något nationellt prov inom ämnet Idrott och hälsa vilket gör det extra intressant att 

undersöka hur lärare bedömer elevernas kunskaper och färdigheter för att skapa en sån 

likvärdig bedömning som möjligt. Enligt Jönsson och Thornberg (2014) finns det en stark 

tilltro till sambedömning kan bidra till att förbättra den likvärdiga bedömningen. Annerstedt 

(2007) menar att det finns en problematik med just bedömning i ämnet Idrott och hälsa 

eftersom stora delar av bedömningen innefattar rörelser som utförs på ett ögonblick. Vid stora 

klasser har läraren svårt att hinna bedöma alla elevers rörelsekvaliteér samtidigt som läraren 

ska undervisa. Därav finns det behov av att andra metoder ska utvecklas för att förbättra 

förutsättningarna för undervisning och bedömning.  
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Erlandsson och Tetler (2015) förklarar att tvålärarsystemet är mycket positivt för både lärare 

och elever. Lärarna får planera och utvärdera sina moment tillsammans vilket enligt 

författaren bidrar till en förbättrad ämnesutbildning genom att lärarna tillsammans får 

diskutera lektionsinnehållet före och efter undervisningen. Enligt Erlandsson och Tetler 

(2015) finns det också fördelar för eleverna, exempelvis att de får hjälp när de behöver det 

samtidigt som att arbetsron i klassrummet blir bättre. Enligt Annerstedt (2007) är 

bedömningen i Idrott och hälsa problematisk eftersom bedömningen sker visuellt, vilket gör 

det angeläget att undersöka hur lärare som arbetar med tvålärarsystemet går tillväga för att 

bedöma rörelsekvaliteter i ämnet. Den forskningslucka som denna studie vill undersöka är att 

öka kunskapen om lärarnas erfarenheter av sambedömning i ämnet Idrott och hälsa med fokus 

på de skolor som arbetar med sambedömning genom ett tvålärarsystem. 

 

När skribenterna började undersöka tvålärarsystemet uppmärksammade förutfattade 

meningarna angående den ekonomiska situationen. Tvålärarsystemet ansågs vara mer 

ekonomisk krävande jämfört med det traditionella undervisningssystemet med en lärare. Haug 

(2000) stärker också dessa förutfattade meningar eftersom författaren förklarar att de 

ekonomiska kostnaderna stiger när ett tvålärarsystem används. Detta eftersom det är två lärare 

i en klass. Men vissa respondenter som arbetar med ett tvålärarsystem håller inte med om 

detta utan menar att: 

Vi har ju hela klasser, så det blir ingen skillnad utan tvärtom det är en fördel för skolorna 

eftersom vi ibland kan ta två grupper ihop alltså själv, om en är sjuk till exempel. Så vi kan 

täcka upp för varandra så skolan tjänar helt enkelt på det. 

Och skulle kostnaderna stiga står skolan inför ett val om att spara in på det ekonomiska och 

samtidigt dra ner på den likvärdiga bedömningen som tvålärarsystemet och sambedömning 

bidrar till. Frågan är om skolan ska snålspara för girighet eller sambedöma inom ett 

tvålärarsystem för likvärdighet?  
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Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med studien är att undersöka och skapa förståelse inom 

sambedömning och tvålärarsystem i ämnet Idrott och hälsa. Mer specifikt ämnar studien att 

undersöka följande frågeställningar:  

 

● Hur definierar lärarna begreppet sambedömning? 

● Vad finns det för positiva och negativa aspekter kring sambedömning när tvålärarsystemet 

inom Idrott och hälsa används? 

● Vilka metoder inom sambedömning använder lärare som arbetar med tvålärarsystemet när 

rörelsekvaliteter bedöms? 
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Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras begrepp som är centrala för studien. Detta för att underlätta 

förståelsen för läsaren Därefter kommer en informativ del från tidigare forskning, där 

sambedömning och tvålärarsystemet redovisas. 

Begreppsförklaringar inom studiens arbetsområde  

Bedömning 

Selghed (2011) skriver att bedömning är en process som består av lärares arbete med att bilda 

sig en uppfattning om elevens totala utveckling. Med detta menas såväl kunskapsmässigt, 

språkligt, känslomässigt som socialt. Bedömning är nödvändig för att elevens kunskaper och 

färdigheter ska analyseras och värderas på ett sätt så att eleven kan utvecklas av sitt egna 

lärande. Detta ska leda till att eleven känner en tilltro till sina egna förmågor (Lindström, 

Lindeberg & Pettersson, 2011). 

 

Kursplanen är uppbyggd på det sättet att det ska finnas en stark koppling mellan mål (alltså 

vilka förutsättningar eleven ska få för att kunna utvecklas i ämnet), det centrala innehållet 

(vad undervisningen ska behandla) och kunskapskraven (vad som krävs för ett visst betyg). 

Kunskapskraven uttrycker på vilket sätt eleven har utvecklat sitt kunnande i förhållande till 

ämnets mål och de olika betygsstegen uttrycker i vilken utsträckning kraven är uppfyllda. När 

det kommer till ämnet Idrott och hälsa har studier visat att både lärare och elever har svårt att 

formulera vad det är elever ska lära sig i idrott och hälsa och genom detta också vad eleverna 

ska bli bedömda på (Skolverket, 2014). För att elever ska ges bästa förutsättningarna att nå 

dessa föreskrivna mål och att lärare ska kunna göra relevanta bedömningar är det viktigt att 

både lärare och elever har klart för sig vad som ska bedömas, hur bedömningen ska gå till och 

när bedömningen ska ske (Skolverket, 2014). 

Sambedömning 

I denna studie utgår begreppet sambedömning ifrån Skolverkets (2018a) definitioner. Denna 

definition innebär att lärare samarbetar kring bedömning och betygsättning, till exempel att 

lärarna bedömer elevernas prestationer tillsammans eller genom att diskutera bedömningen. 

Det finns flera andra exempel på hur lärare kan arbeta med sambedömning, både i Sverige 

och runt om i världen. Dessa skillnader som uppkommer beror på att sambedömning kan ha 

olika syften, men kan också bero på att skolsystemen ser olika ut på olika ställen. Denna 
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studie fokuserar på den svenska skolan och i Sverige sätter lärarna betygen. I andra länder kan 

lärarnas bedömning utgå från externa prov. Generellt kan svenska lärare sambedöma både 

nationella prov och egna uppgifter. Lärare i länder utan nationella prov måste sambedöma helt 

och hållet utifrån sina egna uppgifter (Skolverket, 2018a). I ämnet Idrott och hälsa finns inga 

nationella prov, därför måste lärarna sambedöma utifrån sina egna uppgifter, lektioner och 

prov. 

 

För att skapa en tydligare bild av hur sambedömning används i andra länder än Sverige 

förklaras det hur sambedömning ser ut i Ontario i Kanada. Där utgår lärarna från uppgifter 

som de själva konstruerat. Innan en sambedömning sker väljer lärarna gemensamt ut lämpliga 

uppgifter som kan visa elevernas styrkor och utvecklingsbehov utifrån kursplanens mål och 

krav (The Literacy and Numeracy Secretariat, 2007). Innan sambedömningen sker samlar de 

också ihop stödmaterial för bedömningen, exempelvis kursplaner, kommentarmaterial och 

bedömningsmatriser. Efter detta genomför lärarna uppgifterna med sina elever, kopierar 

gjorda elevexempel och delar ut kopiorna till sina kollegor. Därefter samlas lärarna för att 

bedöma elevexemplen tillsammans. När själva sambedömningen sker presenterar läraren 

elevexemplen för övriga i gruppen, varpå lärarna tillsammans bedömer presentationerna 

utifrån de stödmaterial de har till hands. Den undervisande läraren kan också dela med sig av 

diverse information om eleverna eller det sammanhang där uppgiften genomfördes. 

Diskussionen mellan lärarna behandlar också de styrkor och utvecklingsbehov som 

elevexemplen visar, både för enskilda individer och på klassnivå (The Literacy and Numeracy 

Secretariat, 2007). 

 

I den svenska skolan räknas inte olika former av extern bedömning som sambedömning, som 

exempel när Skolinspektionen kontrollrättar nationella prov räknas inte det som en 

sambedömning. Det räknas inte heller vid bedömning tillsammans med elever eller vid 

träning av bedömning, exempelvis när en grupp bedömare tränas för att samstämmigt bedöma 

uppgifter i nationella eller internationella undersökningar (Skolverket, 2013). 

Samsyn vid bedömning 

Enligt Jönsson och Thornberg (2014) beskrivs bedömning som en process i tre olika delar. 

Dessa delas upp i att lärare (1) tolkar elevprestationen, (2) värderar den och (3) avger ett 

omdöme i form av exempelvis en poäng, en kvalitetsbeskrivning eller ett betyg. En “samsyn” 

i bedömningen omfattar de två första punkterna, vilket kan innebära att lärarna har en 
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gemensam uppfattning om vad det är som ska bedömas, exempelvis vilka kriterier som ska 

tillämpas. Att lärare besitter en samsyn betyder inte att de nödvändigtvis kommer avge samma 

omdöme i sin bedömning. Detta förklarar Skolverket (2018a) med att lärarna lägger olika vikt 

kring kriterierna vid de olika momenten och sammanvägningen kan leda till olika betyg. 

Betygssättning 

Ett betyg ska spegla den kvalitet inom kunskap och färdigheter som elever visar och besitter 

vid tiden för betygsättning. Betygsättningen värderar elevernas kunskaper i förhållanden till 

kunskapskraven (Skolverket, 2019a). I gymnasieskolan sätts betyg efter varje avslutad kurs. I 

grundskolan sätts betyg vid varje avslutad termin efter årskurs sex. Det kallas terminsbetyg 

och då betygsätts de ämnena som eleverna fått undervisning i. Efter vårterminen i årskurs nio 

sätts ett så kallat slutbetyg som summerar grundskolans betyg (Skolverket, 2019b). 

 

Lärarna använder sig av en betygsskala för att bedöma elevernas kunskaper och färdigheter. 

Betygsskalan har sex olika nivåer, A, B, C, D, E och F. Betygen E till A är godkända betyg 

med stigande kvalitetsnivå, där betyget A är det högsta betyget. Betyget F är underkänt. Även 

betyget streck (-) finns, vilket betyder att eleven inte har deltagit tillräckligt mycket och 

underlaget är inte tillräckligt för läraren att bedöma elevens kunskaper och färdigheter 

(Skolverket, 2019b). 

 

Vid betygsättning används all tillgänglig bedömning som läraren gjort av elevens kunskaper 

och färdigheter, efter att läraren har utvärderat elevernas kunskaper i förhållande till 

kunskapskravet sätts det betyg som bäst motsvarar elevernas kunskaper och färdigheter. De 

tidigare bedömningarna eller information som läraren kan använda sig av vid betygsättningen 

kan vara redovisningar, loggböcker, klassrumsdiskussioner etc. Det kan också vara enskilda 

bedömningsunderlag (Skolverket, 2019a). 

Tvålärarsystem 

Erlandsson och Tetler (2015) förklarar att tvålärarsystemet är ett undervisningssystem där två 

ämneskunniga lärare tillsammans planerar, genomför och utvärderar undervisningen, samt 

sambedömer vid betygsättning. Nedan följer ett konkret exempel där Erlandsson och Tetler 

uttalar sig om tvålärarsystemet som de har planerat tillsammans:  

du är ju hela tiden i en klassrumssituation med en annan pedagog som har samma ämne. 

Det gör att du får inspiration och idéer och diskussionsunderlag efter varje lektion på ett 
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annat sätt än ämneskonferenser där man kan diskutera men inte diskutera händelser. 

Tvålärarsystemet utvecklar en mycket mer som person. Ämnesgrupperna är mer 

organisering (Erlandsson & Tetler, 2015, s. 103). 

Tvålärarsystemet som definieras ovan kan också benämnas genom begreppen 

samundervisning och co-teaching. I den här studien används begreppet tvålärarsystemet. För 

att förtydliga hur olika arbetsprocesser ser ut förklarar Friend, Cook, Hurley-Chamberlain och 

Shamberger (2010) sex olika varianter av tvålärarsystemet. För att tydliggöra hur 

undervisningen går till genom ett tvålärarsystem, förklarar figur 1 hur arbetet kan bedrivas i 

ett klassrum. Även om bilden förklarar processerna utifrån ett klassrum går arbetssätten att 

överföra till undervisning i Idrott och hälsa som till största delen undervisas i en idrottshall.  

 

Figur 1. Visar sex olika varianter av undervisningsupplägg vid ett tvålärarsystemet (Källa: Friend, et al., 2010). 
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1. En lärare undervisar och en lärare observerar. Läraren som observerar samlar in data om 

gruppen eller specifikt data kring valda studenter. 

