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Abstract 
Keywords: Assessment, grading, physical disabilities, physical education  

 

This study is a study of the assessment and grading of Swedish students with physical 

disabilities in physical education. The purpose of the study has been to look into how teachers 

assess and grade students with physical disabilities, and if there are any difficulties or 

problems in this assessment and grading. Focus has been on students in year three to six 

because this is where the assessments and grading take place. It’s a qualitative study, where 

eight teachers have been interviewed using a semi-structured interview model. The study will 

show that teachers have a formative way of seeing assessment, and that the biggest problem 

that arises in the assessment and grading of students with physical disabilities is the 

adaptation of the education.  
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Inledning 

 

I can’t remember getting to school. I don’t know what we’ve just done in English but I 

know what’s coming next. PE! I’m not a PE person. I hate PE. Why do they make me 

do PE? PE is for them. You know the ones, the sporty boys, the tough guys, the ones 

that have loads of mates, the ones the girls like, ‘cause they’re fit and fast, with muscles 

that’ll get bigger and better; the guys that can get into fights and come away battered 

and bruised and the winners. Yeah, that’s what they are, winners. What does that make 

me? (Dreaded PE, Dave, aged 13) (Fitzgerald & Stride, 2012, s.287) 

 

Situationen som pojken ovan beskriver är precis en sådan situation som inte får ske i skolan. 

Sker den så har skolan misslyckats med det mest grundläggande inom skolans värdegrund. I 

läroplanen står det att alla som arbetar inom skolan ska arbeta för allas lika värde (Skolverket, 

2011a). Alla ska få vara med och vara delaktiga under lektioner. För att detta ska kunna bli 

verklighet krävs det en bra och tydlig planering inom ämnet Idrott och Hälsa om du har elever 

med funktionshinder i klassen. Dessa elever ska precis som många andra känna en glädje och 

längtan för ämnet. En känsla att man får vara med och bidra till något inom gruppen och en 

känsla av att ett ämne är roligt är väldigt viktigt för att elever ska bli motiverade att kämpa 

mot kunskapskraven. En skola för alla och allas lika värde borde ju reflekteras lika mycket i 

bedömningen och betygsättningen som i alla andra delar av skolan. Men är så verkligen 

fallet?  

 

Annerstedt (2002) tar upp etiska dilemman som bedömning och betygsättning ofta dras med. 

Han menar att lärare ofta ställs inför etiska beslut som kan komma att påverka eleverna i hög 

grad. Denna problematik är gällande i alla ämnen, men vad händer då i Idrott och Hälsa där 

fysiska funktionshinder blir mer tydliga? 

 

 Skolinspektionen (2009) visar i en av sina kvalitetsgranskningar att det finns 

undantagsbestämmelser som ska finnas till som stöd för både lärarna och för de 

funktionshindrade eleverna, men att kunskapen om vilka dessa undantagsbestämmelser är och 

hur dessa ska tillämpas ofta är bristfällig. Denna kvalitetsgranskning är från 2009 och man 

kan tycka att informationen kring undantagsbestämmelserna borde ha spridits och blivit bättre 

nu tre år senare, men är så verkligen fallet? 

 

 Denna studie kommer att ta upp hur bedömning och betygsättning egentligen sker i ämnet 

Idrott och Hälsa och om det finns någon problematik när det gäller elever med 

funktionshinder. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka bedömning och betygsättning av elever med fysisk 

funktionsnedsättning inom ämnet Idrott och Hälsa i grundskolans tidigare år, utifrån 

existerande läroplan. Detta kommer att göras med hjälp av följande frågeställningar: 

 

* Hur bedömer och betygsätter lärarna elever med fysisk funktionsnedsättning? 

* Vilken problematik finns i bedömningen och betygsättningen? 

 

 

Litteraturgenomgång 

Denna litteraturgenomgång kommer att börja med att redogöra för hur FNs arbete kring de 

mänskliga rättigheterna har utvecklats till att även inkludera personer med 

funktionsnedsättningar och hur en konvention gällande detta har utarbetats. Efter detta korta 

avsnitt kommer såväl en kort historik kring funktionshinder och funktionsnedsättning, som en 

definition av dessa begrepp. Det historiska fortsätter i nästa avsnitt som handlar om det 

målrelaterade betygsystemet och hur läroplanen förändrats genom Lgr 11. Efter genomgången 

historik redogörs för teorier runt generell bedömning och betygsättning i skolan, för att sedan 

i nästkommande två avsnitt ta upp det mer specifika kring bedömning och betygsättning i 

Idrott och Hälsa. Därefter tas teorier runt valid och reliabel bedömning upp, för att sedan 

fortsätta in på olika sätt att se på bedömning; formativ och summativ bedömning. 

Avslutningsvis kommer en kort genomgång av de styrdokument som finns, men även en 

genomgång kring etisk problematik som kan uppstå vid bedömning och betygsättning. 

 

En konvention blir till 

FN har ända sedan sitt bildande arbetat med frågor om mänskliga rättigheter. Den första att 

behandla detta är FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna som sattes ihop år 

1948 (Regeringen, Ds 2008:23). Efter detta har konventionerna avlöst varandra, allt i ett 

försök att ytterligare klargöra varje människas rättighet. Även om frågan kring personer med 

funktionsnedsättning varit uppe till diskussion många gånger dröjde det till slutet av 90-talet 

innan den frågan tog riktig fart. Detta trots att Sverige redan 1989 försökte få till stånd ett 

arbete om rättigheterna till delaktighet och jämlikhet för personer med funktionshinder. Ingen 

konvention kom att påbörjas, men ett antal standardregler som reglerar och ser till att personer 

med funktionsnedsättning har samma rättigheter och skyldigheter som alla andra, antogs 

1993. Det skulle dröja ända till 2003, ett helt årtionde efter att standardreglerna antagits, innan 

FNs generalförsamling beslutade att en konvention skulle tas fram. Konventionens syfte blev 

att se till att alla människor med funktionsnedsättning har möjligheten att få sina mänskliga 

rättigheter, genom att undanröja de hinder som tidigare funnits.  

 

Hailey Fitzgerald och Annette Stride (2012) har intervjuat några barn för att ta reda på hur de 

ser på ämnet Idrott och Hälsa. Dessa intervjuer visar att det kan finnas ett problem inom just 

Idrott och Hälsa när det gäller elever med funktionshinder. Det finns elever som känner stor 

motvilja att medverka på idrottslektionerna, eller ens ta sig till skolan när Idrott och Hälsa står 
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på schemat då de känner att deras funktionshinder skapar ett stort problem som inte riktigt 

hanteras av skolan. Istället känner de att de blir utpekade på grund av sin 

funktionsnedsättning. Där funktionsnedsättningen är av fysisk karaktär blir det automatiskt 

idrottslektionerna som är värst. Ofta får elever stå på sidan om, ha enskild idrottsundervisning 

efter avslutad lektion eller bli mentalt kränkta på andra sätt på grund av sitt funktionshinder. I 

och med det som tidigare skrivits om FNs arbete kring mänskliga rättigheter och varje 

människas rätt till delaktighet och jämlikhet blir dessa berättelser, oavsett om de är positiva 

eller negativa, väldigt aktuella för oss som lärare och även för mänskligheten i stort. 

 

Funktionshinder eller funktionsnedsättning? 

Det finns några olika begrepp att ta hänsyn till i en studie som denna: Funktionsnedsättning, 

funktionshinder och handikapp. Tidigare stod funktionsnedsättning och funktionshinder som 

synonymer, men i och med den förändring som genomfördes i oktober 2007 har vissa 

revideringar gjorts (Socialstyrelsen, 2012). Sedan ändringen har handikapp helt tagits bort, 

och begreppen funktionsnedsättning och funktionshinder har tappat sin synonym och används 

nu för att beskriva två skilda saker. Enligt socialstyrelsens termbank innebär 

funktionsnedsättning egentligen bara en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell 

förmåga. Denna nedsättning kan uppstå efter sjukdom eller av medfödd eller förvärvad skada. 

Nedsättningen kan i sin tur vara antingen bestående eller av övergående natur. 

 

Funktionshinder å sin sida innebär att funktionsnedsättningen skapar en begränsning i 

förhållande till omgivningen personen befinner sig i. Funktionshinder innebär alltså inte 

indirekt en skada, utan måste hela tiden sättas i relation till sin omgivning. Detta innebär att 

det kan finnas ett funktionshinder i olika situationer beroende på hur anpassad omgivningen 

är. Ser man vidare till socialstyrelsens definition av funktionshinder kan man se att 

funktionshinder inte beskriver egenskaper hos individen. Detta innebär att en person varken 

kan ha ett funktionshinder eller vara funktionshindrad.  

 

WHO:s publikation International classification of functioning, disability and health: children 

and youth version är inne på samma spår (Socialstyrelsen, 2007). Genom att titta på 

medicinska- och sociala modeller kan man se vissa skillnader. Den medicinska modellen är 

inriktad på funktionshindret som ett problem och en sjukdom som ska botas. Denna 

“behandling av funktionshinder syftar till bot eller till anpassning och beteendeförändring hos 

en person” (s.55). Det här innebär att funktionshinder blir en medicinsk fråga och ska därmed 

lösas genom sjukvårdsreformer och medicinsk vård. Den sociala modellen ser inte 

funktionshindret som något som ska botas, utan ser istället en anpassning av omgivningen 

som det viktigaste. “För att hantera problemet krävs sociala åtgärder, och det är samhällets 

kollektiva ansvar i stort att vidta nödvändiga förändringar i omgivningen för fullständig 

delaktighet av personer med funktionshinder inom alla områden av det sociala livet” (s.55). 

Det här innebär att funktionshinder blir en fråga om attityd och ideologi, och därmed även en 

politisk fråga. 

Socialstyrelsen säger att en person inte kan ha ett funktionshinder eller vara funktionshindrad, 

men här väljs ändå att använda formuleringar som “elever med funktionshinder”. Detta görs 
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för att underlätta språket i texten och därmed underlätta för läsaren. Formuleringen hade i 

annat fall blivit något i stil med “elever med en funktionsnedsättning som leder till 

funktionshinder” och det är inte en hållbar formulering i längden. Därför väljs, trots det 

socialstyrelsen säger, att formulera på ovanstående sätt. 

 

Det målrelaterade betygsystemet 

Till skillnad från tidigare betygssystem där elever bedöms utifrån prestationer i förhållande 

till andra innebär det målrelaterade betygssystemet att elever bedöms utifrån redan fastställda 

mål (Redelius, 2012). Dessa mål, vilka man kan hitta i de nationella kursplanerna, har 

fastställts av regeringen och Skolverket och har som syfte att vägleda pedagoger och klargöra 

för dem vilken kunskap eleverna ska ha efter avslutad skolgång (Skolverket 2011a). Det är 

alltså inte längre så att elever jämförs med andra elever, utan istället mäts eleverna efter hur 

väl de uppfyller målen.  

 

Redelius (2012) presenterar att den forskning som hittills genomförts kring det målrelaterade 

betygsystemet visar på att de problem som fanns i tidigare system fortfarande finns kvar. 