2. Stationsundervisning. Det finns flera stationer där eleverna kan arbeta och lärarna är 

fördelade på två av stationerna. På stationerna där det ej står någon lärare får eleverna arbeta 

självständigt. Därefter roterar eleverna runt alla stationerna. Lärarna kan också rotera runt 

stationerna. 

3. Parallell undervisning. Klassen delas upp i två grupper och lärarna undervisar var sin 

grupp med samma material. 

4. Alternativ undervisning. Där undervisar en lärare de flesta studenterna medan den andra 

läraren arbetar med en liten grupp. I den mindre gruppen kan läraren arbeta med förkunskaper 

som krävs för att gå vidare till den huvudsakliga undervisningen eller bedöma en mindre 

grupp elever. Det finns också flera syften som denna alternativa metod kan arbeta genom. 

5. Teaming. Båda lärarna undervisar tillsammans. 

6. En undervisar och en hjälper. En lärare ansvarar och leder undervisningen samtidigt som 

den andra läraren cirkulerar runt eleverna och erbjuder eleverna individuell hjälp (Friend, et 

al., 2010). 

Rörelser inom Idrott och hälsa 

En av frågeställningarna är att undersöka hur lärare som arbetar med ett tvålärarsystem 

bedömer rörelser inom Idrott och hälsa. Ett kunskapskrav som bedömer eleverna är rörelser 

och för att tydliggöra vad lärarna egentligen bedömer redogörs det nedan hur Skolverket 

(2018b) förklarar kunskapskravet för rörelser: 

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9 

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer 

och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget. [...] 

Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 9 

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är 

uppfyllda. 

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9 
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Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer 

och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget. [...] 

Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 9 

Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är 

uppfyllda. 

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9 

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer 

och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget. (Skolverket, 

2018b, s. 51–53) 

Utifrån dessa kunskapskrav ska lärarna genomföra en bedömning på rörelserna av eleverna. 

Annerstedt (2007) menar att rörelser är svåra att tolka och bedöma. Kunskapskraven för 

ämnet Idrott och hälsa ska och kan användas som ett verktyg för att bedöma elevens 

färdigheter av rörelsekvaliteter och rörelseförmågor. Alltså på vilket sätt en rörelse ska 

utföras, med vilken säkerhet och ändamålsenlighet. När Skolverket (2014) skriver “på vilket 

sätt” menas även hur eleven anpassar sina rörelser till uppgift och sammanhang. 

Rörelsekvalitet ska inte förväxlas med fysisk status, (som exempelvis styrka, uthållighet eller 

rörlighet). Eleverna använder såklart sin styrka, kondition och rörlighet, men lärare ska inte 

bedöma hur starka, uthålliga eller rörliga de är, utan hur de faktiskt använder eller utför sin 

fysiska status i samband med sina rörelser. Läraren ska alltså både kunna uppmärksamma och 

identifiera olika kvalitetsnivåer i elevers rörelseutförande. I och med detta är det nödvändigt 

att separera rörelsekvalitet från begreppet fysisk status (Skolverket, 2014). 

Tidigare forskning 

År 2007 gjorde Skolverket en granskning av betygsättningen med fokus på att undersöka 

förhållandet mellan de nationella proven och de satta betygen i grundskolan och 

gymnasieskolan (Skolverket, 2009). Syftet var att se hur väl lärarnas betygsättning stämmer 

överens med nationella provens bedömningar. De nationella proven användes som indikator 

för att jämföra skillnaderna. Skolverkets uppfattningar efter studien var att mer måste göras 

för att uppnå en likvärdig betygsättning och bedömning (Skolverket, 2009). Det framgår 

tydligt att skolan förväntas genomföra en likvärdig bedömning på intern och nationell nivå 

(Skolverket, 2013). Det finns metoder för att förbättra den likvärdiga bedömningen enligt 

Skolverket och ett sätt är sambedömning. Ett bra exempel på sambedömning är att lärarna 

tillsammans hjälps åt med att rätta de nationella proven och genom det arbetssättet ökar den 
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likvärdiga bedömningen. Annerstedt (2007) förklarar att de nationella proven används för att 

öka den likvärdiga bedömningen på nationell nivå men nationella prov finns endast i vissa 

ämnen och inte i ämnet Idrott och hälsa. Författaren skriver vidare att det finns stora brister 

inom bedömning och betygsättning inom ämnet Idrott och hälsa. Under de 

betygsundersökningar som har gjorts har det framgått att lärare betygsätter olika utifrån de 

skriftliga kriterierna som lärarna har att tillgå. Vidare menar Annerstedt att bedömningen i 

Idrott och hälsa skiljer sig mycket från de övriga ämnena eftersom det inte enbart är teoretiska 

kunskaper som bedöms utan också ett utförande av rörelseförmågor. Det kan vara ett 

utförande av en rörelse, som oftast utförs under ett ögonblick vilket ställer höga krav på 

lärarnas bedömningsförmågor. Dessa rörelser bedöms subjektivt av lärarna vilket gör det ännu 

svårare att bedöma likvärdigt. Sammanfattningsvis förklarar författaren att bedömningen 

inom Idrott och hälsa är mycket svår att göra rättvis och likvärdig. Samtidigt finns det inte 

några nationella prov som kan bidra till en likvärdig bedömning. 

Motiv till sambedömning 

Sambedömning kan vara positivt då det har visat sig öka likvärdigheten i bedömningar och 

betygsättningar genom att den stärker lärarnas enighet i vad som ska bedömas (Skolverket, 

2018a).  

 

Sambedömning kan utnyttjas för att fördela bedömningsarbetet mellan lärarna och på så sätt 

minska arbetsbelastningen i samband med de nationella proven. De lärare som ej utför 

nationella prov med sina elever kan också medverka i bedömningen och hålla sig uppdaterade 

om provens innehåll och utformning. För årskurs 6 kan det exempelvis innebära att lärare med 

elever i årskurs 4 och 5 också hjälper till med att bedöma elevernas prestationer. När det 

gäller högstadiet och gymnasiet kan det innebära att andra lärare som undervisar i samma 

ämne deltar. Om möjligheten finns kan skolor även samarbeta med andra skolor eftersom alla 

elever har genomfört samma uppgifter. Ännu en fördel för att utföra sambedömning är att alla 

som sambedömer är insatta i provet och bedömningsanvisningarna (Skolverket, 2013). 

Sambedömning är inte endast positivt 

Det finns negativa aspekter med sambedömning. En risk är att en lärare redan har bestämt sig 

för vilket betyg en viss elev ska bli tilldelad och därför inte deltar i någon diskussion. I och 

med detta kan lärare med mycket auktoritet på en skola påverka de andra lärarna till att göra 
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samma bedömning som dem, vilket innebär att olika åsikter inte kommer fram. Risken kan 

minskas av att lärarna inte har bedömt samma elevexempel (Skolverket, 2013). 

Motiv till tvålärarsystem 

Wallin (2017) förklarar hur en skola i Sverige förbättrat sina elevresultat genom att de har 

börjat arbeta genom ett tvålärarsystem. Deras arbete sticker ut genom att de är två lärare i 

varje klassrum och samtidigt hjälper lärarna varandra med planering, egna tips och 

bedömningen av eleverna (Wallin, 2017). Gustafson och Hjörne (2015) skriver att det finns 

lärare som upplever att dubbelbemanning ger jättegoda resultat, även om det inte specifikt 

handlar om tvålärarsystem. Det finns många tillvägagångssätt att använda sig av när lärare 

arbetar med tvålärarsystemet. Shamberger, Williamson-Hendriques, Moffet och Brownlee-

Wiliams (2014) förklarar hur dessa arbetssätt kan utföras, till exempel att två ämneslärare 

undervisar tillsammans. Det finns ett brett utbud av studier där det tydligt framgår att 

tvålärarsystemet används, dock väldigt lite inom ämnet Idrott och hälsa. 

 

Haug (2000) förklarar att om den ekonomiska biten för en skola undersöks där de undervisar 

genom ett tvålärarsystem stiger kostnaderna. Dock bör inte fokus ligga på att kostnaderna 

ökar utan att elever med svårigheter inkluderas samt att skolan kan nyttja den 

specialpedagogiska kunskap som finns. Alla svenska skolor ska vara en skola för alla och 

ingen ska avvisas eller pekas ut (Haug, 2000).  



 12 

Metod och material 

I avsnittet nedan redovisas studiens metodgenomgång. Avsnittet inleds med en motivering av 

metodval. Därefter presenteras studiens informanter och urval, telefonintervjuer samt 

analysmetoder. Slutligen diskuteras reliabilitet, validitet och forskningsetiska principer. 

Val av metod 

Eftersom syftet med studien var att undersöka hur lärare använde sig av sambedömning när 

skolan arbetar med ett tvålärarsystem krävs en förståelse av hur arbetets process ser ut och 

därav är en kvalitativ studie lämplig. Stukát (2011) förklarar att huvuduppgiften för en 

kvalitativ studie är att tyda och skapa förståelse av resultatet som framkommit, inte att förutse 

eller förklara någon generalisering av resultatet. För att uppnå syftet och undersöka hur lärare 

arbetar med sambedömning och tvålärarsystemet är en kvalitativ studie mest passnade 

eftersom en fördjupad förståelse krävs. Stukát förklarar att kvalitativa studier ofta blir 

kritiserade på grund av att resultatet bygger på subjektiva tolkningar av forskaren samt att 

urvalet sällan är särskilt stort, vilket vi är medvetna om. Vi är dock inlästa inom området och 

har en förförståelse eftersom vi har förkovrat oss grundligt inom området, detta ser Stukát 

(2011) som en styrka vid tolkningen av resultatet. 

 

Studien genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer eftersom det 

tillvägagångsättet innefattade en flexibilitet genom öppna frågor. Det ledde till att 

respondenterna fick svara på hur deras arbete faktiskt utfördes. Gillham (2011) förklarar att 

semistrukturerade intervjuer är balanserade med en struktur som leder till att intervjuarna kan 

säkra sitt ämnesfokus. Detta eftersom intervjuarna har friheten att ställa följdfrågor som leder 

till intervjuerna kan säkerställa att frågor med samma betydelse täcks in. Vidare menar 

Gillham (2011) att den semistrukturerade intervjun bidrar till att finna data med god kvalitet 

som har en balans mellan struktur och öppenhet samtidigt som strukturen hjälper skribenterna 

i analysfasen. Bryman (2011) lyfter fram flera positiva aspekter med att genomföra 

semistrukturerade intervjuer. Som att i en semistrukturerad intervju förklarar respondenterna 

sina subjektiva uppfattningar och respondenterna har en djupare förståelse för den sociala 

verkligheten vilket gör valet av kvalitativ metod naturlig att använda sig av. Till skillnad från 

kvantitativa metoder, ger kvalitativa metoder forskaren möjligheten att gå in på djupet och 

försöka förstå vad människor faktiskt tänker och känner inför den verklighet de lever i. Å ena 

sidan har det ett högt pris med tanke på att metoden är så pass tidskrävande (Gillham, 2011). 
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Å andra sidan var studiens syfte att undersöka och skapa förståelse inom sambedömning och 

tvålärarsystem i ämnet Idrott och hälsa. Därför var denna metod mest passande. 

Respondenter och urval 

I Sverige finns det inte många skolor som arbetar med tvålärarsystem. Därför blev urvalet 

begränsat utifrån de skolor som faktiskt arbetar med ett tvålärarsystem. Urvalet bestod av 

behöriga ämneslärare inom Idrott och hälsa på högstadiet (Skolverket, 2018b). Anledningen 

till att studiens urval endast består av högstadielärare är på grund av att lärarna bedömer och 

betygsätter rörelser vilket de inte gör i längre åldrar, exempelvis lågstadiet. Därefter hade 

gymnasiet kunnat undersökts men eftersom intresset från gymnasielärare var obefintligt 

valdes högstadielärare som urvalsgrupp. Ännu ett kriterium som respondenterna behövde 

uppfylla för att delta i studien var att de behövde undervisa genom ett tvålärarsystem. Den 

inledande kontakten med respondenterna skapades genom facebookgruppen ”Idrottslärare”. 

Detta eftersom denna grupp ansågs vara en bra plattform för att nå ut till så många behöriga 

idrottslärare som möjligt på en och samma gång. Gruppen har över 10 000 medlemmar och 

gruppen syftar till lärare som arbetar, arbetat eller utbildar sig till lärare i ämnet Idrott och 

hälsa. Hade en icke utbildad lärare anmält intresse för att delta i studien hade den inte haft 

möjlighet att delta. Detta skedde inte utan alla som anmälde intresse var utbildade lärare. 

Utifrån positiv respons på första inlägget kontaktades därefter de som visade intresse, i början 

var det fler än tio personer som visade intresse, därefter avtog intresset för deltagande. Alla 

som visade intresse för studien var män. En kvinnlig respondent kontaktades senare via 

telefon. Båda dessa fall kan jämföras med det som Trost (2010) beskriver som ett 

bekvämlighetsurval, det vill säga att skribenterna tar det som finns och kan finna. Exempelvis 

genom att annonsera i tidningen. I detta fall användes sociala medier. Personer som uppfyllde 

kriterierna och var villig att delta i studien kontaktades sedan för en tidsbokning. 

 

Stukát (2011) förklarar att personer som är positiva till studiens syfte är lätta att få med som 

respondenter. Personer som är negativt inställda till studiens syfte är däremot svårare att få 

med i studien. Detta bortfall kan absolut påverka resultatet. Hur mycket detta bortfall 

egentligen påverkar kan inte förtydligas enligt Stukat, men denna risk bör uppmärksammas. 

Urvalsprinciperna för studien medförde en risk för att respondenterna som deltog är positiva 

till tvålärarsystem och sambedömning eftersom dessa lärare arbetar med ett sådant arbetssätt. 
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Detta tog skribenterna i beaktande genom att vara medvetna om att denna risk fanns under 

intervjuer, transkriberingar och tolkningar. 

 

Nedan ges en kortare sammanfattning över respondenterna som deltagit i studien. I studien 

intervjuades totalt sex respondenter, fem män och en kvinna där samtliga är utbildade 

ämneslärare i Idrott och hälsa. De manliga respondenterna anmälde sitt intresse medan den 

kvinnliga respondenten kontaktades via telefon.  Respondenterna har tilldelats fingerade namn 

med bokstavsordning från A till F, där männen har fiktiva manliga namn och kvinnan ett 

fiktivt kvinnligt namn. Samtliga respondenter undervisar med ett tvålärarsystem på 

högstadienivå.  

 

● Adam är 30 år och har arbetat som lärare i 1,5 år. Adam har cirka 14 lektioner i veckan och 

han undervisar de flesta lektionerna med tvålärarsystemet. Adam har arbetat på en annan 

skola tidigare där de inte undervisade genom ett tvålärarsystem. På den skola Adam arbetar på 

nu har de undervisat med tvålärarsystem så länge han har arbetat där. De brukar vara två eller 

tre lärare per klass och klasserna är runt 60 elever. 

 

● Bert är 47 år och har arbetat som lärare i 12 år. Bert har cirka 20 lektioner i veckan och han 

undervisar alla med ett tvålärarsystem. Bert har inte arbetat på några andra skolor. På den 

skolan som Bert arbetar på nu har skolan arbetat med tvålärarsystemet i ungefär 10-12 år. 

Elevgrupper som Bert och hans kollega undervisar är upp till 50 elever per lektion. 

 

● Calle är 25 år och har arbetat som lärare i 1,5 år. Calle har cirka 12 lektioner i veckan och 

undervisar alla lektioner med tvålärarsystemet. Calle har arbetat på andra skolor som inte 

undervisat med tvålärarsystemet. Den skola Calle arbetar på har alltid undervisat med ett 

tvålärarsystem. Calle undervisar alltid tillsammans med sin kollega och de undervisar klasser 

på ca 70 elever. 

 

● David är 35 år och har arbetat som lärare i ungefär 10 år. David har ungefär 23 lektioner i 

veckan och undervisar samtliga lektioner med tvålärarsystem. David har arbetat på en annan 

skola tidigare och där var det ett traditionellt undervisningssätt med en lärare per klass. Skolan 

där David arbetar har de undervisat med tvålärarsystemet i ca 4 år. I Davids klasser är det ca 

40 elever och då är det två lärare som undervisar de grupperna. 
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● Erik är 51 år och har arbetat som lärare i 26 år. Erik har ungefär 20 lektioner i veckan och 

undervisar cirka 70 % av de lektionerna med tvålärarsystem. Erik har arbetat på en annan 

skola tidigare i ungefär 20 år, där arbetade skolan inte med tvålärarsystem. På den skola som 

Erik jobbar på nu har skolan arbetat med tvålärarsystemet inom Idrott och hälsa sedan 2001. 

Eriks klasser kan skilja sig i storlek, det kan vara mellan 15-60 elever. 

 

● Frida är 43 år och har arbetat som lärare i ungefär 20 år. Frida har tidigare både arbetat på 

skolor som inte undervisar med tvålärarsystemet och skolor som undervisar med 

tvålärarsystem. Frida har arbetat på den nuvarande skolan i sex månader. Frida undervisar 

mellan 17-20 timmar i veckan. På Fridas skola undervisas de flesta lektioner med 

tvålärarsystemet. De undervisar oftast med två eller tre lärare under en lektion men vid 

enstaka fall är de själv eller fyra lärare. I varje klass går det 15 elever och grupperna kan slås 

ihop, storlekarna på undervisningsgrupperna kan vara 30, 45 och 60 elever. 

Telefonintervju 

Eftersom studiens målgrupp inte fanns på en bestämd geografisk plats utan var utspridda över 

hela landet genomfördes intervjuerna via telefon. Respondenterna kontaktades via telefon och 

samtalet spelades in. Genom detta tillvägagångssätt blev inte intervjuerna geografiskt 

begränsade. Gillham (2011) förklarar att en stor fördel med att använda sig av en 

telefonintervju är att intervjuaren inte blir begränsad av ett geografisk avstånd eftersom 

respondenterna blir uppringda via en telefon. Detta var avgörande för att kunna genomföra 

intervjuerna eftersom de flesta respondenterna som deltog i studien bor på olika platser i 

Sverige, från långt ner i söder till högt upp i mellersta Norrland. Samtidigt kan olika grader av 

intervjustrukturer användas i en telefonintervju, detta innebär att intervjuerna kan vara mer 

eller mindre djupgående. Som i studiens fall då skribenterna var mer djupgående angående 

undervisningsmetoderna som Friend et al. (2010) förklarade ovan (se figur 1). Detta genom 

att skribenterna läste upp undervisningsmetoderna för respondenterna och därefter förklarade 

respondenterna hur de arbetade med varje undervisningsmetod.  

 

Eftersom det är två skribenter behövdes en struktur skapas så att inget missförstånd kunde ske 

under telefonintervjuerna. När telefonintervjuerna genomfördes var alltid båda skribenter 

närvarande och deltagande. Genom den skapta strukturen av intervjuguiden (se bilaga 2) 

ansvarade var skribent för hälften av intervjuguiden. En av skribenterna läste information till 
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respondenten, inledande frågor och ställde frågorna för frågeställning 2 medan den andra 

skribenten ställde resterande frågor. Genom denna struktur ansvarade skribenterna för 

vartannat område vilket gav de tid att lyssna och eventuellt fylla i missade följdfrågor när den 

andra skribenten ställde frågorna.  

Genomförande 

Tanken var att utföra sex till åtta intervjuer samt en provintervju. Detta på grund av att 

intervjuerna är så pass tidskrävande (Bell, 2006). Eftersom arbetet har en tidbegränsning har 

studien inte tidsmässigt utrymme eller resurser för mer än ett sådant antal intervjuer. I början 

av arbetet undersökte skribenterna om det fanns ett intresse för deltagande med möjliga 

respondenter. Vid detta skeende upplevdes urvalet vara tillräckligt stort för att studien skulle 

kunna genomföras eftersom det fanns över tio möjliga respondenter. Däremot minskade 

urvalet när frågan om deltagande ställdes. Därefter började skribenterna personligen kontakta 

skolor som undervisar med tvålärarsystemet och med hjälp av dessa skolor ställde sju lärare 

upp. Sedan intervjuades sju lärare. Dock kunde inte en intervju användas eftersom 

respondenten undervisade fel målgrupp. Stukát (2011) beskriver detta som ett internt bortfall. 

Detta är då någon i undersökningsgruppen inte kan studeras på det sätt som det var planerat. 

Totalt består studien av sex respondenter som undervisar på högstadiet. Målet var att finna 

åtta respondenter men det begränsade urvalet försvårade det hela. Å ena sidan hade vi 

möjlighet att intervjua fler lärare för att få ett större urval. Fler intervjuer skulle ge studien en 

större tillförlitlighet. Å andra sidan arbetar flera lärare på samma skola, alltså skulle urvalet 

riskera att bli skevt, alltså de lärarna som kunde deltagit var kollegor med de som redan blivit 

intervjuade. Dessutom medför färre respondenter mer tid för att analysera och skapa en 

förståelse av den insamlade datan. Med tanke på att studien har begränsade resurser lades 

tiden på resultat och analys istället för att leta fler respondenter. Enligt ovan gjordes 

bedömningen att studien redan fått in tillräckligt med data från studiens sex respondenter och 

en mättnad uppnåtts då skribenterna kände att ytterligare datainsamling inte skulle generera 

någon ny kunskap. För att utnyttja och effektivisera arbetet med analysen och resultatet lades 

tiden på den insamlade empirin. 

 

I studien intervjuades en lärare som undervisar med tvålärarsystemet och inte två lärare 

samtidigt, vilket var planen i början av arbetet. Trost (2010) menar att gruppintervjuer för 

med sig extra etiska problem. Det som sägs i en gruppintervju förekommer i en social 
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situation där båda respondenterna i den intervjuade gruppen kan hålla med om vad den andra 

respondenten säger och tycker. Respondenterna påverkar alltså varandras svar. Det medför att 

respondenterna troligtvis inte heller kommer att säga saker som de inte vill att någon annan 

ska känna till. På grund av detta ansågs det finnas en för stor problematik med att intervjua 

lärarna två och två, då de förmodligen inte vill trampa sin kollega på tårna. 

 

Efter varje avslutad intervju påbörjades transkriberingarna av de inspelade ljudfilerna. 

Skribenterna hade en ljudfil var för att vara säker på att inte förlora materialet. Skribenterna 

delade upp arbetet och transkriberade varannan intervju, varje skribent transkriberade tre 

intervjuer var. Transkriberingen genomfördes så fort intervjuerna var avslutad. Det underlättar 

för skribenterna eftersom de kan minnas händelser som inte framkom på den inspelade 

ljudfilen, detta rekommenderar också Kvale och Brinkmann (2014). Alla transkriberingar 

genomfördes på dator eftersom det resterande arbetet också bearbetades på en dator. För att 

underlätta arbetet och analysen transkriberades utsagorna från talspråk till skriftspråk efter 

genomförd intervju. Detta gjorde bland annat att vissa meningar strukturerades med hjälp av 

skiljetecken och kommatecken. Enligt Denscombe (2018) är detta viktigt eftersom intervjun 

blir mer begriplig för läsare som inte var på plats när intervjun utfördes. Efter 

transkriberingarna var utförda påbörjades en analys via en analysmetod som ansågs vara 

tillämplig utifrån studien. I nästa avsnitt kommer en mer genomgripande beskrivning av 

analysmetoden. 

Analysmetod 

Induktiva analysmetoden 

Studiens analysmetod baserades på en induktiv ansats. Trost (2010) förklarar att metoden 

bygger på att forskarna samlar in empiri. När forskarna sedan analyserar och bearbetar 

materialet kan de finna något eller några mönster. När ett eller fler mönster existerar i en 

studie kan slutsatser dras. Därefter analyserades och bearbetades empirin för att försöka finna 

något eller några mönster som kan leda fram till en slutsats. Motsatsen till induktion är 

deduktion. Det deduktiva arbetssättet utgår från en teori, hypotes eller ett antagande som 

utgångspunkt som därefter ska testas. I den här studien användes ett induktivt förhållningssätt 

och empirin samlades in genom intervjuer utan något specifikt antagande, hypotes eller teori 

som utgångspunkt. Materialet som samlats in genom intervjuer användes för att svara på 
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forskningsfrågorna. Intervjuerna analyserades genom tematisk analys. Därefter jämfördes och 

analyserar skribenterna empirin genom grundad teori. De två sistnämnda termerna förklaras 

nedan. 

Tematisk analys 

En tematisk analys har använts när resultatet i studien har sammanställdes. Detta för att skapa 

en så stor trovärdighet som möjligt. Enligt Ahrne och Svensson (2011) innebär det att 

forskarna sammanfattar, kodar och kategoriserar data för att den ska bli enklare och tydligare 

att tolka och jämföra. När intervjuerna och transkriberingerna var genomförda färglades och 

kategoriserads samtliga svar som framkommit, detta för att enklare kunna sammanställa ett 

resultat. Efter att alla intervjuer hade transkriberats analyserades varje enskild intervju var för 

sig. Med detta menas att transkriberingarna först lästes igenom enskilt av författarna och 

sedan färgkodas respondenternas svar in under olika teman baserade på studiens 

frågeställningar. De teman som valdes var: definitioner på sambedömning, positiva/negativa 

aspekter med sambedömning, positiva/negativa aspekter med tvålärarsystem, ekonomi, 

metoder för att bedöma rörelsekvaliteter samt arbetssätt. Genom att sedan båda skribenter 

enskilt analyserade och kategoriserade allt resultatet i olika teman minskar risken att något av 

informanternas svar missas.  