Även om det i det nya systemet förs fram att det är den kvalitativa kunskapen som ska 

bedömas finns det lärare som fortfarande bedömer den kvantitativa också. Vissa lärare lägger 

även in egna kriterier och väger in “sådant som de anser vara sunt, rättvist och praktiskt 

hanterbart” (s.223). Den nya forskningen påstår att det nya systemet inte hanterat de problem 

som det gamla haft. Lärare sätter fortfarande betyg på olika grunder och utifrån kriterier som 

inte anses vara likvärdiga. Detta är även något som Riksrevisionen (2004) visat på. Deras 

undersökning Betyg med lika värde? riktar skarp kritik mot denna olikvärdiga behandling 

inom betygssystemet. Tanken med den nya läroplanen, Lgr 11, är att få bukt med detta 

problem, så därför erbjuder Lgr 11 tydligare formulerade kunskapskrav, mer vägledning för 

lärarna, men även en större och utökad betygsskala (Redelius, 2012). Lgr 11 är däremot så ny 

att någon forskning ännu inte gjorts. Det är i år, hösten 2012, som betyg sätts för första 

gången i årskurs 6. Därför är det svårt att hitta forskning kring bedömning och betygsättning 

enligt den nya läroplanen. 

 

I och med den nya läroplanen Lgr 11 har en förskjutning skett (Redelius, 2012). I den tidigare 

läroplanen Lpo 94 utgick man från fyra former av kunskap; de så kallade fyra f:en: Fakta, 

förståelse, färdighet och förtrogenhet. Dessa olika former hade egentligen olika 

kunskapsnivåer, där fakta ansågs som den lägsta kunskapsformen och förståelse som en av de 

högre kunskapsformerna. För att få G krävdes det till exempel att eleverna kunde “redogöra 

för”, “ha kunskaper” samt “genomföra” (s.222). För att få högre betyg krävdes det att eleven 

kunde ”förklara”, ”dra slutsatser”, ”värdera” och ”analysera” (s.222). Denna typ av kunskap 

ansågs alltså som bättre. Men i och med Lgr 11 har det hänt något. Även om de fyra F:en 

fortfarande anses viktiga lägger man inte längre samma värdering i vilken typ av kunskap som 

anses högre än den andra. Istället ska nu alla former av kunskap finnas med i alla 

betygsnivåer. Elevens kunskap värderas nu med avseende på hur väl eleven utför eller kan 

något. Några exempel på de värderingsord som används i Lgr 11 (Skolverket, 2011a) är 

“huvudsak”, “relativt väl” och “väl”.  
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Istället för mål har Lgr 11 ett centralt innehåll (Skolverket, 2011b). Detta centrala innehåll har 

som syfte att berätta för lärarna vilket innehåll deras undervisning ska ha, och därmed öka 

likvärdigheten. Med centralt innehåll är det enklare för lärare att bedöma samma sak, och på 

så sätt uppnå en likvärdig bedömning. Bedömningen har även blivit en aning bredare, i och 

med den utökade betygsskalan. Den nya betygsskalan består av 5 steg (A-E), där E kan ses 

som godkänt och A kan ses som mycket väl godkänt. Till detta kommer även F, vilket är ett 

betyg som uppstår när eleven inte når upp till kunskapskraven för E. Samtliga betygskrav 

måste uppfyllas för att man ska få ett visst betyg. Det finns däremot två undantag, nämligen 

betygen B och D. Dessa betyg står lite utanför kunskapskraven på så sätt att för att få dessa 

betyg måste man uppnå alla kunskapskrav från de lägre betygen, men även en övervägande 

del av det högre betyget. 

 

Bedömning i skolan 

Korp (2011) problematiserar hur bedömning sker inom skolan. Bland annat ställer hon frågor 

kring vem betygsättningen gäller, och vad det egentligen är som ska bedömmas. Är det 

faktakunskaper eller problemlösningsförmåga? Eller är det meningen att bedömningen ska 

bidra till fortsatt utveckling och förbättring? Korp menar att dessa frågor måste ställas för att 

en korrekt betygsättning och bedömning ska kunna ske. Hon fortsätter även med att ta upp 

olika bedömningsprinciper. Detta handlar om att försöka ta reda på hur bedömningen ska ske. 

Ska det ske i förhållande till andra, eller i förhållande till tidigare fastlagda kriterier? Det Korp 

egentligen pratar om är läroplaner och de frågor som måste ställas vid skapandet av dessa. Ett 

exempel som Korp för fram är den normrelaterade bedömningen där elevernas kunskaper 

värderas i förhållande till de övriga i klassen, skolan eller landet. Detta innebär alltså att 

normrelaterad bedömning inte har som syfte att ta reda på vad eleven kan, utan istället 

jämföra elevens prestation i förhållande till de andra. Däremot har inte denna normrelaterade 

bedömning någon funktion i klassrummet, enligt Korp. Hon menar istället att det är det 

målrelaterade betygsystemet som lärare går efter.  

 

Även Annerstedt (2002) skriver om vilka frågor man bör ställa sig själv som lärare när det 

gäller bedömning.  “Bedömer jag det jag avser bedöma? Innebär uppgiften att jag kan bedöma 

det jag avser bedöma? [m.m.]” (s.134). Han skriver också om hur viktig kunskapen om 

aktiviteten är för att hjälpa läraren i bedömningen. Jerlinder (2010) för här fram att lärarna i 

hennes studie tycker att kunskapen är ett problem. Framför allt när det kommer till att anpassa 

undervisningen. Många lärare har alltså inte kunskapen och erfarenheten som krävs. 

Kunskapen är dock ingen garanti för att man gör rätt bedömning (Annerstedt, 2002). Detta har 

man sett då flera lärare bedömt samma elev. För att kunna göra en bra bedömning om en elev 

krävs det att du känner eleven och har erfarenhet av många barn i samma ålder och 

utvecklingsnivå. För att bedömningen ska kunna bli så likvärdig som möjligt så måste de som 

arbetar inom skolan föra kontinuerliga samtal kring hur man ska tolka de kriterier som finns i 

läroplanerna. Dessa samtal bör ske på lokal, regional och nationell nivå menar Annerstedt 

(2002). Bedömningens mål inom ämnet Idrott och Hälsa kan inte heller vara uppsatta så att 

det är sekunder eller centimetrar som avgör vilket betyg eleven ska få. Detta “är heller inte i 
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linje med [konstruktivistiska] kunskapssynen” (s.135). Kriterierna inom ämnet måste tala om 

vilka kvalitéer som eleven ska uppnå och prestationerna måste bedömas utifrån vilka 

förutsättningar eleven har. Det är detta som lärarna måste ha i åtanke då de formulerar sina 

lokala kriterier inom ämnet och då de kommer till konkreta bedömningssituationer under 

lektioner. Det finns elever som inte kommer att kunna nå de högre betygsgraderna på grund 

av att de har ett funktionshinder. Lärarna på skolan måste hitta vägar som gör att elever med 

funktionshinder får en likvärdig och rättvis betygsättning. 

 

Betygsättning i Idrott och Hälsa 

Redelius (2012) ställer sig frågan vad man egentligen vet om bedömning och betygsättning i 

Idrott och Hälsa. För att ta reda på detta har hon undersökt lokala kursplaner, utformade 

utifrån Lpo 94. I dessa kursplaner framstår Idrott och Hälsa som ett ämne vars syfte är att 

erbjuda eleverna avkoppling och rekreation från de mer teoretiska ämnena. Idrott och Hälsa 

ses som ett avbrott i skoldagen, ett avbrott som ger eleverna en möjlighet till rörelse. 

Samtidigt ses inte Idrott och Hälsa som teoretiskt, och detta är kanske den främsta 

anledningen till varför ämnet istället ses som rekreation. Detta innebär däremot inte att den 

teoretiska biten är helt borta (Backman, 2004). I de nyare läroplanerna (både Lpo 94 och Lgr 

11) har ämnet Idrott och Hälsa blivit mer teoretiskt, kanske främst i form av just hälsadelen. 

Utöver att Idrott och Hälsa inte ses som teoretiskt stod det i många lokala kursplaner att ämnet 

Idrott och Hälsa skulle erbjuda eleverna rörelse i förhållande till deras datoranvändande 

(Redelius, 2012). I och med att datoranvändandet ökat och ses som något negativt ska Idrott 

och Hälsa då användas som ett motmedel för att ge elever det behov av rörelse som många 

har. Ofta definieras Idrott och Hälsa efter vad det inte är (Redelius, 2012) och i förhållande till 

andra ämnen (Tholin, 2006). Idrott och Hälsa saknar alltså en egen identitet. Redelius (2012) 

vill påstå att denna brist på identitet hos ämnet får konsekvenser i betygsättningen. I och med 

att varken elever, föräldrar eller lärare ofta vet vad ämnet är, då ämnets innehåll inte beskrivs 

tydligt, skapas direkt en problematik för bedömning och betygsättning. Istället, menar 

Redelius (2012; Skolverket 2007), att lärare måste diskutera med varandra och nå någon typ 

av konsensus kring hur elevernas lärande ska bedömas. Samtidigt borde även skolor se över 

hur de presenterar ämnet Idrott och Hälsa. Genom att presentera ämnet på ett bra sätt, där de 

kunskaper som ämnet ska ge visas på ett tydligt sätt, ger man ämnet en identitet och 

underlättar också för alla parter när det gäller just bedömningen. 

 

Ser man till det ämnesinnehåll som många lokala kursplaner presenterar märker man att 

ämnesinnehållet ofta fastnar i det traditionella (fotboll, innebandy och basket t.ex.), men även 

att Hälsa-delen av ämnet hamnar i skymundan (Redelius, 2012). Ofta läggs fokus på specifika 

idrotter såsom fotboll, simning, gymnastik och dans (Tholin, 2006). Detta är egentligen inte 

annat än idrottsliga aktiviteter och leder till att pedagogen måste ställa sig frågan om vad det 

egentligen är som ska bedömas inom varje idrott. Redelius (2012) säger här att man kan 

komma ifrån denna problematik genom att “istället för att ange moment i form av typiska 

idrotter (aktivitetsblock) skulle ämnets innehåll kunna beskrivas i termer av kunskapsblock, 

exempelvis styrketräning, konditionsträning, rörlighets träning [...]” (s. 226). Detta tror 

Redelius (2012) skulle flytta fokus från ett görande till ett kunnande, vilket också skulle 

underlätta bedömningen. Att man sedan kan använda vanliga idrottsaktiviter för att nå dessa 
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kunskaper säger Redelius (2012) ingenting om, det viktigaste är att man utgår ifrån att det är 

ett kunnande som ska bedömas istället för ett görande. Annerstedt (2007) tar också upp denna 

problematik då en lärare bedömer huruvida en elev kan sparka eller inte. Det läraren säger är 

att “Stina sparkar bollen” och “Stina kan sparka bollen”. Båda meningarna är deskriptiva, men 

det är först i den andra meningen som en bedömning görs, och den görs utifrån ett kunnande 

istället för ett görande. 

 

Redelius (2012) fortsätter med att säga att det ofta är för enkelt att bli godkänd i Idrott och 

Hälsa. Ofta räcker det med att elever är närvarande och gör sitt bästa för att få godkänt 

(Skolverket, 2005). För att få högre betyg läggs det även in personliga egenskaper, såsom att 

man är till exempel positiv (Redelius, 2012). Det är visserligen viktigt att eleverna är 

närvarande på lektionen, men ingenstans finns dessa kriterier med i kursplanen. Utöver detta 

är det ofta mätbara prestationer som krävs för att få högre betyg. Dessa mätbara prestationer 

sker ofta genom idrottsliga aktiviteter, och inte heller dessa har någon grund i det 

målrelaterade betygsystemet där det är kunskaper och inte prestationer som ska bedömas. 