Grundad teori 

Denna teori introducerades som en effekt av de traditionella induktiva och deduktiva 

metoderna på 1960-talet. Grundad teori utgår ifrån det empiriska datamaterialet och är på så 

sätt “grundad” på data. Detta betyder att det är respondenternas egna uppfattningar och 

perspektiv som bildar utgångspunkt för analyserna (Dalen, 2015). Genom att sedan utföra en 

kodningsprocess utvecklas en teori om centrala fenomenen i det empiriska materialet. De 

teorier som utvecklas ska vara fastställda från det empiriska dataunderlaget, detta är kärnan i 

grundad teori. En grundläggande operation i kodningsprocessen är systematisk jämförelse. 

Jämförelser sker genom att forskaren hela tiden letar efter likheter och skillnader inom det 

empiriska materialet för att sedan visa nyanser och variationer. Detta optimeras genom att 

maximera och minimera skillnader (Dalen, 2015). Dalen skriver vidare att grundad teori anses 

speciellt vara användbar vid kvalitativa studier och eftersom studien också bygger på ett 

induktivt förhållningssätt är grundad teori även i det avseendet passande. Dalen (2015) trycker 

på att ett grunddrag i teorin är att utveckling av analytiska begrepp och teorier ska härledas 

från det empiriska datamaterialet genom induktion. Denna Studien bygger på att försöka 
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skapa förståelse och dra slutsatser utifrån den empirin som insamlats. Grundad teori och 

tematisk analys passar bra ihop tack vare att det sker en kodning inom den grundade teorin 

och denna kodningen utförs genom tematisk analys. Från dessa kodningar görs sedan 

jämförelser för att se de maximala och minimala skillnaderna som därefter besvarar studien 

frågeställningar.  

Reliabilitet och validitet  

Traditionellt förklaras reliabilitet som tillförlitlighet, alltså när en mätning är stabil och 

genomförts på ett likadant sätt. Alla intervjuare ska ställa frågorna på samma sätt och 

situationen ska vara likadan för alla respondenter (Trost, 2010). Utifrån detta konstruerades 

intervjuguidens struktur, det bestämdes vem som ansvarade för vilka frågor som ställdes till 

respondenterna samt vem som ställde olika följdfrågor. Med en målsättning att uppnå en 

bättre reliabilitet. 

 

Vidare beskriver Trost (2010) validitet som giltighet, vilket menas att frågan ska mäta det som 

den är avsedd att mäta. Det är exempelvis om en forskare är intresserad av att veta hur många 

gånger per vecka som folk läser ledare i dagstidningar ska svarsalternativet handla om veckan 

och dess dagar och inte vara formulerade i termer av “alltid, ofta, sällan, aldrig”. Då mäter 

forskaren något annat. Vidare menar Trost att trovärdighet utgör ett av de största problemen 

med kvalitativa studier och där ingår forskarnas val av metod, alltså kvalitativa intervjuer. 

Forskare ska kunna visa andra som läser att data och analyser är trovärdiga. Detta är något 

skribenterna hade i åtanke under studien, att samla in data på ett sådant sätt att det blir 

relevanta utifrån studiens frågeställningar. Därefter har reflektioner gjorts över de etiska 

aspekterna i anslutning till datainsamlingen och senare i rapporteringen av resultatet, med syn 

på diverse frågetecken som kan påverka trovärdigheten. Genom att sju intervjuer genomförts 

med olika lärare tydliggörs validiteten eftersom likande tolkningar av samma fråga besvarats. 

Alltså när skribenterna ställt en fråga till respondenterna har samtliga förstått vad frågan 

handlar om och därefter besvarat frågan. Trost (2010) ger diverse tips på hur människor gör 

sin forskning mer trovärdig. Genom att redovisa hur intervjuarna ställt sina frågor till 

respondenterna (se bilaga 2) förtydligas trovärdighet för studien. Förekommer det mycket 

påståendefrågor blir trovärdigheten begränsad, detta är ett av de många tips som skribenterna 

använt sig av när de skapat intervjuguiden. När frågorna ställdes efterfrågades det hur 

respondenterna utför sitt arbete istället för att söka efter specifika påståenden. 
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Det finns nackdelar när det gäller reliabiliteten och validiteten i kvalitativa intervjustudier. 

Gillham (2011) menar att om forskaren inte använder sig av enkla beskrivande kategorier 

eller förekomsten av särskilda ord eller fraser när han eller hon analyserar sitt 

intervjumaterial. Då skapar intervjuaren oundvikligen någon sorts tolkning av vad 

respondenterna säger. Vidare skriver Gillham att respondenten själv “skapar” sig en bild av 

det som sagts i intervjun och det gör även intervjuaren. Detta är något som fanns i åtanke 

under skapandet av intervjuguiden. Tillsammans med handledaren resonerade skribenterna för 

att skapa en så högkvalitativ intervjuguide som möjligt. Därutöver utfördes en provintervju 

för att se om frågor och följdfrågor ställts på ett begripligt sätt samt fångar in undersökningens 

syfte och frågeställningar. Diverse ändringar gjordes efter provintervjun, till exempel 

meningsbyggnaden i vissa frågor.  

Forskningsetiska principer 

Informationskrav 

Detta krav handlar om att forskarna ska informera respondenterna om deras uppgift i projektet 

och vad det är för villkor som gäller för deras deltagande. Därefter ska respondenterna 

upplysas om att intervjun är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan när de vill 

(Vetenskapsrådet, 2002, 2017). När informationsbrevet skickades ut framgick denna 

information tydligt. Innan intervjuerna började påmindes respondenterna också om detta. 

Forskningskravet 

För att följa alla forskningsetiska principer påbörjades arbetet med att först skapa en fördjupad 

bild av forskningsområdet. Enligt Vetenskapsrådet (2002, 2017) är forskning viktigt och 

nödvändigt för individens och samhällets utveckling. Därav ställs det ett krav på att forskning 

bedrivs på ett bra sätt, den ska vara inriktad på väsentliga frågor och den ska vara av hög 

kvalitet. Detta krav kallas för forskningskravet och innebär att tillgängliga kunskaper 

utvecklas, fördjupas och att metoder utvecklas. För att tillämpa detta har skribenterna 

förkovrat sig grundligt och resonerat tillsammans med handledaren för att studien ska hålla 

hög kvalitet.  

Individskyddskravet 

Intervjuarna får i intervjuarrollen inte heller utsätta personer för psykisk eller fysisk skada, 

förödmjukelse eller kränkning. Detta krav kallas för individskyddskravet och är den självklara 
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utgångspunkten för forskningsetiska överväganden (Vetenskapsråden, 2002, 2017). Utifrån 

detta påbörjades en bearbetning av väsentliga frågor som ansågs relevanta att få svar på. Det 

var en självklarhet att skapa fördjupning inom detta område genom att ställa så pass tydliga 

frågor som möjligt utifrån syfte och frågeställningar. En självklarhet var redan vid arbetets 

start att undvika situationer där respondenterna skulle utsättas för fysisk skada eller kränkning 

som individskyddskravet hävdar. Fysisk skada var inte möjligt då intervjuerna skedde över 

telefon. Genom att följa den bearbetade intervjuguiden undanhölls kränkningar. 

Samtyckeskravet 

Detta krav handlar om att forskarna inhämtar respondenternas samtycke. I vissa fall bör 

samtycke inhämtas från förälder/vårdnadshavare om respondenten är under 15 år 

(Vetenskapsrådet, 2002, 2017). Inom denna studie var alla respondenter över 15 år, därav 

behövdes inget samtycke från förälder/vårdnadshavare då deltagarna själva kan ge sitt 

samtycke till att delta i intervjuerna. 

Konfidentialitetskravet 

Vetenskapsrådet förklarar att det som bör göras innan inspelningen och intervjuerna startas är 

att informera de personer som intervjuas om att det är helt konfideatiellt och att deras 

personuppgifter inte på något sätt kommer att lämna ut till någon (Vetenskapsrådet, 2002, 

2017), vilket gjordes i denna studie. 

Metoddiskussion 

Kritik till vald metod 

Det finns vissa nackdelar med att använda intervju som metod och en av dem är tidsaspekten. 

Bell (2006) förklarar att det försvinner mycket tid redan i planeringen av intervjuerna, det 

krävs ett ordentligt förarbete för att färdigställa en intervjuguide, att hitta och boka 

respondenter till intervjuerna. Bell förklarar att arbetet inte på långa vägar är klart bara för att 

intervjuerna är genomförda och inspelade. Kvar är den tidskrävande transkriberingen vilken i 

sig kan vara svår då det inte alltid är helt lätt att höra vad respondenten svarat. När allt detta är 

klart startar dessutom arbetet med att analysera och bearbeta de svar som framkommit för att 

kunna komma fram till vad det egentligen är respondenterna menar när de svarar på ett visst 

sätt på en viss fråga, vilket kan vara mycket tidskrävande. 
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Om fokus hade varit på att nå ut till största möjliga antal hade en webbenkät varit mer 

passande (Ejlertsson, 2014). Men eftersom skribenterna ville skapa förståelse och undersöka 

sambedömning när ett tvålärarsystem använts är intervjuer mer givande i kvalitativa 

undersökningar. Eftersom det ger svar på resonemang och tankar istället för statistik (Trost, 

2010). 

 

En problematik med att intervjua lärare som aktivt arbetar med sambedömning och ett 

tvålärarsystem är att skribenterna faktiskt aldrig ser hur deras undervisning och 

sambedömningsprocess utförs. Stukát (2011) menar att en observation kan vara mer lämpligt 

när forskaren vill ta reda på hur människor faktiskt gör och inte bara säger hur de gör. 

Skribenter kan inte vara säkra på att lärarna talar sanningsenligt. I vårt fall kan läraren uttala 

sig felaktigt eller förstora upp de positiva aspekterna för att berömma sitt egna arbetssätt och 

framhäva sina metoder. Dock var inte observation möjlig som metod eftersom det var för 

resurskrävande jämfört med arbetets tillgångar. Detta på grund av att skolorna låg utspridda 

över hela landet och tiden inte var tillräcklig. 

 

Gillham (2011) trycker på att det finns negativa aspekter med att använda sig av 

telefonintervjuer som exempelvis att intervjun är beroende av god uppkoppling eller att 

intervjuerna blir tidsbegränsade. Forskarna som intervjuar styr inte heller över omgivningen 

runt om respondenterna. Risken för störningsmoment är större och intervjuaren kan ej styra 

över dessa faktorer på samma sätt som om en vanlig intervju hade utförts. Gillham förklarar 

också att det krävs ett ännu större engagemang för att säkerställa en god intervjumiljö när en 

telefonintervju genomförs. 

Påverkan av bias 

Bell (2006) förklarar också att det alltid finns risk för så kallade bias, som kan förklaras som 

underliggande partiskhet. Det innebär att respondenten påverkas av den som intervjuar. Det 

finns därmed en risk för att intervjuares fördomar eller förutfattade meningar styr intervjun 

med vissa typer av följdfrågor som får stort utrymme i intervjun. Risken för bias är som störst 

när den som genomför studien är kraftigt engagerad i den frågeställning som studeras. I detta 

fall utbildar sig skribenterna till lärare men har tidigare inte engagerat sig något inom studiens 

frågeställningar. Därför anser vi oss inte påverkas av bias i denna studie. 
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Det är lätt att bara välja ut litteratur som belyser de aspekter som stämmer överens med de 

uppfattningar forskaren själv har i frågan (Bell, 2006). Även hur språket används kan göra att 

läsaren sedan leds in i att tolka de resultat som forskaren önskar. På grund av detta måste 

forskarna som genomför studien vara medvetna om att denna skevhet kan uppstå, därpå ska 

forskarna vara kritisk och ifrågasättande av sin egen tolkning av empirin. Det är därmed 

viktigt att de slutsatser som dras bygger på befintlig empiri och att skribenterna har goda 

belägg för det som sägs (Bell, 2006). Detta har genomsyrat vårt arbete och genom vår 

tematiska analys har en kodning genomförts. Samtidigt som vi är två skribenter  som 

analyserar resultatet tillsammans, vilket har gjort att båda skribenter har bidragit till att skapa 

materialet. Eftersom vi är två skribenter har två olika tolkningar av respondenternas svar 

genomförs, detta är positivt för på grund av att skribenterna kan vara kritisk mot varandras 

tolkningar och det gör att risken minskar för att en skribent har blivit påverkad av någon bias. 

Därefter diskuterades resultatredogörelsen noggrant mellan skribenterna men också av andra 

opponenter.   
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Resultat och analys 

I detta kapitel redovisas och analyseras det resultat som framkommit av intervjuerna med 

respondenterna. Först presenteras lärarnas definition av begreppet sambedömning. Därefter 

förklaras de positiva samt negativa aspekterna från respondenterna inom både sambedömning 

och tvålärarsystemet. Sist presenteras det hur respondenterna arbetar för att bedöma svåra 

rörelsekvaliteter.  

Hur definierar lärarna begreppet sambedömning? 

Ett av studiens syften var att ta reda på lärarnas egna definitioner av begreppet 

sambedömning. I följande del redogörs hur respondenterna definierar sambedömning. Detta 

jämfört med hur Skolverket definierar sambedömning.  

 

Respondenterna Adam, Bert, Calle, Erik, och Frida förklarar sin definition av sambedömning 

genom att dra exempel ur sina egna arbetslivserfarenheter. Bert förklarar hans syn och 

arbetssätt av sambedömning som följande: 

Om vi snackar om observationsbedömningar, då står vi bredvid varandra och liksom pratar 

ihop oss helt enkelt. Vi för mycket samtal om uppvisade förmågor, olika nivåer. Så det är 

helt enkelt en diskussion för att nå fram till en konsensus eller gemensam syn på vad vi 

bekräftar. 

Efter att intervjuerna genomförts och undersökts med hur respondenterna definierar begreppet 

sambedömning kunde skribenterna urskilja diverse likheter till det som Skolverket (2018a) 

beskriver som sambedömning. Likheterna mellan Skolverket definition och dessa 

respondenter definition, är att lärarna samarbetar kring både bedömning och betygsättning, 

antingen genom att bedöma elevernas kunskaper och färdigheter tillsammans eller att 

diskutera bedömningen. David är mer sträng i sin syn på sambedömning, han menar att lärare 

inte bara kan undersöka sina kollegors mappar eller matriser. David anser också att det är 

svårt att bedöma en elev som läraren själv inte undervisat. David förklarar sin definition av 

sambedömning: 

Sambedömning för mig innebär att i samråd med en kollega på något sätt gör en gemensam 

bedömning och för att det ska kunna göras och anses vara sambedömning från mitt 

perspektiv så innebär det också att man måste ha undervisat eleven gemensamt, framförallt 

i vårt ämne. Jag tycker det är väldigt viktigt och svårt att säga att det är samma bedömning 

när en annan kollega går in och tittar i en mapp eller i en matris, det är väl en variant av 
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sambedömning men för att kunna sambedöma på riktigt bör båda ha sett eleven, både 

kanske enskilt men också gemensamt. Så man faktiskt har en bild av vad eleven är och och 

vad eleven har för förmågor. 

Samtliga respondenter var överens och David var till viss del hårdare i sin definition av 

sambedömning än vad Skolverket (2018a) är. De aspekterna som samtliga respondenterna är 

överens om är att lärarna samarbetar och diskuterar bedömningen kring varje elev. 

Respondenterna är mer strikta i sin syn jämfört med Skolverket eftersom samtliga anser att 

lärare ska undervisa elevgruppen tillsammans för att skapa en så pass likvärdig bedömning 

som möjligt. David är den respondent som är mest strikt i sin av definition av sambedömning 

eftersom han tycker att lärarna måste undervisa tillsammans “för att kunna sambedöma på 

riktigt” som han själv uttryckte sig. 

Positiva aspekter med sambedömning 

När det kommer till de positiva aspekterna till sambedömning var många av respondenterna 

överens. När respondenterna blev tillfrågade om de främsta fördelarna med sambedömning 

när tvålärarsystemet används som undervisningsform svarade alla sex respondenter liknande 

som Erik uttalade sig nedan: 

Det är överlägset vad det gäller bedömningen, vi har samma bild av eleven, även om vi haft 

dem var för sig hade det varit mycket svårare såklart, för då har jag inte sett dem. Utan då 

blir man bara ett bollplank på att bekräfta för man kan ju inte säga emot, men nu får vi 

diskussioner. Även om vi har eleverna ensam så har jag också sett eleverna, även om jag 

inte sett eleven just då så har jag ändå en bild av eleven. Så det är lättare att förstå vad 

kollegan menar. 

Detta går hand i hand med det som Skolverket (2018a) skriver i sin forskning om att 

sambedömning kan vara positivt eftersom det visat öka likvärdigheten i bedömningen och 

betygsättningen då det stärker lärarnas enighet i vad som ska bedömas. När respondenterna 

blev tillfrågade om hur sambedömning påverkar likvärdigheten var alla respondenter 

övertygade om att sambedömning påverkade likvärdigheter till det positiva. Bert svarar 

följande: 

Bra fråga. Jo men bara det att man får olika synpunkter, olika infallsvinklar gör att det blir 

mer rättssäkert. Det är liksom en större tyngd i bedömningen då alla vet om att det är inget 

som jag som lärare har hittat på själv utan det här har man faktiskt jobbat med tillsammans. 

Det blir lättare att hantera då det inte bara jag som bedömt, man lämnar över material till 

kollegan för en second opinion så blir det oftast samma bedömning för vi är överens om 
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vad vi vill se. Jag anser att detta arbetssätt ökar den likvärdiga bedömningen i den svenska 

skolan. 

Utifrån respondenternas svar kan studien visa på ett starkt samband av samma uppfattning 

kring den likvärdiga bedömningen. David bedömer det till och med som “inget snack om 

saken” och ser det som en självklarhet att sambedömning ökar likvärdigheten, han förklarar 

det följande: 

Vår likvärdiga bedömning har ökat i väldigt väldigt stor utsträckning, just på grund av att 

vi diskuterar varje enskild elev var för sig så blir det likvärdigare, punkt! Det går liksom 

inte att diskutera. Däremot tror jag inte att vissa kanske uppnår den fulla potentialen i 

sambedömning om man inte sambedömer alla elever. 

Därefter frågades respondenterna om huruvida de upplevde tidsaspekten när tvålärarsystemet 

och sambedömning bedrevs, alltså om lärarna sparar tid eller om det kostade tid jämfört med 

det traditionella undervisningssättet med en lärare per klass. Bert bedömer att det inte var 

någon skillnad medan Adam, och David menade att lärare i slutändan vinner tid. David 

yttrade sig enligt följande: 

Vi vinner mängder med tid. Vi planerar mindre, vi bedömer snabbare och vi har till och 

med det som många skriver om i studier att vi har mer tid över till reflektion också. 

Eftersom att jag bara planerar hälften så har ju tid över till andra saker som till exempel att 

reflektera eller hjälpa till att driva utvecklingsprojekt. Man kan ta sig tid att vara med i 

antimobbningsgrupper och sådana där saker. Man har tid att läsa in sig på forskning och så 

vidare. Vi upplever att vi tjänar jättemycket tid på det här. 

Eftersom det krävs två lärare per klass inom ett tvålärarsystem kan det antas att det krävs mer 

tid för lärargruppen vid både bedömning och undervisning. Enligt respondenterna Adam, Bert 

och David vinner lärare på det i slutändan och får bland annat mer tid över till reflektion. 

Efter detta tillfrågades respondenterna om de tyckte det fanns några svårbedömda 

rörelsekvaliteter. Därefter fick de följdfrågan om sambedömning hade förenklat det som var 

svårbedömt inom rörelsekvaliteter. Samtliga respondenter tyckte att sambedömning var ett 

stöd vid svårbedömda rörelsekvaliteter, David svarade följande: 

Jag känner att sambedömning har hjälpt till i det här stället. När det blir svårt är det bra att 

ha någon att prata med och att ha en samsyn med, man kan bli mer säker i sin bedömning 

om man har någon att prata med. 

Detta går hand i hand med det som Annerstedt (2007) förklarar med att det finns en 

problematik med bedömning i ämnet Idrott och hälsa. Eftersom stora delar av bedömningen 
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genomförs via rörelser som utförs på ett ögonblick och att det samtidigt är många som ska 

bedömas på samma gång, vilket leder till att det inte är optimalt för den likvärdiga 

bedömningen. Sambedömning kan här hjälpa till med det svårbedömda och öka den 

likvärdiga bedömningen.  

Negativa aspekter med sambedömning 

Alla sex respondenter hade i överlag svårt att se något negativt kring sambedömning, vid 

vissa följdfrågor kunde några negativa aspekter dyka upp och de redogörs för nedan. Vid 

dessa följdfrågor förklarar Adam, Bert, Calle och David att sambedömning kanske inte skulle 

fungera om relationen mellan kollegorna inte klickar. David förklarar de negativa sidorna med 

sambedömning när de undervisar med ett tvålärarsystem enligt följande: 

Jag upplever om jag ska vara ärlig inga svårigheter. Det kanske låter som en jävla klyscha, 

men det beror väldigt mycket på att jag och min kollega fungerar så otroligt bra 

tillsammans, så att säga. Det som jag kan föreställa mig är liksom om jag skulle plocka bort 

min nuvarande kollega och plocka in någon som man kanske inte fungerar så bra med eller 

inte klicka med så tror jag att vissa moment kan bli svårt, om man har helt olika 

uppfattningar om vissa moment. Om man har helt olika syn på hur någonting ska 

undervisas eller hur ett kunskapskrav ska tolkas och man inte kan komma överens i det kan 

det bli riktigt jobbigt och då blir det också osäkert för eleverna och det är ju den största 

faran. [...] om du inte är en person som inte kan ta eller ge kritik, om du är en person som 

inte kan ge feedback så blir tvålärarsystemet också väldigt väldigt jobbigt. 

Bert delar Davids negativa aspekt med sambedömning, alltså att det är viktigt att två kollegor 

klickar. Han berättade att han och hans kollega inte klickade särskilt bra eftersom det tog 

längre tid i en början samt att de inte delade samma samsyn, vilket gjorde att deras 

sambedömning blev lidande:  

Nackdelar är att det kräver en samsyn på att vi delar synen på kunskaper och vilka 

kunskaper vi vill se. [...] det är mycket förarbete och tar tid i början. Har haft en kollega 

som inte jobbar kvar på skolan, där nådde vi inte riktigt fram i samsynen. Vårt samarbete 

nådde inte fram fullt ut. Det kan ju vara så att det inte klickar. Vi hade inte samma syn på 

hur undervisningen skulle bedrivas och då blir det svårt.  

Fallet som respondenterna ovan förklarar och främst Bert berättar är en av riskerna som 

Skolverket (2013) nämner som en negativ aspekt inom sambedömning. Att en lärare redan 

kan ha bestämt sig vilken bedömning en viss elev skall få och att det är då svårt att föra en 

diskussion med dessa lärare. Skolverket menar också att det är svårare att diskutera med en 
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lärare som har mycket auktoritet eftersom de också kan styra bedömningen mer än övriga 

lärare. 

 

Angående tidsaspekten inom sambedömning som nämnts tidigare var det delade meningar om 

metoden sparade tid kontra förlorade tid: Tre respondenter var positiva eller neutrala till att 

lärare sparade tid. Det var däremot inte Erik och Frida, de tyckte att sambedömning kan vara 

mer tidskrävande på grund av att det är många betyg som skall sättas i slutet av varje termin 

och att det är fler lärare som skall göra sig hörda. Erik förklarade tidsaspekten kring 

sambedömning så här: “det tar lite mer tid. Det är inget problem egentligen. Men vi har ju 240 

betyg vi ska sätta varje termin. Är man då tre lärare så tar det såklart sin tid.” 

  

Calle är delad i sin uppfattning kring tidsaspekten, han tycker att planeringen går fortare 

eftersom han har någon att bolla idéer med och i vissa fall kan dela upp planeringen mer 

noggrant. Calle uttrycker följande: 

Jag tycker att själva planeringen av varje moment tar mycket kortare tid eftersom man har 

någon som man kan bolla idéer med. Man har någon som kan ta hand om halva momentet 

medan jag tar andra halvan och sådära. Jag upplever att det blir lättare. 

Dock tycker Calle att bedömningen tar längre tid eftersom båda lärarna bedömer samma elev 

vilket gör att det blir ett slags dubbelarbete: ” bedömer man varje elev två gånger så kommer 

det att ta längre tid, men det kommer inte ta mycket längre tid.” 

Positiva aspekter med tvålärarsystemet 

När respondenterna blev tillfrågade om de främsta fördelarna kring att arbeta tillsammans 

med en annan lärare i ett tvålärarsystem besvarades det med diverse svar, alla respondenter 

var i överlag positiva. Erik beskrev den största fördelen som “roligare” och menar följande: 

Det är roligare, för mig. Mycket roligare. Jag har jobbat ensam i 20 år så jag har ju lite att 

jämföra med. Naturligtvis mycket bättre för eleverna också, två par ögon ser bättre än ett 

par ögon. Jag ser bara fördelar med att man är fler. 