Kort sagt bedöms elever på en mängd olika sätt, inom en mängd olika saker, men 

bedömningen har inte så ofta en koppling till de nationella styrdokumenten. Tholin (2006) är 

lite mer specifik i sin redogörelse för vad det är som bedöms i Idrott och Hälsa. För att få 

Godkänt (ur Lpo94, den gamla läroplanen) krävs det till exempel att man “håller tider”, “är 

ombytt till idrottskläder” och “har en positiv inställning” (s.153). För att erhålla de högre 

betygen räcker det inte bara med att ha en positiv inställning, utan man ska även bidra med en 

positiv inställning 

 

Valid och reliabel bedömning  
Skolverket (2006) hänvisar ofta till Redelius och Tholin i sitt Bedömningsstöd i Idrott och 

Hälsa för årskurs 7-9 när de diskuterar hur undervisningen bör läggas upp för att 

bedömningen och betygsättningen ska bli så korrekt och rättvis som möjlig. Skolverket (2006) 

skriver att “för att bedömningen ska leda till en likvärdig och rättvis betygsättning krävs att 

några grundläggande aspekter är uppfyllda. Den ena handlar om att den bedömning som görs 

är giltig och relevant (valid), och den andra om att bedömningen är noggrann och tillförlitlig 

(reliabel)” (s.3). Med valid menar då skolverket att lärare måste bedöma det som är relevant, 

alltså det som står i kursplanen istället för att basera bedömningen på till exempel hur snabbt 

en elev springer, något forskningen har visat är väldigt vanligt. Den typ av bedömning som 

skolverket är ute efter kräver därmed att eleverna får uppgifter som är direkt kopplade till 

kunskapsmålen.  

 

Med reliabel menar skolverket att bedömningen är noggrann och tillförlitlig. Det finns en 

problematik i dagens betygsättning och det är att läroplaner och kunskapskrav kan tolkas på 

olika sätt, även om detta förändrats något i Lgr 11. Denna problematik är det som skapar 

oroligheter och otillförlitlighet inom bedömningen. För att komma förbi detta vill Skolverket 

lyfta vikten av kommunikation mellan lärarna, så att dessa gemensamt kan tolka läroplan och 

mål och nå en närmare konsensus kring hur bedömningarna ska ske. Det är alltså enhetlighet 

inom lärarkåren man efterfrågar. Annerstedt (2002) för fram en bedömningsproblematik där 
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mål och kriterier ofta blandas ihop. Kriterierna uppfattas ofta som mål istället för en 

konkretisering av de tidigare fastlagda målen. Kriterier ska istället ses som ett verktyg för att 

bedöma de olika kvalitéer som eleverna har. Detta visar ytterligare på den problematik som 

kan finnas i ett målrelaterat betygsystem. Fjellström (2002) skriver också om denna 

problematik. Han menar att lärare har svårt att tolka och använda kriterierna då de ska 

bedöma elevers prestationer. Meningen med de kriterier som finns i läroplanen är att de ska 

konkretiseras mer på lokal nivå.  

 

Formativ och summativ bedömning 

När det gäller bedömning finns det främst två sätt som används: formativ och summativ 

bedömning (Korp, 2011). Ett formativt syfte i bedömningen ger eleverna chansen att 

återkoppla och reflektera över uppgiften med hjälp av läraren. Vid ett summativt syfte 

sammanställer läraren det som gjorts under terminen till ett samlat betyg för eleven. Ett 

formativt och summativt sätt att bedöma på kan man säga går hand i hand i skolan. “Om det 

formativa och summativa inte hänger ihop kommer lärarens återkoppling att bli förvirrande 

och kontraproduktiv, och eleverna kommer att uppleva betygen eller de skriftliga omdömena 

som obegripliga och kanske orättvisa utifrån vad som har fokuserats i undervisningen” (s.42). 

 

Styrdokument 

I Lgr 11 kan man se hur deltagande, delaktighet och kunskap är något som genomsyrar 

läroplanen (Skolverket, 2011a). Alla ska få vara med och prova på/utföra de uppgifter som 

ges. Genom undervisningen inom olika ämnen ska eleverna få möjlighet att utveckla olika 

färdigheter och kunskaper inom ämnet. Alla elever ska få delta utan att bli diskriminerade på 

något sätt. Det är denna demokratiska värdegrund som hela skolan, en skola för alla, ska stå 

på. 

 

Lgr 11 realiserar detta med att bland annat skriva om just skolans värdegrund och uppdrag 

genom att säga att “Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, 

sexuell läggning, ålder, funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling” (s .7).  

 

Lgr 11 skriver om detta på ett övergripande sätt, men nämner ingenting om hur detta ska 

realiseras och omvandlas i den bedömning och betygsättning som ska ske inom varje ämne, 

inte minst Idrott och Hälsa. Däremot kan man i skollagen hitta en paragraf som kan vara till 

nytta, och som även konkretiserar detta något 

 

21 § Om det finns särskilda skäl får det vid betygssättningen enligt 19 och 20 §§ bortses från 

enstaka delar av de kunskapskrav som eleven ska ha uppnått i slutet av årskurs 6 eller 9. Med 

särskilda skäl avses funktionsnedsättning eller andra liknande personliga förhållanden som inte är 

av tillfällig natur och som utgör ett direkt hinder för att eleven ska kunna nå ett visst kunskapskrav. 

(SFS 2010:800). 

 

Denna paragraf 21, eller PYS-paragraf som den även kallas i folkmun, är den 

undantagsparagraf som finns inskriven i skollagen. Paragrafen ger lärare möjlighet att bortse 



12 
 

från vissa kunskapskrav som är omöjliga för en elev att uppnå på grund av sitt 

funktionshinder. Skolinspektionen (2009) visar däremot på att kunskapen om denna paragraf 

är bristfällig. Detta innebär att det finns många lärare som inte vet om att paragrafen finns 

eller hur den ska tillämpas.  

 

I kursplanen för ämnet Idrott och Hälsa kan man hitta vilket centralt innehåll som skolverket 

tycker att lärare ska arbeta med. Där återfinns även syftet med ämnet. ”Undervisningen i 

ämnet Idrott och Hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och 

intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen” (Skolverket, 2011a, s.51). Det centrala 

innehållet bifogas som en bilaga (Bilaga 2). 

 

Etik inom bedömning och betygsättning 

Fjellström (2002)  skriver i sin artikel Betygsättandets Etik om ett exempel där en elev har 

problem att uppnå målen för ett godkänt i ämnet. Eleven arbetar hårt men har lite hjälp 

hemifrån. Läraren i fråga misstänker att om eleven får underkänt så tappar han motivationen 

att fortsätta arbeta för ett godkänt betyg, som finns inom räckhåll om han fortsätter på samma 

bana i nästa årskurs. En risk som finns med ett godkänt betyg är att eleven inte fortsätter 

anstränga sig. Hur bör läraren agera i detta fall? Han skriver sedan om den flertydiga 

handlingen som innebär att läraren tänker på hur eleven presterar nu men också hur eleven 

kommer prestera i framtiden beroende på vilket betyg som sätts. 

 

Fjellström fortsätter att skriva om det som står i styrdokumenten, att man ska ta hänsyn till 

elever i behov av särskilt stöd. Man ska visa solidaritet med de svaga. Han ställer sig sedan 

frågan om det vore mer acceptabelt med stimulans till de svaga än att stimulera de som är 

starka redan? 
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METOD 
Metoddelen börjar med att beskriva hur den tidigare forskning som använts sökts fram. 

Därefter följer ett avsnitt om vilken metod som valts och varför den valdes. Därpå görs en 

redogörelse för urvalet liksom även en kort beskrivning av informanterna i studien. Efter detta 

kommer två avsnitt som tar upp genomförandet och analyserandet av den intervjustudie som 

gjorts. Avslutningsvis följer ett avsnitt som redogör för reliabiliteten och validiteten i studien, 

ett avsnitt som tar upp den hermeneutiska forskningsansatsen samt ett avsnitt som tar upp de 

forskningsetiska principer som studien förhållit sig till. 

 

Sökning av tidigare forskning 

Studien har utgått från sökningar på Google för att därifrån ta sig vidare till källor med hög 

trovärdighet, och få en grund att stå på. När det ansågs som att det fanns en grund att stå på 

användes sedan databaserna Libris, Album och Eric på det lokala universitetsbiblioteket. 

Några av de sökord som använts är: Physical education, education, Sweden, disability, school, 

Physical disability, bedömning, Idrott och Hälsa, betygsättning, skola, funktionshinder, 

funktionsnedsättning. Efter en första träff med handledaren gavs tips om följande forskare: 

Helena Korp, Karin Redelius och Jörgen Tholin. Efter att ha gjort en första sökning på alla 

dessa ord gjordes en genomläsning av materialet. Därefter undersöktes de referenser som 

använts för att se om någon referens berörde det ämne valts. De referenser som passade 

plockades ut och lästes igenom. Fokus har lagts på litteratur som skrivits under 2000-talet, 

eftersom vi ville ha nyare forskning, men även för att FN:s resolution från 2003 kan ha lett till 

vissa samhälleliga förändringar. 

 

Vissa nedslag har även gjorts i tidsskrifter, såsom Idrott och Hälsa och Svensk 

Idrottsforskning. Men efter att ha läst igenom och analyserat vetenskapligheten i de artiklar 

som fanns valdes det att bortse från dessa. Det ansågs att de inte höll tillräckligt hög 

vetenskaplig nivå. 

 

Det bör sägas att informationen inte var enkel att hitta. Det finns gott om information kring 

bedömning och betygsättning, men mängden information minskar när man lägger till “inom 

Idrott och Hälsa”. Den minskar dessbättre inte så mycket att arbetet inte går att skriva.  

När man lägger till orden funktionshinder eller funktionedsättning i söksträngen minskar 

mängden information ytterligare och man inser att det finns väldigt lite forskning inom just 

det specifika området. 

 

Val av metod 

Studien bygger på en kvalitativ metod i form av intervju. Anledningen till att intervju valts 

som metod är för att kunna gå djupare och få bättre kontroll över de data som samlas in, men 

även för att intervju ansågs vara det bästa valet för att få den information som kan besvara 

studiens syfte och frågeställning. Med kontroll menas då att det alltid finns en viss risk för 

bortfall när man använder sig av enkäter. Detta kan bli ett problem då fokus ville läggas på 

lärare med erfarenhet att bedöma och betygsätta elever med funktionshinder. Genom 

intervjuer är man säker på att få fram information, men vid enkät finns alltid risken att den 



14 
 

man skickar till antingen inte svarar, eller ger ofullständiga svar. Det finns olika typer av 

intervjuer (Dalen, 2008). De kan vara öppna, semistrukturerade och strukturerade. 

Intervjuerna som denna studie vilar på är semistrukturerade intervjuer där det finns utrymme 

för följdfrågor. Följdfrågorna ger möjlighet till fördjupning i intressanta delar som 

informanten tar upp. Dalen (2008) för även fram att man inte alltid behöver ställa följdfrågor 

då intervjutillfället ofta kan ses som reflektionstid för informanten. ”För informanten kan det 

vara första gången han eller hon ger sig tid att tänka över vad han eller hon tycker om det 

ämne som presenteras” (s.39). Detta innebär alltså att informanten ibland kan komma på egna 

följdfrågor genom svaren på intervjufrågorna. Utöver detta kan man även säga att intervjuerna 

är standardiserade till den grad att det finns fasta frågor som intervjuerna utgått ifrån.  

 

En intervjumall har upprättats (bilaga 1), och fungerar som utgångspunkt i intervjuerna. 

Frågorna är utformade utifrån lärare som har elever med funktionshinder, och kommer därför 

att ändras något när intervjuer med lärare som inte har elever med funktionshinder sker.  

 

Urval 

Intervjuerna är genomförda på fem olika skolor i mellersta Norrland. I studien har det valts att 

intervjua åtta lärare till vår studie. Alla lärare som intervjuats hade erfarenhet av att arbete 

med funktionshindrade elever av något slag. Däremot kunde denna erfarenhet variera och vara 

från långt bak i tiden. Fyra av de åtta lärarna hade erfarenhet av att betygsätta och bedöma elever 

med funktionshinder.  

 

Sökandet efter lämpliga personer att intervjua började med att kontakt togs med habiliteringen 

för att se om de kunde hjälpa till med att komma i kontakt med skolor som har elever med 

funktionshinder. Men på grund av sekretessen så kunde de inte hjälpa mer än att hänvisa till 

lokala rektorer. Rektorerna har sedan kontaktats via telefon. Telefonkontakt har valts eftersom 

det känns mer personligt och informativt än att kontakta rektorerna med e-mail. 

 

Genom rektorerna togs sedan kontakt med lärarna. Även om de lärare som kontaktats visat sig 

vara positiva till studiens syfte och ämne, har det inte alltid varit möjligt för dem att ställa upp 

på intervjuer. Antingen har de varit upptagna med annat eller så har de känt att deras brist på 

erfarenhet inte skulle tillföra så mycket till studien. Till slut fanns ändå åtta lärare som ställde 

upp. 

 

Informanter 
De lärare som intervjuats har varit mellan 30 och 60 år gamla. Ser man till hur länge dessa 

lärare har arbetat inom skolan finns det en spridning mellan två och 37 år. Lärarnas utbildning 

har varit väldigt olika. Några har läst många högskolepoäng inom ämnet Idrott och Hälsa och 

vissa har inte läst några alls. Endast en av dessa har läst någon kurs som handlat om 

funktionshinder och anpassad fysisk aktivitet (AFA). Erfarenheten av att arbeta med elever 

som har funktionshinder har varierat en del. Men alla lärare som intervjuats har någon gång 

arbetat med en elev som har ett fysiskt funktionshinder. 

 



15 
 

Provintervju 

För att identifiera problem med intervjumallen genomfördes två provintervjuer. Den första 

intervjun genomfördes med en person som inte har någon koppling till skolan överhuvudtaget. 

Detta gjordes för att kontrollera att frågorna gick att förstå och för att se om det fanns några 

oklarheter i hur frågorna ställdes. Här gavs det också tillfälle att träna på att förklara frågorna 

om det skulle vara så att informanten inte skulle förstå vad som menades.  

Den andra intervjun genomfördes med en bekant lärarstuderande. Detta för att ta reda på om 

någon som har koll på läroplaner och hur bedömning kan vara förstår de frågor som ställs. I 

den andra intervjun gavs också chansen att träna på att ställa följdfrågor till intervjumallen. 

Efter att provintervjuerna genomförts gjordes ändringar i intervjufrågorna för att åtgärda de 

problem som upptäckts. 

 

Genomförande 

Vid intervjutillfället har det försökts skapa en avslappnad stämning mellan informanten och 

oss som intervjuare. Det har därför valts att genomföra intervjuerna på informanternas 

arbetsplats. Detta för att de ska vara i en miljö där de känner sig trygga och säkra (Stukát, 

2005). Vid intervjutillfället frågades informanten om det var okej att en inspelning av 

intervjun gjordes. Att båda var med på varje intervju berodde dels på att det var bra att ha en 

som gjorde anteckningar ifall något skulle hända med inspelningen och dels för att det är 

bättre om två personer lyssnat på vad informanten sa. På så sätt kunde det diskuteras, både 

efteråt och vid transkriberingen, vad han eller hon egentligen menade, och vad som egentligen 

sas. Detta informerades även alla informanter om.  

 

Intervjuerna tog mellan 15 och 45 minuter att genomföra. För att inte missa något och för att 

försöka ställa samma frågor till varje informant fanns alltid en intervjumall till hands. Denna 

intervjumall följdes inte alltid till punkt och pricka, då informanterna ofta pratade utanför 

frågorna. Utöver intervjumallen ställdes även följfrågor dels för att minimera risken för 

feltolkning och dels för att fylla på med information där intresse eller behov fanns. Varje 

intervju avslutades även med att läraren fick berätta fritt om det var någon tanke som kommit 

upp under själva intervjun. 

 

Transkribering 

Efter själva genomförandet av intervjun genomfördes en transkribering antingen samma dag 

eller dagen efter i ett försök att ha intervjun så färsk som möjligt. Enligt Kvale och Brinkman 

(2009) händer det alltid någonting vid transkriberingen. Transkriberingen innebär en övergång 

från det muntliga till det skriftliga, och genom denna övergång tappar man många viktiga 

saker, så som till exempel intonationen. Egentligen tappar man många saker redan genom att 

spela in intervjuerna. Kroppsspråket är ett exempel på vad som kan gå förlorat genom en 

inspelning. Allt detta gjorde det än viktigare att försöka transkribera så snabbt som möjligt. 

 

Det har valts att inte transkribera allt som informanten sa, utan göra en direkt tolkning vid 

genomlyssningen om vad som var viktigt och vad som inte var viktigt. Vissa gånger har några 

av de saker som informanten säger omformulerats. Ofta blev det uppstyckade meningar, och 
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dessa har sedan analyserats och satts ihop på det sätt som man kunde anta att informanten 

menade. 

 

Analysförfarande 

Efter transkriberingen färgkodades innehållet efter fyra kategorier: vad som bedömas, hur det 

bedömdes, problematik och anpassning. Anledningen till varför problematik och anpassning 

skiljdes var på grund av hur mycket informanterna pratade om anpassning och att detta 

kanske var det största problemet för lärarna.  

 

Denna färgkodning skulle senare visa sig falla när resultatet skulle skrivas ihop. Därför 

gjordes ännu fler genomläsningar och analys av det transkriberade materialet i ett försök att 

komma åt nya kategorier. De nya kategorierna blev de man kan se i resultatet. 

 

Under såväl själva transkriberingen som analyserandet av detsamma gjordes tolkningar för att 

komma åt vad informanterna egentligen menade såväl som att komma åt ett djupare 

meningsinnehåll. Enligt Dalen (2007) är detta en hemeneutisk ansats. Här är det väldigt 

viktigt att vara medveten om ens egna förkunskaper, föreställningar, värden, förutfattade 

meningar och tidigare erfarenheter. Det gäller att koppla samman allt detta med den nya 

information som informanten ger och sedan försöka utveckla detta i ett försök att komma åt 

en djupare mening. För denna studie har detta inneburit att även om det funnits förutfattade 

meningar och tidigare värderingar som kan ha påverkat, så har detta tillsammans med den nya 

information som informanterna kommit med åstadkommit en högre och vidare kunskap. 

 

Tillförlitlighet 

Det grundläggande validiteten i en studie är i vilken utsträckning som forskaren kan lita på de 

resultat som studien gett (Stukát, 2005). Hur detta mäts skiljer sig däremot väldigt mycket 

mellan kvantitativa studier och kvalitativa studier. Även begreppen kan skilja sig. I en 

kvalitativ studie pratar man, enligt Dalen (2007), fortfarande om validitet. Samtidigt för hon 

fram att denna validitet lika gärna kan benämnas som tillförlitlighet. 

 

I denna studie har det valts intervju som metod. Enligt Dalen (2007) är det viktigt att 

metodvalet har en stark koppling till undersökningens mål, problemställningar och teoretiska 

förankringar. Detta går dels att kontrollera i den intervjumall (bilaga 1) som finns bifogad, 

men även genom att försöka se kopplingar genom valet av metod och studiens syfte och 

frågeställning. För att ytterligare stärka tillförlitligheten bakom en intervjustudie bör 

intervjuerna spelas in. Därefter ska det tydligt framgå hur processen av bearbetningen av 

materialet skett från intervjutillfället till den slutliga utskriften. Denna process kan man följa i 

kapitlena om genomförande, transkribering och analysförfarande. 

 

När det gäller datamaterialets validitet handlar det om två saker (Dalen, 2007). Dels handlar 

det om att intervjuaren ställer bra frågor så att informanten kan komma med bra och fylliga 

svar och dels handlar det om att genomföra provintervjuer så att man tidigt kan komma åt och 

rätta till problem med intervjumallen. I denna studie kan man följa detta arbete dels genom att 
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kolla på den bifogade intervjumallen, men även under kapitlet ”provintervju”. 

 

Etiska ställningstaganden 

Studien utgår ifrån Vetenskaprådets (2007) Forskningsetiska principer inom 

humanistisk samhällsvetenskaplig forskning. Denna säger att det finns fyra huvudkrav man 

måste ta hänsyn till: Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. Både vid en första telefonkontakt och vid intervjutillfället informerades 

informanterna om studiens syfte. Vid intervjutillfället informerades de även om att 

deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan avbryta intervjun. Skulle så ske kommer 

inspelningen att tas bort och den information som kommit fram används inte. Alla 

informanter tillfrågades om inspelning. De som inte ville bli inspelade slapp detta. Under 

sådana omständigheter tas anteckningar på datorn istället för att spela in med diktafon. Alla 

uppgifter som kommer fram i intervjun hålls konfidentiellt och anonymitet garanteras.  Det 

kommer alltså inte gå att läsa ut vilka skolor eller lärare som är med i studien. För att 

ytterligare garantera detta kan det bli så att citat inte återges ordagrant, utan istället har 

justerats utan att innehållet har ändrats. Vid studiens slut tas även alla inspelningar bort. 

Informationen som samlas in under intervjun kommer endast att användas i studiens syfte. I 

intervjusituationen informeras även informanterna om att tystnadsplikt gäller. Detta görs dels 

av etiska skäl och dels i ett försök att få informanten att tala mer fritt. Studien syftar inte till 

att försöka hitta någon syndabock, utan istället att förklara och förstå. 
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Resultat 

Resultatdelen är uppbyggd utifrån teman som kommit fram genom de svar som informanterna 

har gett. Det första temat som inleder hela resultatavsnittet är formativ och summativ 

bedömning. Efter detta följer två avsnitt om huruvida elever bedöms efter samma krav och om 

elever har samma möjligheter att nå de olika betygskriterierna. Efter dessa avsnitt kommer en 

del som behandlar undantagsparagrafen eller PYS-paragrafen som den även kallas. Denna 

PYS-paragraf har en koppling till den problematik som kan uppstå i bedömning och 

betygsättning av elever med funktionshinder så därför följs detta av ett par avsnitt som tar upp 

just denna problematik, i form av anpassning, teoretisering och resursbehov. Avslutningsvis 

tar resultatdelen upp vilka bedömningskriterier lärarna arbetar efter och vilken roll erfarenhet 

spelar. I resultatdelen har fiktiva namn använts för att behålla anonymiteten, men även för att 

göra citaten så personliga som möjligt. 

 

Formativ och summativ bedömning 

Att lärarna står för en formativ bedömning verkar ganska tydligt. De allra flesta lärare pratar 

om en bedömningsprocess, och att man måste se vart man står och vart man är på väg. 

 

Bedömning är ju något som vi gör hela tiden. Det som vi till största delen ägnar oss åt 

handlar ju om formativ bedömning, att vi använder bedömningen för att fundera på vart 

vi står och vad vi gör nästa gång. Hur går vi vidare? (Thomas) 

 

Man försöker se vart eleverna är. Vad ska vi jobba med? Man måste se vart eleverna är 

för att veta vad man ska träna på och vad man sak göra. (Lisette) 

 

 Sen har jag ju försökt lägga in samtal och diskussion före och efter lektionen, så att man 

kan se vad de kan och förstår. (Stig) 

 

Det fysiska är ju mer en process. En pågående.. Varje lektion håller man ju koll på vad de 

gör. Det är inte så svårt egentligen bara man är bekant med aktiviteterna. (Lars) 

 

Lars pratar inte specifikt om formativ bedömning, men hans syn på det med den 

processinriktade bedömningen hör till den formativa skolan. Egentligen är det ingen av 

lärarna som presenterar en summativ syn på det hela, men två av lärarna pratar om att 

prestationsbedömningen fortfarande finns kvar. 