Bert och Erik beskrev att en av de största fördelarna är att de har någon att diskutera saker 

med direkt. Bert menar följande: 

Den största fördelen är att man är inte själv med sina beslut. Man kan hjälpas åt att driva 

fram en förbättring. För det blir nästan alltid en diskussion både på lektionsnivå, vad funkar 

idag och vad ska vi göra nästa gång. Men också på arbetsområdena, vad gjorde vi bra här 
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och mindre bra här [...] Om vi skulle släppa tvålärarsystemet det har jag svårt att att tänka 

mig. Jag vill inte det.  

David tar upp en annan aspekt som de andra respondenterna inte nämner. Det kan vara att 

vissa elever inte fungerar med vissa lärare, men med tvålärarsystemet finns det två lärare som 

eleverna kan vända sig till. David beskriver det följande: 

Det kan vara så att till exempel två elever av olika anledningar inte funkar med mig. 

Kanske för att vi har hamnat snett eller för att det är någonting i min personlighet som de 

inte tycker om. Då finns det förmodligen någonting hos min kollega som kan hjälpa, då kan 

vi alltså byta. Vi låser inte eleven till någon specifik lärare och det är en otrolig styrka 

tycker vi. 

I en artikel i från Myrehed (2017) intervjuas lärare som arbetar med tvålärarsystemet. Enligt 

dessa lärare blir arbetsbelastningen mindre genom ett tvålärarsystem, vilket leder till ett 

mindre stresspåslag och ett förbättrat välmående. När respondenterna frågades om de höll 

med kring detta hade Adam, Bert, David och Erik en liknande bild. Adam besvarade frågan 

på följande sätt: 

Exakt det jag känner. När jag jobbade ett halvår på en annan skola där vi jobbade tvärtemot 

tvålärarsystemet, där jobbade vi aldrig ihop oss och vi hade inte samsyn på någonting, då 

kände man en väldig stress och press. Så jag skulle lägga fram allt material och skulle 

planera allt, sen även på lektioner när det sker nått så har man inte alls den här tryggheten. 

Sen vet man ju att vissa dagar är man ju trött, kanske lite småsjuk då kan det vara jätteskönt 

att luta sig lite mot kollegan, att kollegan tar lite större ansvar för att lektionen ska flyta. 

Det finns massa av såna aspekter och sen tror jag det här att vi kan täcka upp för varandra, 

vi kan stötta varandra när en kollega är borta, sjuk, skadad eller vad som helst så vet vi att 

det troligtvis flyter på ändå och jag behöver inte instruera en vikare exakt vad han ska göra 

utan det sköter mina kolleger. Jag tror det är kanon verkligen. 

När respondenterna tillfrågades hur den ekonomiska biten på skolan påverkade deras 

arbetssätt jämfört om de skulle använt sig av ett traditionellt arbetssätt med en lärare tyckte 

Bert, Calle och Frida att den inte påverkade något. Adam och David menade däremot att 

tvålärarsystemet var gynnsamt för skolans ekonomi. Adam förklarade hur han såg på den 

ekonomiska biten: 

Vi har ju hela klasser, så det blir ingen skillnad utan tvärtom det är en fördel för skolorna 

eftersom vi ibland kan ta två grupper ihop alltså själv, om en är sjuk till exempel. Så vi kan 

täcka upp för varandra så skolan tjänar helt enkelt på det. 

David tycker likt Adam att tvålärarsystemet är gynnsamt men David ser fler positiva aspekter 

kring sparanden. Eftersom Davids skola använder idrottshallen på ett smart sätt kan de låta det 
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vara paus 30 minuter mellan varje klass. Under dessa 30 minuter hinner de diskutera igenom 

lektionen som var och nästkommande lektion. Dessutom slipper elevgrupperna mötas i 

omklädningsrummet, detta har i sin tur lett till mindre oroligheter och minskade kostnader för 

skolan. David uttrycker sig följande kring hur den ekonomiska biten har påverkat honom: 

I vårt fall har det inte blivit dyrare eftersom att vi är två lärare på två klasser. Så vi hade ju 

kunnat köra solo men jag kan tänka mig att skolan tjänar på det eftersom att vi är två 

klasser i samma sal. Det är liksom två krafter med samma lektionstid vilket gör att det blir 

dubbelt så mycket halltid över. Sen har vi varit väldigt noggranna med att de ska läggas tid 

mellan varje klass. Det ska inte vara en klass ut och en klass in, för då får man de här 

krockarna i omklädningsrummen. Som kan skapa konflikter. Vi har en klass som duschar 

och när den är klar så kommer nästa. När vi tittar på trygghetsteamets resultat så kan man 

se att det är otroligt lite kränkningar som sker i omklädningsrummet och det är ju också 

ekonomisk besparing för skolan. 

Bert, Calle och Erik lyfter fram ytterligare en positiv aspekt med tvålärarsystemet, de känner 

sig bekväma över att lämna över vissa moment till sin kollega när kollegan har mer erfarenhet 

inom dessa moment och på så vis blir en lärare observatör under lektionen. Calle förklarar hur 

det kan ske: 

Beroende på vilket moment vi har om det är till exempel dans, då är det min kollega som 

har den expertkunskaper i form av att hon har varit i elitdansare. Och då blir det hon som 

håller i klassen. Hon är den som styr. Jag är den som observerar, jag kan bedöma i stunden 

samtidigt som jag kan hjälpa till att hålla ett lugn i klassen sådär, så där jobbar vi… 

Negativa aspekter med tvålärarsystemet 

När frågan om att auktoritet kan uppstå mellan kollegor lyftes under intervjuerna menar alla 

respondenter att de skulle kunna föreställa sig att den kan uppstå, men att det inte förekom på 

deras skola. David tog upp en svårighet och uttryckte sig följande: 

Svårigheten kan vara att om jag håller i en sektion för en elev om någonting och så 

kommer min kollega och avbryter mig med en annan förklaring eller en annan nivå inför 

eleven. Det är aldrig bra, det är inte bra för att vi står framför eleverna. Det är egentligen 

inget fel med att visa att man inte har stenkoll, men jag tror inte på att ifrågasätta varandra 

helt öppet framför eleverna om vissa saker. 

Detta kan kopplas till Bouck (2007) som menar att det är viktigt att samarbetet mellan lärarna 

som utför tvålärarsystemet fungerar bra, att lärarna är jämbördiga och får lika mycket 

inflytande. Om inte detta uppfylls kan lärare med mycket auktoritet påverka andra lärarna till 
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att göra samma bedömning som dem, på grund av detta kommer inte alla lärares åsikter fram. 

Risken kan minskas av att lärarna inte har bedömt samma elevexempel (Skolverket, 2013).  

David och Frida menar att det är viktigt att klargöra innan lärare börjar med sin undervisning 

hur de tänker och hur de lägger upp sin undervisning tillsammans för att få det att fungera så 

bra som möjligt. Detta går hand i hand med det som Skolverket (2013) skriver om att det är en 

fördel med sambedömning om alla som medverkar är insatta i provet och 

bedömningsanvisningarna. Frida menar följande “det kan vara svårigheter om lärare inte har 

tydliggjort rollfördelningen och förväntningarna med varandra.” Vidare beskriver David att 

han ser en svårighet med detta och menar att det är omöjligt att kunna diskutera allting inför 

alla moment: “med vissa moment så har vi olika uppfattningar om saker och ting och det är så 

att vi hinner inte diskutera alla moment och alla saker inför varje moment, det är helt 

omöjligt”. 

 

Då vissa respondenter menade att den ekonomiska delen inte påverkas menar andra att de kan 

tänka sig att skolor inte väljer att applicera tvålärarsystemet på grund av ekonomin. Enligt 

Haug (2000) blir den ekonomiska situationen kostsam med ett tvålärarsystem eftersom antalet 

lärare per elev ökar med ett tvålärarsystem och självklart ökar också kostnaderna. Erik 

förklarade: 

Jag tror allt har med pengar att göra. Är man en skola på 360 elever och min förra skola var 

det 250 ungefär och då var jag själv med dem. Så jämför man med det jag har nu så är det 

nog dyrare såklart. Men man tappar ju den mer likvärdiga bedömningen, men har man 

jobbat själv i 15 år kanske man blir bekväm med att bedöma själv. 

Även fast David tycker att tvålärarsystemet är ekonomisk gynnsamt förstår han att det kan 

finnas en problematik kring att det kan bli dyrare i vissa fall. Han förklarar dilemmat sådant: 

“det är ju kanske en ekonomisk fråga också. Vi har ju två lärare på två klasser men kör man 

två lärare på 25 elever då blir ju en kostnadsfråga.“ 

Metoder för att bedöma rörelsekvaliteter 

I intervjuerna fanns ett intresse för bedömning av just rörelsekvaliteter eftersom rörelser är 

klurigt att bedöma när de sker under ett kort ögonblick. När frågan ställdes om vilka metoder 

som respondenterna använder sig av vid bedömning av rörelsekvaliteter berättade samtliga 

respondenter att de sambedömer eleverna tillsammans i lärargruppen. Något annat som också 
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tillämpades mycket var filminspelningar, Adam, Bert, Calle, David och Frida använde det 

som underlag till sin bedömning. Bert förklarar nedan hur de arbetar med redskapsgymnastik: 

När vi kör redskapsgymnastik så får eleverna ett antal lektioner på sig att träna på redskap. 

Vi hjälper dem att hitta lämpliga övningar att träna på, sen behöver de inte vara fantastiska 

på allting utan snarare bättre att de fokuserar på något specifikt som de kan nöta in lite mer. 

[...] Sen avslutas detta bedömningstillfälle med att vi två lärare sitter bredvid och tittar på, 

observationsbedömning. Vi antecknar och ser, då krävs det att vi dels har diskuterat innan, 

vad är det är för kvalitet som vi tycker ska vara på de olika betygsnivåerna. [...] Vi 

använder oss ibland av videoinspelning, vi har lite motstridiga budskap från bland annat 

kommunen kring hur man får använda filma eleverna. Men det blev ju tydligare med det 

nya bedömningsstödet. Vi kommer nog jobba med det mer i framtiden. 

Frida förklarar att de använder film som ett sätt att bedöma rörelser. Under de examinerade 

lektionerna är det en lärare som leder lektionen och en lärare som filmar. Frida tydliggör hur 

de bedömer eleverna följande: “vid bedömning eller om vi säger att vi har tränat på en sak rätt 

så länge så kan det ju vara en av lärarna, en av oss som filmar, den andra leder och 

observerar.” 

 

När fler hade fokus på de digitala verktygen poängterade Erik hur viktigt det är att 

dokumentera sina bedömningar. Erik berättar att de använder sig av matriser som 

dokumentation för att få tydliga belägg på sina bedömningar: 

Jag och vi har blivit ganska duktiga på att dokumentera under perioder och även direkt 

efter perioder så försöker vi fylla på matriser på en gång. Förut gjorde vi så att vi fyllde i 

dem en gång om året när de skulle ha betyg och de blev väldigt jobbigt. Så vi försöker göra 

det ofta så vi har bra underlag. Det är bra för en själv, när man haft simning till exempel så 

prickar vi av allt i schoolsoft och i våra matriser prickar vi för liksom, check check check, 

då behöver vi inte lägga någon tanke på det, då kvarstår det tills vi ska lägga betyget. 

David trycker på att han kombinerar bedömningen med film och bedömningarna från de 

examinerade lektionerna. Han förklarar att på deras skola har alla elever en egen digital platta 

som hjälpmedel under utbildningen. Med hjälp av plattan kan och ska eleverna genomföra en 

videoinspelning under varje examinerande moment som de sedan lämnar in på en 

lärplattform. Det ger David och hans kollegor möjlighet att bedöma samma situation två 

gånger. Det betyder att varje elev får fyra ögon på sig vid varje situation och varje situation 

utförs två gånger samt att den i videoformat får eleven göra egna omtagningar på. David 

förklarar arbetssättet nedan: 
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Alla våra elever har varsin ipad, vi har en läroplattform som kallas för Hjärntorget som vår 

stad till viss del använder numera. Vi har valt att göra så med vår sambedömning att 

eleverna inom parentestecken, alltid ska redovisa fysiskt på lektionstid på något sätt, det 

kan vara i en spelvariant eller gymnastikuppvisning, genom en dans eller vad det kan va. 

Men den redovisningen ska alltid kompletteras med en videoinlämning där elever filmar 

sig själv i den här situationen. [...] För då får vi alltid minst två situationer på varje elev, en 

i “real life” alltså i verkligheten och en i videoformat där de kanske filmat 15 gånger men 

de skickar in den absolut bästa filmen. Och de här två sakerna skapar då den gemensamma 

grunden för vår sambedömning. 