 

Det är väl fortfarande väldigt många lärare som är kvar i prestationsbedömningen. Det 

krävs nog mer undervisning i hur bedömning och betygsättning ska göras. (Conny) 

 

En av lärarna vidareutvecklar denna tanke lite ytterligare. 

 

Det är ju att bortse från det här ryggmärgstänket kring prestation. Om man går längre 

tillbaka så har ju prestationen stått i förgrunden, och det är ju lätt att man hamnar i ett 

springa snabbast tänk. Det måste man arbeta bort, eftersom den nya läroplanen lägger in 

andra dimensioner än bara det.  (Mikael) 
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Mot bakgrund av detta lyftes det fram en risk med bedömningen, såväl formativ som 

summativ. 

 

Det är som jag sa tidigare, att inte fastna i att jämföra funktionshindrade elever med dem 

som inte har ett funktionshinder. Om jag sätter upp mål för A så får jag inte skaffa mig en 

bild av en elev där. Fastnar jag med en bild för en elev på A-nivå så kommer jag indirekt 

jämföra alla andra elever med den personen. Och gör jag det blir det hemskt svårt för en 

funktionshindrad elev att nå den nivån. (Conny) 

 

Samma krav 

En av de lärare som intervjuades berättade om att den varit på en av skolverkets 

utbildningsdagar för lärare som ska sätta betyg. Där hade skolverket tagit upp många viktiga 

saker, bland annat bedömning och betygsättning av elever med funktionshinder. Det läraren 

fick ut av detta möte var att funktionshindret i stort inte har någon betydelse. Elever med 

funktionshinder ska bedömas på samma grund och efter samma krav som vilken annan elev 

som helst, med det undantag att man får bortse från moment som kan anses omöjliga på grund 

av funktionsnedsättningen. Skolverket får däremot kritik av vissa lärare. 

 

Att Skolverket går ut med denna information är ju bra, men den borde ha kommit 

tidigare. Framför allt när Skolverket inte uttalar sig i enskilda fall. Det är alltså väldigt 

svårt att få något stöd från Skolverket. (Thomas) 

 

Skolverket borde verkligen komma ut med någon information kring hur de har tänkt. Jag 

har hört av mig till Skolverket flera gånger, men de säger alltid att de inte uttalar sig i 

enskilda fall, och hur ska man då kunna få någon hjälp? Jag förstår att funktionshinder är 

svårt att uttala sig om då det finns miljoner olika funktionsnedsättningar, men någonting 

borde de väl i alla fall kunna erbjuda. (Johanna) 

 

När det gäller att elever med funktionshinder ska bedömas på samma grund och med samma 

krav som andra elever visar det sig att lärarna var eniga om att det är så det ska vara, men 

samtidigt är de medvetna om att det kanske inte riktigt är så verkligheten ser ut. Lärarna 

presenterar olika tankar och anledningar till detta. 

 

För funktionshindrade.. egentligen ska jag ju utgå ifrån, så länge de inte är inskrivna i 

någon sorts särskola, precis de krav som jag ställer på alla andra elever. Men det blir ju 

självklart lite annorlunda i och med att man hela tiden måste anpassa aktiviteten efter 

deras fysiska förmåga. Det går ju inte riktigt att följa samma plan som man har med de 

andra, utan det blir ju mer individuellt vilket gör det knepigt. (Lars) 

 

Rimligen så ska ju alla bedömas på samma sätt. Men hur det fungerar i praktiken törs jag 

inte riktigt svara på. Om man nu använder sig av PYS-paragrafen så ska ju de andra 

bedömas på samma sätt, så det borde ju absolut gå. (Thomas) 

 

Lärarna frågas ut om betygskalorna med hjälp av följdfrågor för att se om man kan få någon 
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utveckling kring huruvida elever bedöms på samma grunder. En lärare för fram: 

 

Jag tror att man kan säga att vissa moment är svårare för en funktionshindrad elev. Om en 

elev ligger och väger mellan D och E så kan det nog bli så att en elev med 

funktionshinder får ett D även fast de har samma teknik för att jag tänker att det krävs en 

större prestation av en funktionshindrad elev. (Johanna) 

 

Andra lärare utvecklar detta ytterligare, men väljer att gå in mer mot “snäll-betyg”. 

 

Man kanske tycker att personen gör det så himla bra trots sitt funktionshinder, och då har 

man ju på något sätt förutsatt att personen skulle göra det sämre. Och det ser jag lite som 

en fara. (Thomas) 

 

Risken finns att man är snällare med elever som har funktionshinder. Det är egentligen 

inte bra att det är så, men det är ju det här “tycka-synd-om-syndromet” som kan färga en. 

(Mikael) 

 

Nej, snällbetyg är ju inte rätt mot någon. Även om man kämpar med eleverna hela tiden, 

att du ska utvecklas efter dina förmågor och gå framåt. Men finns det 

graderingsskillnader så måste jag ju använda dem. Står det att gör du såhär så ska det bli 

såhär så måste jag ju följa det annars blir det ju inte rätt. (Johanna) 

 

Jag tror att det är lätt att man blir nöjd tidigt (Conny) 

 

Som en utveckling på snäll-betyget tog en lärare upp attityd. 

 

Alltså med vissa funktionshindrade elever behöver man en snällare approach. Det är nog 

inte en snällare bedömning, men kanske ett snällare bemötande som inte påverkar 

bedömningen. (Stig) 

 

Samma möjlighet 

Som en direkt följd av bedömningen på lika grund följer då frågan om funktionshindrade 

elever har samma möjlighet att nå betygen. Lärarna visade sig vara överens om att elever med 

funktionshinder kan nå de lägre betygsnivåerna. Däremot fanns det en viss oenighet när det 

gäller de högre betygen. Lärarna verkade vara indelade i två olika kategorier: De som ansåg 

att det var möjligt och de som ansåg att det var teoretiskt möjligt, men praktiskt oerhört svårt. 

De lärare som ansåg att det var möjligt sa: 

 

Ja, det ska de. Det är vårt uppdrag att lösa det. Man får ta varje handikapp för sig. Det 

svåra sitter hos mig, där jag inte hamnar i en bedömning där jag jämför en 

funktionshindrad elev med en som inte har funktionshinder. Jag får inte ställa dem i 

parentes med varandra (Conny) 

 

Ja, om man sätter sig in i det noggrant så tror jag det. Det kräver mycket, men sätter man 

sig in i det så är det absolut möjligt. (Mikael) 
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De resterande lärarna var eniga om att det var svårt, nästan omöjligt, för en elev med 

funktionshinder att nå de högre betygsnivåerna, men vad detta beror på skiljer sig något. 

 

Det blir ju svårare för elever med funktionshinder, och det handlar väl egentligen inte så 

mycket om skolan. Där har ju funktionshindrade elever idrott lika mycket som alla andra, 

men jag misstänker att dessa elever inte sysslar med idrott lika mycket på fritiden och det 

gör ju att de inte riktigt har samma förutsättningar att nå de högre betygsgraderna som 

andra elever. Om du enbart är på idrottslektionerna och följer instruktionerna och gör vad 

du kan så har jag svårt att se att man ska nå upp till betyget A, utan då kräver det nästan 

att man tränar på sidan om också. (Lars) 

 

Det beror på funktionshindret såklart. Men är det en elev som är rullstolsbunden så är det 

klart att det blir svårt med vissa rörelseförmågor och då måste man ju se till eleven. Där 

blir det ju enklare om hen spelar rullstolsbandy eller rullstolshockey på fritiden så att de 

utvecklar sina förmågor där. (Stig) 

 

Det är ju hela tiden betyget E man får ha i åtanke, speciellt med elever med 

funktionshinder. Sen kan de ju klara mycket högre upp, men det som är svårt är ju att det 

är så knivskarpt med de nya betygskriterierna. Kan en elev inte simma får de inte betyg i 

idrott. Det går ju absolut att PYS:a, men när det kommer upp till 50% av betyget, vad 

händer då? (Johanna) 

 

Det beror ju på vilket funktionshinder. Sitter man i rullstol så kan man ju inte det. Det är 

ju en omöjlighet. Det säger ju sig självt. (Berit) 

 

PYS-paragrafen 

Paragraf 21, eller PYS-paragrafen som den också kallas, i skolförordningen är lite av en 

undantagsparagraf (se litteraturgenomgång - styrdokument) och ger lärarna en möjlighet att 

bortse från moment. Det var inte alla av de intervjuade lärarna som kände till denna paragraf. 

Av de åtta intervjuade kände sex lärare till den, medan två inte kände till den. En förklaring 

gavs till de lärare som inte visste vad paragrafen innebar. Detta följdes upp med en fråga 

huruvida de tyckte att det var en bra paragraf att ha eller ej. 

 

Ja, absolut. Man måste ju få arbeta utifrån sina [läs: elevens] förutsättningar. Det tycker 

jag låter som en bra paragraf. (Lisette) 

 

Alla lärare som kände till paragrafen kände även de att det var en bra paragraf att ha. Däremot 

skiljde det sig hur de olika lärarna såg på paragrafen. Två av lärarna såg paragrafen som en 

möjlighet att anpassa undervisningen efter elevernas förutsättningar. 

 

 

Det gör ju mest att man måste anpassa det. Detta kan ju komma att innebära en viss 

nivåskillnad. Det blir ju lite lättare, men man får göra det så svårt man kan (Lars) 

 

Jag tänker mig att man ska anpassa. Jag tror absolut att man ska anpassa. (Lisette) 
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De resterande lärarna såg det mer som att man kunde ta bort moment. Av dessa lärare får 

Conny ses som exemplet. 

 
Men sen finns det ju en anledning till att vi har paragraf 21. Det är ju för att vi ska kunna 

frånta vissa mål som är fysiskt omöjliga. (Conny) 

 

Viss kritik har även riktats mot PYS-paragrafen och användningen av denna. 

 

Skolverket var ganska tydlig med det, att de tycker att den använts alldeles för 

flitigt. Det ska ganska mycket till för att man ska få PYS:a någon och det ska vara 

tydligt att det inte går att uppfylla målet. (Thomas) 

 

Ja, i och med PYS-paragrafen kan man alltid säga “pix pax, du slapp det här”. Men då 

blir ju betyget missvisande. Det kommer ju att stå att eleven fått E, fastän eleven inte 

kan simma. Och att eleven inte kan simma kommer ju inte stå i några papper. (Johanna) 

 

Bedömningens problematik 

PYS-paragrafen är ju en undantagsparagraf och har därmed en direkt koppling till de olika 

momenten i Idrott och Hälsa och den problematik som bedömningen av dessa moment har. 

Men all problematik som finns i bedömningen har inte med momenten att göra. 

 

Det är svårt att veta vart gränsen mellan funktionshinder och oförmåga går. Vad som inte 

går på grund av funktionshindret och vad som inte går på grund av att de är ovana. Och 

det är knepigt. Det är svårt för mig att säga åt en elev som sitter i rullstol och säger att de 

inte kan utföra en aktivitet för att de får ont i ryggen att de ska vara med på en aktivitet. 

Då är det svårt för mig att säga att eleven inte alls har ont, utan bara maskar. (Lars) 

 

Alla lärare var överens om att det fanns vissa moment i Idrott och Hälsa som innebar större 

problem än andra. Varje gång någon lärare pratade om hur problem uppstod var det främst 

simning och orientering som de tog upp. På vissa håll kom även dans med. 

 

De stora bitarna som ska vara med, som simning, dans och orientering går ju inte riktigt 

att utföra på samma sätt. Jag kan ju inte ge dem 9:ornas orienteringslapp och hej med er 

in i skogen. Det är bara att ta terrängdäcken på din rullstol och köra. Då får jag ju köra 

stadsorientering så att de faktiskt kan komma runt. (Lars) 

 

Ja, ett mål är ju simningen som kan vara tuff. Om man har muskulära problem så blir 

simningen svår. Synproblem kan också innebära problem. (Stig) 

 

Men har man ett hinder som gör att man inte kan simma måste man ju få göra något 

annat. (Lisette) 
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Främsta anledningen till varför dessa ämnen sågs som problemämnen var för att de ansågs 

vara svårast att anpassa för elever med funktionshinder.  

 

Nog kan jag göra stadsorientering med henne, men att kunna en massa karttecken blir 

svårt. För karttecken är ju främst i skogsmiljö, så hur ska jag då kunna simulera 

orientering för henne om hon inte kan springa i skogen? (Johanna) 

 

Av alla lärare fanns det bara en lärare som inte såg något större problem i bedömningen. 

 

Nej, oftast har man nästan lite bättre koll på vad de (läs: elever med funktionshinder) kan 

och inte kan. Med tanke på att föräldrar ofta varit i kontakt. Man försöker ge dem det 

bästa möjliga under lektionen, så man vet ganska väl vad de är kapabla till. (Stig) 

 

Anpassning av moment 

Det lärarna var överens om var att problemet oftast inte låg i funktionshindret utan att det 

istället låg hos läraren och miljön runt omkring. Det krävdes en bra kunskap hos läraren. Här 

tar många lärare upp anpassningen som ett stort problem. Anpassningen gäller egentligen alla 

moment för att man ska försöka få med alla elever så att de kan delta på sina villkor. Lärarna 

har däremot lite olika syn på hur anpassningen bör ske och vad det finns för problem med 

den. 

Jag tror nog att anpassningen är det största problemet. Det här med inkluderat arbetssätt 

som man håller på och pratar om som är så fint. Det förutsätter att det måste finnas stöd 

för eleven att vara med samtidigt. Och ska jag anpassa och ha en lektion med flera olika 

innehåll. Det är inte det lättaste man gör. (Johanna) 

 

Beroende på vad eleven har för handikapp så måste jag försöka inkludera den eleven i 

undervisningen och anpassa in planering det och då anpassa vart A-nivån ligger. Det 

gäller att bygga in funktionshindret som en naturlig del av idrottsämnet. När vi kör så är 

den här eleven med så gott den kan och det ska vara accepterat. Eleverna ska kunna lita 

på att jag lägger upp lektioner som ger förutsättningar till inkludering. (Conny) 

 

Och, det stora problemet för mig om man ser med den klass som jag har, det är att hitta 

någon sorts aktivitet där alla kan vara med och fortfarande bli utmanade på något vis. De 

är ju så olika grad av handikapp. Ofta hittar man en nivå som är lagom för de som har 

största funktionshinder, men som inte blir någon utmaning för de med mindre 

funktionshinder. (Lars) 

Denna anpassning blir däremot störst när det gäller synliga funktionshinder. 

Hörselskada är rätt ok, det gäller bara att se till att man är vänd rätt då man pratar, och 

koncentrationssvårigheter går nog också att överbrygga. Men när det blir väldigt synliga 

funktionshinder som t.ex. en elev utan arm, eller att eleven inte ser någonting. Då måste 

man tänka om lite grann. (Johanna) 
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I en helt vanlig hinderbana så kanske man måste ha tre olika banor. Det var mycket tricks 

och fix för att försöka få det att fungera. Vissa elever som inte ens kan stå upp kunde 

halvkryp, och när de ska ha idrott samtidigt som elever som kan springa så blir det ett 

problem. (Stig) 

Teoretisering av moment 

Som en följd till denna anpassning som lärarna tvingas göra frågades om lärarna ansåg att det 

var möjligt och även likvärdigt att teoretisera ett moment istället för att bara genomföra det 

fysiskt. Här är lärarna än en gång oeniga. De lärare som för fram att teoretiska- och praktiska 

kunskaper är likvärdiga säger: 

 

Ja, på ett sätt är det ju likvärdigt. I idrott och hälsa har man ju fysisk, psykisk och social 

hälsa och att kunna saker teoretiskt i sig är ju ett steg till att kunna praktisera det sedan. 

Kan du det inte teoretiskt, att du inte förstår varför man motionerar eller på vilket sätt 

man ska göra någonting så kommer man inte sen kunna omvandla det till praktik. 

(Conny) 

Ja, jag tror att som vi tänker idrotten idag så är det bara idrott på schemat. Men om man 

läser läroplanerna så kan man se att det är ganska mycket teori som man ska gå igenom. 

Så jag tror absolut att man kan genomföra vissa delar teoretiskt istället för fysiskt. 

(Lisette) 

Sedan finns det lärare som inte anser att teoretiska- och praktiska kunskaper går att jämföras 

eller likställas. 

Nej, jag tror inte det. En stor del av den här analytiska förmågan har en erfarenhetsgrund. 

Man måste ju ha provat för att veta vilka utmaningar man ställs inför. Så att teoretisera 

moment blir inte direkt likvärdigt. (Johanna) 

Nej, jag tycker egentligen inte det. Jag tycker ju att ämnet, den fysiska fostran med att få 

elever att röra på sig och hur man rör på sig är viktigare. Sen blir det ju automatiskt vissa 

teoretiska delar i och med kost och hälsa. (Thomas) 

De flesta lärare håller med om att det är hälsa-delen som blir teori, men det är även många 

som säger att man använder sig av teoretiska delar när en elev står och väger mellan betyg. 

Jag har haft till exempel elever som varit på gränsen som fått göra ett individuellt arbete i 

någon del. En extra hälsokoll på sig själv, och lämnat in för att kunna få lite mer 

bedömningsmaterial. Och det här fungerar ju på samma sätt hos en funktionshindrad elev 

som en elev utan funktionshinder. (Stig) 

Även om lärarna är oeniga om teoretisk- och praktisk kunskap är likvärdig är det många lärare 

som lägger in teoretiska delar för de funktionshindrade. 

 

De gånger som hon hade ont och inte kunde delta så fick jag lägga mer fokus på vad hon 

hade för typ av förståelse för övningen. Alltså, om det var lagspel eller gruppspel så 

kunde hon kanske delta som domare eller hjälpa till med att ge infallvinklar till de elever 
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som var aktiva. Och försöka visa på förståelse och aktivitet genom detta istället för att 

vara med fysiskt. (Conny) 

Teoretiska uppgifter är ju inget problem, och då kanske man kan köra fler teoretiska 

övningar istället för praktiskt övningar när det gäller elever med funktionshinder (Stig) 

Resursbehovet i skolan 

Flera av lärarna påpekar att det är svårt att anpassa idrotten för elever med funktionshinder på 

grund av att det inte finns tillräckligt med resurser att tillgå. I en klass så finns det mellan 20-

30 elever, och det blir svårt när läraren är ensam att anpassa undervisningen så alla kan vara 

med och utvecklas under lektionerna. 

Det handlar egentligen om min förmåga att klona mig själv under lektionerna, då det inte 

finns några resurser att tillgå. (Johanna) 

 

Det bästa är ju givetvis om man får diskutera med andra kollegor, och det är ju svårt kring 

varje enskilt barn eftersom man bara är en lärare på idrotten. Har jag svenska kan jag ju 

låta någon sam-bedöma arbeten, men det är ju jättesvårt i idrott. Jag spelar ju inte in 

idrottslektionerna. (Thomas) 

Även tid för reflektion och utvärdering av lektionerna nämns som en bristvara. En av de 

intervjuade berättar om att lektionerna ofta ligger kloss med varandra och då finns det inte tid 

att sätta sig ner och utvärdera eleverna. 

I så hög grad man kan försöker man sitta efter lektioner och utvärdera vad klassen gjorde 

och vad klassen kunde. Det är väl både detta och observationer under lektionen, då man 

inte alltid hinner sitta och reflektera efteråt. (Stig) 

Bedömningskriterier 

Lärarna presenterar en del olika kriterier som de menar att eleverna ska uppfylla för att de ska 

kunna få ett betyg i ämnet Idrott och Hälsa.  

Jag känner väl att elever som deltar och gör sitt bästa är på E-nivå. (Thomas) 

 

Det sitter inte i ombyte eller så, men om du är där och deltar aktivt och visar att du är med 

och bidrar under lektionens gång. Så är ju det A och O för att kunna nå betyget E. 

(Conny) 

 

För mig personligen så blir det om man har engagemang och att man försöker, det är det 

viktigaste. (Lisette)  

 

Det är ju hur mycket de deltar och om de vill delta. Hur aktiva de är och om de har roligt. 

(Berit) 

En av lärarna poängterar däremot att deltagande inte ska ses som ett betygskriterium utan som 

en förutsättning för att en bedömning ska kunna ske. 

Bedömningen i Idrott och Hälsa är förbaskat subjektiv. Jag bedömer ju utifrån det jag ser, 

och ju färre tillfällen du ger mig att bedöma din kunskap ju svårare blir det för mig att 
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göra en rättvis bedömning på vad du kan. Jag har ungefär 1,5-2 minuter per elev per 

lektion. Är det då så att du inte är delaktig i undervisningen så blir det ju svårt att 

bedöma. (Conny) 

 

Utöver detta deltagande och aktivitet är det främst fysisk förmåga som bedöms. Här ser även 

vissa lärare problem. 

Man har ju en rörelsebit att de ska motoriskt klara av rörelserna, enskilda rörelser, 

grundrörelser och sammansatta rörelser. Till rörelsebiten hör ju även dans och sådant. 

(Johanna) 

 

Alltså idrott handlar ju om att man ska kolla komplexa rörelsemönster, och det blir ju 

ganska svårt att hitta dessa komplexa rörelsemönster hos en funktionshindrad då deras 

funktionsnedsättning begränsar en hel del. (Lars) 

Det är däremot inte enbart fysisk förmåga som bedöms. 

Det finns ju inslag av muntliga resonemang och teoretiska delar i form av Hälsa. Där får 

man ju diskutera mer, och kanske ha något prov. (Mikael) 

 

Det är ju mycket teoretiska bitar som ska på plats, som jag upplever inte riktigt fanns i 

tidigare kursplan. Man ska reflektera till exempel över hälsa, och det ställer ju lite krav 

det också. (Lars) 

Erfarenhet 

Ser man till erfarenheten på de intervjuade lärarna kan man se en korrelation mellan den och 

vilka problem som läraren ser. En lärare med lite eller ingen erfarenhet kring bedömning och 

betygsättning av elever med funktionshinder ser ofta anpassningen som den stora 

problematiken. Samtidigt ser de också sin brist på kunskap som ett stort problem då de inte 

vet hur elevernas funktionshinder påverkar kroppen. Detta får sedan en direkt koppling till 

anpassningsproblematiken. De lärare som har erfarenhet kan visserligen se problematik, men 

för samtidigt fram att om man bara har bra koll på aktiviteten så finns det inget problem. De 

för även fram att man bör ha viss koll på vad funktionshindret egentligen innebär, men att 

denna kunskap och erfarenhet har kommit med tiden. 
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Diskussion  
Diskussionen är uppdelad i två sektioner: resultat- och metoddiskussion. Resultatdiskussionen 

är uppbyggd efter teman, på samma sätt som resultatdelen är. Diskussionen förs i första hand 

kring den problematik som lärarna har presenterat i resultatdelen och börjar med en 

diskussion kring hur eleverna bedöms genom den formativa bedömningen och går sedan 

vidare för att diskutera den mer specifika problematik som lärarna har fört till ytan. 