Calle arbetar väldigt likt David, på båda skolorna ska eleverna skicka in en inspelad film inom 

varje moment, eftersom detta är en väldigt stor fördel när de bedömer rörelser menar Calle. 

Det som skiljer Calles metod från Davids metod är att Calles elever inte alltid behöver 

redovisa framför klassen. De elever som inte känner sig bekväma att redovisa framför klassen 

behöver endast skicka in film på hur de utför rörelserna. Likt Davids elever måste Calles 

eleverna också skicka in sina inspelade rörelser även fast de redovisat, detta för att det ska 

finns två situationer att bedömning under varje moment. Därefter bedömer Calle och hans 

kollega det inspelade materialet på samma sätt som de bedömer teoretiska prov. De bedömer 

materialet var för sig därefter sätter de sig och diskuterar elev för elev. Calle menar att en 

lärare ska kunna argumentera varför en specifik elev bedöms till just det betyget. Calle 

förklarar hur de bedömer rörelser mer noggrant nedan: 

De spelar in en film som de skickar in och lämnar in i en app som vi arbetar med och där 

utifrån sen… Så gör vi exakt samma sak som vi gjorde på på de skriftliga proven som jag 

beskrev förut, att man kolla igenom alla elever, betygsätter i sin bok och gör anteckningar 

varför man tycker det är som det är. Vi ska kunna beskriva för varandra varför jag tycker 

att den här eleven förtjänar det här betyget och sen så byter man på det och då jämför vi 

och då ser vi ju då “det här stämmer ju överens”, “den här stämmer inte överens”, “varför 

blir det så för?”. Sen så har vi en diskussion tillsammans då helt enkelt då vi anser vad 

eleven förtjänar utifrån både bedömningsmatriser och kunskapskraven. 

Metoden som David och Bert använder sig av när de först samlar in det dubbla materialet 

genom både film och examinerade lektioner och därefter sätter sig ner och sambedömer var 

för sig är definitionen av sambedömning i enlighet med Skolverket (2018a). Det som gör 

fallet unikt är att i sambedömning oftast sker i de teoretiska ämnena men David och Bert har 

skapat en metod att bedöma praktiska rörelser inom ämnet Idrott och hälsa. Genom deras 

metod kan de bedöma var för sig och därefter jämföra med varandra samt backa och gå 

tillbaka och se sina bedömningar. I Skolverket (2019a) uttrycks att läraren ska utvärdera 
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elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskravet och sätta det betyg som bäst motsvarar 

elevernas kunskaper och färdigheter. Det gör Bert ända ut till fingerspetsarna när han säger att 

läraren ska kunna argumentera för det bestämda betyget. Denna metod är möjlig eftersom 

skolan arbetar med digitaliserade verktyg men också att skolan arbetar med ett tvålärarsystem. 

För det krävs fler än en lärare för att sitta och sambedöma samma elevgrupp och Bert och 

Davids arbetssätt går hand i hand med hur Erlandsson och Tetler (2015) förklarar 

tvålärarsystemet. Erlandsson och Tetler förklarar att i ett tvålärarsystem är det två 

ämneskunniga lärare som tillsammans planerar, genomför och utvärderar undervisningen, 

samt sambedömer elever vid betygsättning. 

 

När det kommer till hur respondenterna bedömer rörelser var många eniga om att film 

användes men andra specifika metoder varierade. David berättade att på hans skola arbetade 

de i tre steg i bedömningen oavsett om det är praktiska rörelser eller ett teoretiskt prov. David 

förklarar arbetssättet mer noggrant nedan: 

Man kan säga att det är flera delar, den ena är den fortlöpande formativa bedömningen. 

Alltså den som sker under lektionstid och det är som med all bedömning att bara för att den 

är under en lektion inte uttryckligen är bedömningsgrundande, men märker man att en elev 

presterar uttryckligen bra under en lektion så ska man självklart ta med det i sin 

bedömning. [...] Sen har vi den summativa bedömningar att man kanske kommer till den 

punkten att man har någon form av redovisning uppvisning, eller vad det nu må vara. [...] 

Sen kommer den tredje delen som jag tycker är viktigast, att faktiskt samtala med eleven 

och prata om vad den har lärt sig och hur den har lärt sig och varför den har lärt sig. Så 

slutligen, formativt, summativt och samtal. 

Eftersom det uppfattades som att bedömning fortlöpte under hela undervisningen och inte 

endast under examinerade lektioner frågades respondenterna om hur deras praktiska arbete 

med bedömning av rörelser i ett tvålärarsystem var uppbyggda. För att kunna jämföra 

respondenternas arbetssätt med arbetssättet som Friend et al. (2010) beskriver fick 

respondenterna de olika arbetssätten inom tvålärarsystemet upplästa och förklarade därefter 

under intervjun. Alla respondenterna var eniga om att alla undervisningsmetoder tillämpades 

beroende på vilket moment som undervisades. Erik menar följande: 

Jag skulle vilja påstå att vi använder oss av alla egentligen. Faktiskt så jobbar vi mycket så 

och även en variant där vi brukar växelköra. Har vi till exempel 30 elever så kör ena läraren 

ett moment, sen tar den andra nästa moment och så vidare. Man turas om. Jag har liksom 

ingen egen klass, utan alla har alla. Vi är väldigt flexibla då alla årskurser inte är likadana 

och då måste man dela upp dem så man får en liten mindre stödgrupp, till exempel då man 
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åker skridskor, det kanske finns en grupp som inte åkt så mycket skridskor och då måste 

man kanske öva teknik med dem och ha dem i en särskild grupp. Sen kanske andra spelar 

hockey och vill spela och så vidare så vi delar upp det i olika nivåer. Men, jag vill nog 

påstå att vi är ganska demokratiska sinsemellan. 

Erik beskriver ovan att de arbetar parallellt eller “växelkör”. Ovan beskriver han vilka 

arbetssätt de använder av modellen samt hur de arbetar med det parallella arbetssättet och 

menar att de turas om och anpassar då alla årskurser inte är likadana. 
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Diskussion 

Nedan presenteras diskussionsdelen med skribenternas tankar om samtliga tre 

frågeställningar. Först hur lärarna definierade sambedömning kopplat till hur skribenterna 

tolkar det, därefter utförs liknande procedur inom positiva och negativa aspekter inom både 

sambedömning och tvålärarsystemet. Sist förklaras lärarnas bedömningsmetoder blandat med 

kommentarmaterial från skribenterna. 

Hur definierar lärarna begreppet sambedömning? 

Ett av studiens syften var att beskriva de intervjuade lärarnas definitioner av begreppet 

sambedömning, för att kunna se likheter och skillnader mellan respondenterna och författarna. 

De flesta respondenterna förklarade begreppet utifrån sina egna arbetslivserfarenheter i form 

av att de bland annat diskuterar bedömningen tillsammans med sin arbetskollega. Eftersom 

samtliga respondenter i denna studie svarade på ett liknande sätt till denna frågeställningen 

kan skribenterna tolka att det är på detta vis lärare som arbetar med tvålärarsystemet 

definierar sambedömning. Just att lärare har kollegan vid sin sida hela tiden gör att de 

konstant kan föra en diskussion om bedömningen och utvärdering av exempelvis lektioner. 

Skolverket (2018a) definierar sambedömning som ett samarbete när lärarna bedömer och 

betygsätter tillsammans eller genom diskussion, vilket stämmer överens med respondenternas 

förklaring av begreppet. Samtliga respondenter var även positiva till sambedömning. De 

skulle inte gå tillbaka till att bedöma själva igen, även om några arbetat självständigt och har 

flera års erfarenhet. Blir lärare bekväm med sambedömningen är det nog svårt att dra sig ur 

den, det blir en sorts trygghet.  

Vad finns det för positiva och negativa aspekter kring sambedömning när 

tvålärarsystemet inom Idrott och hälsa används? 

De positiva aspekterna genomsyrar de flesta intervjuerna. Många respondenter hade svårt att 

se något negativt med sambedömning och menade att sambedömning var överlägset jämfört 

med det traditionella undervisningssystemet när det kommer till den likvärdiga bedömningen 

och när det gäller att bedöma det svårbedömda, vilket stämmer överens med Skolverkets 

(2018a) forskning. Något som vi håller med om. Vi har svårt att se hur sambedömning skulle 

leda till något negativt när det kommer till den likvärdiga bedömningen. Det är isåfall om den 

ena läraren är mer auktoritär än den andra och styr undervisning och bedömning. Eller om 
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lärarna inte klickar med sina kollegor som de ska undervisa tillsammans med, det kan ju vara 

så att vissa människor helt enkelt inte passar ihop.  Precis som det framkom i resultatet att 

vissa elever inte passar med vissa lärare, men i detta fall har eleven alltid två lärare att vända 

sig till. Vår utvärdering av detta är att om elever kommer bra överens med sin lärare kan 

eleverna att vara mer fokuserad under lektionen och på så vis kunna prestera bättre. Lärare 

kan dock undvika auktoriteten mellan kollegorna genom att klargöra planering och deras 

tankar av hur lektionen ska utföras innan de undervisar. Detta tryckte också respondenterna på 

under intervjuerna.  

 

När det gäller tidsaspekten var respondenternas åsikter mer delade, en del menar att de tjänar 

tid, andra tyckte att det inte var någon större skillnad och vissa menade att det tog mer tid. 

Efter att ha utfört intervjuerna och fått höra alla lärarnas svar är vi kluvna i frågan. Vissa 

moment kanske tar mer tid, såsom själva bedömningen då alla lärare som arbetar med 

tvålärarsystemet ska göra sig hörda. Samtidigt tolkar vi det som att de nog tjänar tid vid 

exempelvis planering av vissa moment då de har en kollega som de kan strukturera upp alla 

lektioner med.  

 

Under intervjuerna nämndes artikeln ur Skolvärlden av Myrehed (2017) som handlar om att 

arbetsbelastningen blir mindre genom ett tvålärarsystem. Det gör i sin tur att lärarna känner 

sig mindre stressade och får ett bättre välmående. Detta var något som majoriteten av 

respondenterna höll med om, när de jämförde med hur det var att arbeta med det traditionella 

undervisningssystemet. En av respondenterna förklarade också att om en lärare är sjuk har de 

alltid en som kan backa upp och ta hand om lektionen, skolan behöver inte vara orolig för att 

hitta någon vikarie, vilket blir gynnsamt för skolans ekonomi. En del respondenter tryckte på 

mer aspekter kring sparande och tog upp det faktum att genom att tillämpa tvålärarsystemet 

kan de använda idrottshallen på ett smart sätt och låta det vara 30 minuter mellan varje klass. 

Under denna tid finns det plats för både diskussion om lektionen som var och nästkommande 

lektion. Detta i sin tur gör att det blir mindre elevgrupper i omklädningsrummen som behöver 

trängas, det skapas mindre oroligheter och kränkningar i omklädningsrummen vilket 

resulterar i att det blir mindre kostnader för skolan. Detta är något som vi tycker är intressant. 

Efter att ha förkovrat oss inom ämnet kan vi antyda att många rektorer nog har uppfattningen 

att tvålärarsystemet kostar mer pengar än ett traditionellt undervisningssystem eftersom få 

tillämpar det, men använder sig skolan av två lärare på två klasser blir det till och med så att 

de kan spara pengar i slutändan. 
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Metoder inom sambedömning för att bedöma rörelsekvaliteter 

I studien framgick det att film och sambedömning var två metoder respondenterna använde 

för att bedöma elevernas rörelser. Det skribenterna tyckte utmärkte sig speciellt var att 

respondenter försökte sambedöma på bredare och djupare nivå genom att analysera materialet 

tillsammans och diskutera innehållet. Anledningen till varför studien just fokuserade på 

bedömning av rörelser var på grund av att skribenterna uppfattat att just rörelser är 

svårbedömda, något också Annerstedt (2007) påpekar. Utgår skribenterna från Skolverkets 

kunskapskrav är rörelser inte endast svårbedömda utan även svårtolkade, om vad som ska 

bedömas och hur ofta rörelser ska ingå i alla olika moment. Rörelser kan ingå inom de flesta 

momenten inom ämnet Idrott och hälsa men läraren kan inte bedöma varje rörelse under alla 

moment alltså måste prioriteringar göras för att skapa en struktur. Därefter måste läraren tolka 

kunskapskraven och klargöra vad som bedöms av elevernas utförande. Slutligen ska läraren 

visuellt bedöma elevernas färdigheter när de utför dessa rörelser, dessa rörelser kan till 

exempel vara ett hopp och i det hoppet är det flera olika rörelser som tas i beaktande vid 

bedömningen vilket gör hela processen komplicerad. Annerstedt (2007) förklarar att rörelser 

är svårt att bedöma rättvist och likvärdigt. Samtidigt menar Skolverket (2009) att 

bedömningen av elevers kunskaper inte håller tillräckligt hög nivå, utan att den varierar 

mycket i alla ämnen. Ämnet Idrott och hälsa med rörelser i fokus måste då variera i högre 

grad jämfört med övriga ämnen.  

 

Vi har under vår studietid diskuterat fram och tillbaka hur olika lärare arbetar med 

sambedömning och kom fram till att en diskussion om hur en rörelse ska se ut inte är 

tillräcklig. Detta på grund av att en lärare kan se en specifik rörelse samtidigt som en annan 

lärare kan se något annat och en diskussion om hur en rörelse ska utföras är svårt att förklara 

med ord. Vår utvärdering och antagande efter studien är att lärare som använder sig av 

tvålärarsystemet försöker sambedöma på en bredare och djupare nivå jämfört med om lärare 

undervisar med det traditionella undervisningssystemet. Alltså att dessa lärare sambedömer 

och diskuterar bedömning av rörelser och andra moment i en större utsträckning. Det framgår 

också att vissa av respondenterna arbetar striktare sätt eftersom lärarna ska argumenterar för 

varandra vilken nivå de tycker eleven ligger på. När flera lärare både har undervisat och 

bedömt eleven och därpå argumenterar höjs nivån på sambedömning till det yttersta av vad 

lärare kan göra i bedömningsväg. Skolverket (2018a) hävdar att sambedömning bidrar till en 

mer likvärdig bedömning för den svenska skolan. Vi som undersökt detta påstår att om lärare 
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verkligen ska göra allt för att förbättra den likvärdiga bedömningen och förbättra 

bedömningen av rörelser. I så fall ska eleverna undervisas och bedömas genom 

sambedömning i ett tvålärarsystem. Då kan lärarna i alla fall säga att de gjort allt vad de kan 

för att uppnå en likvärdig bedömning av elevernas kunskaper och färdigheter. 

Slutsats och vidare forskning 

En summerande slutsats av det viktigaste resultatet från denna studie tyder på att 

respondenterna definierar begreppet sambedömning utifrån sina egna arbetslivserfarenheter. 

Att de samarbetar både kring bedömning och betygsättning, antingen genom att bedöma 

eleverna kunskaper och färdigheter tillsammans eller att diskutera bedömningen. Alla 

respondenter som intervjuats är positivt inställda till sambedömning och tvålärarsystemet. En 

respondent förklarade att sambedömning tillsammans med ett tvålärarsystem är överlägset 

jämfört med det traditionella undervisningssättet när det gäller den likvärdiga bedömningen 

och svåra bedömningar av rörelser. De negativa aspekterna som framkom med 

sambedömning och tvålärarsystemet var att lärarna kanske inte kom överens med sin kollega 

eller att en av lärarna i tvålärarsystemet var mer auktoritär än sina kollegor, vilket kan 

resultera att delar av undervisningen och bedömningen påverkas. Tidsaspekten råder det 

delade meningar om då vissa anser att lärarna sparar tid, andra tycker att det inte var någon 

skillnad och vissa tyckte det tog mer tid. Arbetsbelastningen är även något som tycks minska 

och på så vis håller sig kanske lärarna friskare vilket medför mindre kostnader för skolan.  

 

De lärare som intervjuats arbetar på skolor som lägger ner mer resurser än skolor som inte 

använder sig av tvålärarsystem för att uppnå en mer likvärdig bedömning. Resultatet visar 

även att de metoder som lärarna använde sig mest av för att bedöma rörelsekvaliteter var film 

tillsammans med att de sambedömer materialet. De lärare som arbetar med sambedömning 

och tvålärarsystem anser att de i alla fall försöker bedöma på en djupare nivå eftersom de 

diskuterar varje elev tillsammans. Denna slutsats dras genom att respondenterna jämför 

skillnader från tidigare då de undervisade genom det traditionella undervisningssättet. 

Slutligen har det genom studien framkommit att det är få skolor som arbetar med 

tvålärarsystem. De intervjuade lärarna som arbetar på dessa skolor förklarade att de värderar 

den likvärdig bedömning och välmåendet hos elever och lärare över den ekonomiska 

aspekten. Generellt kan man säga att dessa skolor inte snålsparar för någon girighet utan 

sambedömer genom ett tvålärarsystem för likvärdighet. 
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Vidare forskning skulle kunna undersöka mer om tvålärarsystemet, exempelvis varför det är 

så få skolor som arbetar med tvålärarsystemet. Men det skulle också kunna genomföras en 

bredare studie där man jämför två lärargrupper, en som undervisar med traditionellt system 

och en med tvålärarsystem för att kunna se diverse likheter och skillnader i en mängd olika 

områden, exempelvis undervisningskvalitet eller skillnader på elevernas välmående.  
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Bilaga 1 

Informationsbrev 

 

Ansökan om tillåtelse att intervjua dig som lärare 

 

Hej!  

 

Vi heter Robin Höglund och Pierre Bryntesson. Vi studerar sista terminen på 

ämneslärarprogrammet inriktning mot gymnasiet på Umeå universitet. Examensarbetet 

koncentrerar sig på hur lärares arbetar kring sambedömning när ett tvålärarsystem används 

inom ämnet Idrott och hälsa. Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare definierar 

begreppet sambedömning, vilka positiva och negativa aspekter sambedömning kan medföra 

och vilka metoder inom sambedömning som lärare använder sig av när de ska bedöma 

rörelser. Vi undrar och skulle vara väldigt tacksamma om du har möjlighet att ställa upp på en 

telefonintervju. Vi önskar att genomföra intervjuerna under vecka sju och åtta. Varje intervju 

beräknas ta 60 minuter.  

 

Vi arbetar såklart yrkesetiskt. Därav värnas det om anonymitet och namnen vi använder i 

texten kommer vara fingerade. Vänligen meddela oss tid som passar för videointervjun. 

Intervjun bör äga rum runt vecka sju till åtta. Det skulle vara ytterst värdefullt för oss om du 

vill ställa upp på en intervju då dina åsikter är värdefulla för oss. 

 

 

Tack på förhand! 

 

Robin Höglund  Pierre Bryntesson  

Tvistevägen **C  Istidsgatan** 

90729 Umeå   90655 Umeå 
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Bilaga 2 

Information till respondenten 

Denna intervju är helt frivillig, känner du att du vill avbryta eller hoppa över någon fråga så är 

det helt upp till dig. 

 

I den här intervjun är du helt anonym. Materialet kommer att spelas in. Inspelningarna 

kommer att raderas när vi transkriberat färdigt. Är det okej att vi spelar in intervjun? 

 

Vi vill under denna intervju undersöka sambedömning och tvålärarsystemet lite närmare. 

Därefter kommer vi att sammanställa din och de andra respondenternas intervjuer till ett 

resultat. 

 

Vi intresserad av dina egna tankar samt känslor kring sambedömning och tvålärarsystem och 

det finns inga dåliga svar, eller rätta svar. Ingen press, utan ta den tid du behöver. 

 

 

Om du känner dig redo så tycker jag att vi kan sätta igång. 

 

Inledande frågor 

1. Var studerade du till lärare? 

2. Vilket år tog du examen? 

3. Vad är din nuvarande ålder? 

4. Hur länge har du arbetat som lärare? 

5. Hur länge har du jobbat på den här skolan? 

6. Har du arbetat med några andra yrken tidigare? 

7. Vilka ämnen undervisar du i? 

8. Har du jobbat på några andra skolor? 

8,1. (Om ja) Vilket arbetssätt arbetar du med då?  

9. Har du arbetat med några andra arbetssätt än tvålärarsystemet på denna skola?  

10. När började skolan arbeta med tvålärarsystemet? Och hur länge har du arbetat med 

tvålärarsystemet?  

11. Hur många Idrott och hälsa lektioner undervisar du totalt i veckan? 

12. Hur många Idrott och hälsa lektioner undervisar du med ett tvålärarsystem? 
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13. Vilka åldersgrupper undervisar du?  

-Högstadiet/ Gymnasiet 

Hur definierar lärarna begreppet sambedömning? 

● Hur definierar du begreppet sambedömning? 

● Hur går bedömningen till inom Idrott och Hälsa på din skola? 

● Hur arbetar du med sambedömning? (Om det besvaras ovan så ställ inte denna fråga) 

● Vilka områden sambedöms? 

Vad finns det för positiva och negativa aspekter kring sambedömning när 

tvålärarsystemet inom Idrott och hälsa används? 

● Kan du beskriva hur du arbetar med tvålärarsystemet i den dagliga verksamheten? 

● Hur stora elevgrupper brukar ni undervisa när ni undervisar genom ett tvålärarsystem? 

● Vi har läst att det finns flera olika arbetssätt när man arbetar med ett tvålärarsystem, t.ex. 

-En lärare undervisar och en lärare observerar 

-En lärare undervisar och en lärare assisterar  

-Stationsträning, där båda lärarna är fördelade på två olika stationer 

-En lärare undervisar och en lärare arbetar med en mindre grupp 

Hur arbetar ni?  

-Används dessa arbetssätt?  

● Vad anser du vara de främsta fördelarna med att arbeta med ett tvålärarsystem? 

- Vad är så bra med det? ntt/ntn 

● Vilka möjligheter och svårigheter finns det vid sambedömning och tvålärarsystemet när ert 

arbetssätt utförs?  

- Hur menar du då? Utveckla gärna. 

-Trampa kollegan på tårna? 

-Auktoritet 

● Vilka diskussioner brukar vanligtvis dyka upp vid sambedömning? 

● Det är viktigt att eleverna också är insatta på vilka kunskapskrav som ställs på dem. När du 

arbetat två och två, upplever du att det blir det lättare för eleverna att uppfatta vilka 

kunskapskrav som ställs på dem? Utveckla! (Jag kan förtydliga frågan) 

● Vad finns det för diverse svårigheter med att samarbeta i undervisningen i ämnet Idrott och 

Hälsa? 
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● Hur upplever du tidsaspekten när det gäller sambedömning under ditt arbete? 

● Hur har den ekonomiska biten påverkat ert arbetssätt?  

-Har frågan lyfts med rektorn? 

● Enligt “skolvärlden” så är tvålärarsystemet positivt för elevernas resultatutveckling, arbetsron 

i klassrummet och att eleverna får hjälp snabbare. Vilka fördelar anser du är främjande för 

eleverna när du arbetar med ett tvålärarsystem? 

● Tvålärarsystemet bedrivs i relativ stor utsträckning bland de svenska skolorna. Efter att 

utforskat utbudet bland skolorna som arbetar med ett tvålärarsystem så är vår subjektiva 

uppfattning att det bedrivs i mindre omfattning i ämnet Idrott och hälsa. Vad tror du detta 

beror på? (Låt de fundera) 

- Kan det bero på ekonomiska frågor? 

- Eller brist på lärare?  

- Tid? 

● I en artikel i Skolvärlden så intervjuas lärare som arbetar med tvålärarsystemet och enligt 

dessa lärare så blir arbetsbelastningen mindre genom ett tvålärarsystem, vilket leder till ett 

mindre stresspåslag och ett förbättrat välmående. Vad tänker du kring det?  

-Är det viktigt att läraren kan ventilera till någon? 

Vilka metoder inom sambedömning använder dessa lärare när rörelsekvaliteter 

bedöms? 

● Med vilka metoder arbetar du när ni sambedömer rörelsekvalitéer? (Vid otydlighet förtydliga)  

● Arbetar ni med ett mer utvecklat arbetssätt än diskussioner i arbetsgruppen? 

● Känner du att kunskapskraven är ett stöd/hinder till din bedömning? Utveckla 

-Vi har inget verktyg för en likvärdig bedömning inom Idrott och hälsa som övriga ämnena. 

Vad tycker du om det? 

-Något som liknar nationella prov, hade det hjälpt? 

● Vad tar du med i bedömningen av en elev när det kommer till rörelsekvalitéer? 

(Om det uppstår svårigheter, så be om ett exempel från Rörelse till musik och rörelser vid 

gymnastik) 

● Beskriv hur din process ser ut när du ska sätta ett slutbetyg på en elev 

● Är det något som du känt har underlättat din bedömningsprocess? Kan vara vad som helst, 

någon metod, arbetssätt eller något hjälpmedel. 

● Vad anser du är svårbedömt inom rörelsekvaliteter? 

● Har sambedömning förenklat bedömningen? 
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● Skolverket betonar att sambedömning förbättrar den likvärdiga bedömningen i den svenska 

skolan. Hur anser du att sambedömning påverkat er likvärdiga bedömning? 
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