 

I metoddiskussionen behandlas vilka problem genomförandet av studien haft och hur dessa 

problem har påverkat studien och vad som hade kunnat göras annorlunda. Som avslutning på 

hela diskussionsdelen följer ett avsnitt där det resoneras kring de delar som kan anses behöva 

fortsatt forskning. 

 

Resultatdiskussion 

 

Formativ bedömning 

Studien har tydligt visat att lärarna utgår ifrån en formativ bedömning, men detta innebär inte 

automatiskt att den summativa eller den prestationsinriktade bedömningen är helt borta. 

Några av de intervjuade lärarna förde fram att den prestationsinriktade bedömningen nog 

fortfarande fanns kvar i många delar av landet, och att det nog fanns lärare som har problem 

att ta till sig det nya tänket i den nya kursplanen och det nya tänk som en formativ bedömning 

faktiskt innebär. Formativ bedömning innebär ju en process där eleven får en möjlighet att 

återkoppla och reflektera över uppgifter (Korp, 2011). Detta innebär att man tittar på vart 

eleven är, vart eleven är på väg och sedan försöker lista ut bästa sättet att ta sig dit. Att gå från 

en prestationsinriktad bedömning till en mer processinriktad bedömning kan nog därför vara 

svårt. Det bör därför inte komma som någon större överraskning att den prestationsinriktade 

bedömningen fortfarande finns kvar i skolorna. Glädjande är däremot att alla de lärare som 

intervjuades presenterade ett formativt tänk. Korp (2011) för fram att för att en bedömning 

ska bli så bra som möjligt krävs det däremot inte bara formativ bedömning, utan även 

summativ. Den summativa bedömningen sker främst i form av prov och skriftliga omdömen.  

Ser man till lärarna i vår studie som säger att de främst utgår ifrån formativ bedömning så kan 

man samtidigt se att de använder sig av många summativa inslag. Det är inte bara processen 

som lärarna ser, utan många lärare säger att de bedömer vad eleven kan och för ner detta i 

skriftliga omdömen. På detta sätt lever lärarna upp till Korps syn om att formativ och 

summativ bedömning ska gå hand i hand i skolan. 

Men vad får egentligen den formativa bedömningen för konsekvens i skolan? Kommer man 

ifrån prestationstänkandet med den formativa bedömningen? Både Skolverket (2006) så väl 

som Redelius (2012) är eniga om att det är ett kunnande som ska bedömas, inte ett görande. 

Utgår man ifrån att en elev ska göra saker blir det otroligt svårt att bedöma en elev med 

funktionshinder, då funktionsnedsättningen ofta sätter stopp för görandet. Men bedömer man 

istället kunnandet blir bedömningen enklare. Detta steg från en prestationsbedömning till en 

kunskapsbedömning kan alltså inte ses som något annat än positiv. Men frågan om huruvida 

den formativa bedömningen är vägen att gå finns fortfarande kvar. Formativa bedömningen, 
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som den processinriktade bedömning den är, gör inte bara att det är kunskapen som bedöms, 

den gör också att funktionshindrade elever får en bättre möjlighet att nå de olika 

betygsnivåerna. Genom att sätta sig ner och titta på vart eleven befinner sig, och sen diskutera 

vart eleven är på väg och hur man når dit är enligt oss en förutsättning för att eleven ska 

kunna nå så väl E som A.  

Några av informanterna tar upp att det ofta sker en jämförande bedömning mellan eleverna 

och att detta är en stor problematik när det gäller elever med funktionshinder eftersom att de 

har andra förutsättningar. En av lärarna sa just detta, att om man skapar en bild av hur en A-

elev är så kommer man indirekt att jämföra alla andra elever med just den personen och detta 

gör det otroligt svårt för en funktionshindrad elev att nå just den nivån. Med den formativa 

bedömningen utgår man hela tiden ifrån eleven och dess förutsättningar och försöker skapa en 

miljö där eleven kan utvecklas och nå de olika betygsnivåerna. Men som Korp säger så måste 

man låta den formativa och summativa bedömningen gå hand i hand. 

Vid en formativ bedömning ser man hela tiden till elevens fortsatta utveckling. 

Undervisningen blir därför mer individualiserad vilket underlättar bedömningen. I och med 

denna individualisering måste även undervisningen anpassas efter de förutsättningar som 

eleven har. Den formativa bedömningen är alltså inte bara en bedömningsgrund, utan skapar 

även krav på en anpassad undervisning. Om inte läraren anpassar, vad har man då för 

användning av den formativa bedömningen? Om du ska se på en process och försöka lista ut 

hur man ska nå nästa steg med en elev med funktionshinder så måste ju läraren tänka lite 

utanför ramarna och se vilken typ av anpassning som undervisningen behöver för att denna 

elev ska nå nästa steg. Med hjälp av denna anpassning kan man sedan skapa en 

bedömningsgrund som blir rättvis för just den eleven. 

Bedömningsgrund 

Både elever med funktionshinder och elever utan funktionshinder ska bedömas på samma 

grund och med samma betygskrav. De lärare som har intervjuats har alla varit eniga om att det 

är så det ska vara. Till och med skolverket har här gått ut och sagt att funktionshindrade ska 

bedömas på exakt samma sätt som alla andra och att lärarna då ska utgå ifrån de krav och 

kriterier som finns i kursplanen för Idrott och Hälsa. Lärarna säger här att det är självklart att 

man ska utgå ifrån kursplanen och det centrala innehåll som finns där, men samtidigt finns det 

lärare som säger att den nya läroplanen är knivskarp med de nya betygskriterierna. Detta är 

både en styrka och en svaghet. Styrkan är att läroplanen blir väldigt enkel och tydlig att följa, 

medan svagheten istället blir att det är svårt för eleverna att uppnå de mål som är satta 

eftersom det krävs att eleven är så mångsidig. Det är verkligen en ”antingen kan du eller så 

kan du inte”-mentalitet som presenteras, och detta kan på många håll skapa problem hos en 

elev med funktionshinder.  

 Här finns det däremot en paragraf*
1
 som tillåter att lärarna bortser från vissa mål som en elev 

omöjligen kan uppnå på grund av sin funktionsnedsättning. Egentligen är det denna paragraf 

som tillåter att elever med funktionshinder bedöms på samma grund som alla andra. En 

                                                           
1
 * Paragraf 21 kallas för PYS-paragrafen. PYS-paragrafen är den så kallade undantagsbestämmelsen som finns 

inskriven i den nya skollagen. 
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funktionsnedsättning kan många gånger leda till att en elev inte kan delta i vissa moment, och 

den möjligheten att man då kan PYS:a det momentet gör att eleven har samma möjlighet som 

alla andra. I och med att en lärare får räkna bort moment som en funktionshindrad elev inte 

klarar av försvinner problematiken kring ”antingen kan du eller så kan du inte”-mentaliteten. 

Lgr 11 utgår ifrån att man ska klara varje moment för att få ett betyg. För att få E ska du ha E 

i varje moment och detsamma gäller för de högre betygen (Skolverket 2011b). Hade PYS-

paragrafen inte funnits hade detta inneburit att en rullstolsburen elev aldrig hade kunnat få 

betyget E i Idrott och Hälsa eftersom att denna elev till exempel inte kan simma. Men i och 

med att PYS-paragrafen nu finns tillåter detta att man som lärare bedömer elever efter samma 

grunder som alla andra elever. I det här fallet är denna grund den gällande läroplanen så väl 

som kursplanen. 

 Lärarna är överens om att elever ska bedömas på samma grund, men innebär då detta att 

elever med funktionshinder har samma möjlighet att nå alla betygsnivåer? Lärarna visar här 

en oenighet. Två av lärarna ansåg att de har samma möjlighet och kopplar här till lärarens 

uppdrag; att det är vår skyldighet som lärare att se till att de har samma möjlighet. Det handlar 

egentligen bara om att sätta sig in i funktionshindret, försöka se hur det påverkar eleven och 

sedan skapa en undervisning utifrån den elevens förutsättningar. Men de andra lärarna för 

fram att möjligheterna är olika. Däremot lägger de inte denna problematik på skolan, utan 

nämner istället fritiden som en viktig faktor. Genom att syssla med idrott eller annan typ av 

rörelse på fritiden kommer man att utvecklas mer än en person som inte gör det. För en 

funktionshindrad kan det här bli problem då utbudet av fritidsaktiviteter ofta är bristfälliga. 

Det ligger väldigt mycket i vad dessa lärare säger. Har man prov på andra världskriget i SO 

räknar nog de allra flesta med att man ska ta hem och plugga på detta prov. De som tar hem 

och pluggar har mest troligt större möjlighet att få ett högre betyg. Men Idrott och Hälsa 

verkar skilja sig från andra ämnen. Det är knappast många som tränar dans hemma bara för att 

man har dans på skolan. Och hur har man då tänkt att man ska kunna få högre betyg? Ska ens 

betyg verkligen bygga på vad man gör på sin fritid? Borde det inte istället vara så att ens 

betyg ska bygga på vad man gör på skolan? Egentligen borde det inte ha någon större 

betydelse vad du gör på din fritid, men samtidigt är det en omöjlighet för skolan att erbjuda all 

den tid som krävs för att utveckla elevernas rörelseförmåga så till den grad att alla kan nå A. 

Skulle däremot en elev röra sig och idrotta mycket på sin fritid erbjuder detta ett komplement 

till vad skolan inte kan erbjuda, och på så sätt ger detta då eleven en bättre möjlighet att nå de 

högre betygsnivåerna. 

”Snäll-betyg” 

Något som kommer på tal under intervjuerna är att det finns en risk med att man sätter ”snäll-

betyg” på elever med funktionshinder. Några av lärarna menar på att det är lätt att man blir 

nöjd tidigt, tycker synd om eller att man tycker att eleven gör det bra trots sitt funktionshinder 

och därför ger eleven ett högre betyg än den egentligen skulle haft. Det finns en problematik i 

detta, som Fjellström (2002) tar upp. Problematiken ligger i att om du ger en elev betyget E i 

ett försök att vara snäll kommer detta att leda till en av två saker. Antingen blir eleven glad 

över betyget och försöker därmed hålla motivationen uppe och kanske även kämpa mot ett 

ännu högre betyg. Eller så blir eleven nöjd och belåten med betyget och slutar anstränga sig. 
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På samma sätt kan eleven reagera negativt om du som lärare ger eleven ett F i ett försök att 

vara rättvis. Hur man än ser på detta skapar det ett etiskt dilemma som man som lärare hela 

tiden måste ta ställning till. Detta etiska dilemma blir egentligen större när man pratar om 

elever med funktionshinder, eftersom ett snäll-betyg där egentligen innebär att man ser 

funktionsnedsättningen som en svaghet. De flesta lärare som intervjuades nämnde risken med 

att man sätter snäll-betyg, och några av dessa menar samtidigt att snäll-betyg ofta får negativa 

följder. Det är inte rätt att sätta ett sådant betyg. Detta etiska dilemma är något man hela tiden 

får ta ställning till som lärare, och i det här fallet är det ett av de stora problemen som gör att 

elever med funktionshinder och elever utan funktionshinder inte bedöms på samma grund. 

Snäll-betyget gäller självklart inte bara för funktionshindrade elever, men det är kanske där 

det blir mest tydligt inom Idrott och Hälsa. Vi tror inte riktigt på tanken att betyget man sätter 

ska motivera eleverna att fortsätta kämpa, utan vi är istället helt övertygade om att denna 

motivation kommer från läraren i en ständig process under lektionstid. Vi tänker oss här en 

koppling till den formativa bedömningen, då denna erbjuder stora möjligheter till att inspirera, 

motivera och anpassa.  

 Men är det verkligen den etiska problematiken som är svårigheten här? Det finns en läroplan 

och kursplan att utgå ifrån. Där står det väldigt tydligt vad varje elev ska kunna och hur de ska 

bedömas. En av de lärare som har intervjuats pratar om just det här och säger att om det finns 

graderingsskillnader så ska man som lärare använda sig av dessa. Detta innebär alltså mer 

eller mindre att snäll-betyget är ett ”brott” mot det som står i kursplanen. Ser man det på det 

viset så finns det egentligen ingen problematik, men samtidigt är lärare människor. Det är 

klart att de kontinuerligt gör känslomässiga bedömningar och att komma ifrån detta måste nog 

nästan ses som en omöjlighet. Snäll-betyget borde därför ses som ett etiskt dilemma. Som 

lärare måste man alltså fundera på varför man sätter snäll-betyget. Gör man skillnad på en 

elev med funktionshinder som måste kämpa på lektionerna för att klara momenten och en elev 

som har problem hemma och måste kämpa på lektionerna på grund av det? Utgår man ifrån 

det synliga eller det osynliga? Så länge man för diskussioner med kollegor borde inte snäll-

betyget innebära ett så stort problem som många verkar tycka. Fjellström (2002) för ju även 

fram att läroplanen säger att man ska visa solidaritet med de svaga. Innebär då detta att 

läroplanen förespråkar ett snäll-betyg? Det är egentligen en fråga som inte på något sätt kan 

besvaras, och det är väl egentligen där hela problematiken kring etiska dilemman ligger. Det 

finns inget riktigt svar på hur man ska göra. 

Kriterier 

Vad är det då egentligen som lärarna bedömer i Idrott och Hälsa? Alla lärare nämner på något 

sätt deltagande som en stor faktor för att nå betyget E. Det skiljer sig däremot lite på hur man 

definierar just deltagande. Av de lärare som intervjuades var det bara en som verkligen tryckte 

på att deltagande inte ska ses som ett kriterium utan som en förutsättning för att en bedömning 

ska kunna ske. Det som är viktigt att komma ihåg är att det inte står någonstans i kursplanen 

att deltagande är ett kriterium för bedömning, så att se det som en förutsättning är egentligen 

den enda vägen man kan gå (Redelius, 2012; Skolverket, 2005). Vidare är det också viktigt att 

komma ihåg att deltagande inte innebär att du har med dig ombyte och är ombytt på lektionen. 

Det är nog väldigt ofta så att lärare fortfarande låter elever gå ut på en promenad istället för att 
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vara med på lektionen om de inte är ombytta. Här blir det egentligen läraren som står i vägen 

för deltagandet. Det är alltså läraren som där tar bort del av bedömningsgrunden. Då menar vi 

inte att bedömningsgrunden försvinner, utan vi menar att det är omöjligt för en lärare att 

bedöma en elev som denne inte kan se, vilket är precis det som sker när du skickar ut en elev 

på en promenad. Istället borde man låta eleven delta som domare, eller låta eleven hjälpa till 

på annat sätt. Ombytet är alltså inte något som borde hindra eleven från att delta. 

 På exakt samma sätt bör man se funktionshindrade elever. En av lärarna för fram att om den 

funktionshindrade har för ont kan man låta eleven delta genom att vara just domare eller 

komma med infallsvinklar till sina klasskamrater. Den funktionshindrades kunskap bedöms 

alltså inte utifrån de fysiska aktiviteterna som denne utför, utan istället utifrån den förståelse 

som eleven har för aktiviteten. Här blir alltså deltagande en förutsättning för bedömningen, 

precis som det bör vara. Studien visar på att många lärare känner att ett aktivt deltagande 

räcker för att en funktionshindrad elev ska få betyget E. Även Redelius (2012) visar på att det 

är alldeles för enkelt att få godkänt i Idrott och Hälsa då det egentligen bara handlar om att 

vara på lektionen. Där har man alltså lagt deltagande som mer eller mindre ett kriterium, 

istället för att kolla på elevens kunskapsnivå. På detta sätt blir alltså bedömningen varken 

reliabel eller valid (Skolverket, 2006). Använder man deltagande som ett kriterium bedömer 

man inte det som ska bedömas, och på så sätt faller alltså bedömningen. 

Teoretisering 

Det som delvis diskuterats ovan är en teoretisering av moment. Backman (2004) säger att 

teoridelen har blivit allt viktigare med de nya läroplanerna, men att teoridelen oftast är 

kopplad till hälsa. Det är inte riktigt det vi menar, utan vi pratar istället om att teoretisera 

praktiska moment. Men kan man då likställa teori med praktik? Teoretiseringen är bara en av 

många anpassningar som man kan genomföra för att få alla elever delaktiga. Många lärare i 

studien för just fram den bilden av att om en funktionshindrad elev inte klarar av ett moment 

så kan man göra momentet mer teoretiskt. Andra lärare för fram att teori används för att ge en 

elev möjligheten att nå betyget E. Huruvida man kan teoretisera moment och om denna 

teoretisering blir likvärdig med det praktiska utförandet är lärarna oeniga om. Vissa menar på 

att man kan likställa de två, men majoriteten säger ändå att det inte går. Dels säger de att 

Idrott och Hälsa handlar om att skapa förutsättningar för ett fysiskt aktivt liv, och dels om att 

teori är mycket baserat på erfarenhet. Den andra sidan av myntet vill istället påstå att teori är 

grunden till att utföra något praktiskt, men även att teori är ett måste för att förstå 

anledningarna bakom det fysiska utförandet. För en elev som inte kan delta på lektionerna på 

grund av sitt funktionshinder blir därför teori en mycket viktig del. Att då säga att teori och 

praktik inte är likvärdigt skapar ju då en polarisering i och med att man ser skillnad på 

eleverna och de kunskaper som de har. Om man har en elev som bara kan utföra något 

teoretiskt och man som lärare ser den praktiska kunskapen som viktigare, hur ska man då 

kunna bedöma alla elever likvärdigt?  

PYS-paragrafen  

Ser man till de lärare som inte anser att teori är likvärdig det praktiska så finns här 

möjligheten att använda sig av PYS-paragrafen och helt enkelt bortse från ett moment i 

bedömningen. Då behöver man alltså inte ta någon ställning i vilken kunskap eleven 
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egentligen visar i momenten, oavsett om denna kunskap är praktisk eller teoretisk. De lärare 

som däremot ser teori och praktik som likvärdig har här en möjlighet att använda sig av PYS-

paragrafen på ett lite annorlunda sätt. Skolverket har inte erbjudit någon lathund för hur 

paragrafen ska användas. Som det kommer fram i studien används den av lärare både till att ta 

bort moment och till att anpassa moment. Det enda Skolverket säger är att den kanske 

används för flitigt. Denna flitiga användning borde egentligen mest gälla borttagandet av 

moment, då anpassningen mer handlar om att se möjligheter, som tidigare inte fanns, med 

undervisningen. PYS-paragrafen erbjuder alltså lärarna att göra en mer anpassad anpassning. 

Ett makabert och i många fall overkligt exempel är om man har en elev som saknar armar och 

ben. Denna elev kan omöjligen utföra momentet simning, men istället för att helt bortse från 

detta moment kan man utföra det teoretiskt. Man kan diskutera vattenvett och vattenvana; låta 

eleven ligga i vattnet och flyta och sedan diskutera känslan i detta för att sedan gå vidare till 

en teoretisk genomgång kring de olika simtagen. Man kan till och med gå igenom 

livräddning. På detta sätt försöker man skapa en förståelse kring ett moment, och genom 

denna förståelse skapas även kunskap som går att mätas och bedömas. Med denna anpassning 

kommer man inte bara ifrån problematiken kring överanvändandet av PYS-paragrafen, men 

man ger även eleven en möjlighet att visa vad den kan. Det är alltså kunnandet som bedöms, 

inte görandet (Redelius, 2012).  

En av lärarna nämner en problematik som finns då det gäller PYS-paragrafen och 

betygsättning. Om man använder PYS-paragrafen till att ta bort vissa moment så syns detta 

inte i de betygsdokument som eleven sedan får med sig. Står det att en elev har fått betyget E 

så förutsätter det att eleven kan simma, vilket kan vara otroligt svårt för en elev som är 

rullstolsbunden. Ser man till denna problematik och det som skrivits i tidigare sektioner om 

PYS-paragrafen så är det ganska tydligt att det inte finns nog med riktlinjer för hur paragrafen 

ska användas. Detta kan på ett sätt vara bra eftersom det ger lärarna chansen att tolka den på 

sina egna villkor, men samtidigt skapar detta ett problem. I och med att lärare tolkar 

paragrafen olika skapas skillnader i hur paragrafen används och därigenom även hur 

funktionshindrade elever bedöms. Det är ju trots allt användningen av paragrafen som står till 

grund för hur det påverkar bedömningen. Ser man paragrafen som ett anpassningsverktyg så 

kommer bedömningen att skilja sig gentemot om man ser paragrafen som en möjlighet att 

räkna bort vissa moment. Detta blir än mer intressant när man ser till det faktum att skolan 

nyligen övergick till en ny läroplansförordning som förespråkar en likvärdig bedömning. Lgr 

11 kom som en reaktion på att Lpo 94 var för tolkningsbar och erbjöd därmed inte alla elever 

i landet samma betygskriterier (Redelius, 2012). Genom detta kunde alltså betygen skilja sig 

väldigt mycket från skola till skola. Lgr 11 skulle erbjuda en tydligare och mer konkret 

läroplan. Detta skulle i sin tur öka jämlikheten och likvärdigheten i betygen. Det ska alltså 

finnas en tydlig och konkret läroplan, men lika fullt är PYS-paragrafen väldigt otydlig. När 

PYS-paragrafen då är det enda verktyg som en lärare faktiskt har att ta till hjälp när 

problematiken kring bedömning och betygsättning av elever med funktionshinder blir för stor, 

blir detta på många sätt orättvist för dessa elever. Det krävs alltså mer riktlinjer för att göra 

PYS-paragrafen mindre tolkningsbar, och på så vis blir även bedömningen och 

betygsättningen av funktionshindrade elever mer rättvis och likvärdig. 
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Skolinspektionen (2009) belyste redan 2009 att lärare inte har kunskapen om vilka 

undantagsbestämmelser som finns och hur dessa ska tillämpas. Redan i inledningen togs det 

upp att detta problem borde ha åtgärdats tre år senare. Denna studie visar däremot på att 

problemet kvarstår och att det får konsekvenser för såväl lärare som elever med 

funktionshinder. Frågan är vem man egentligen ska skylla på? Om skolinspektionen redan 

2009 insåg att detta problem fanns borde resurser ha tillsats för att åtgärda problemet. 

Huruvida dessa resurser har tillsats eller ej kan vi inte svara på, men helt klart är att 

informationen inte nått många av de skolor vi genomfört intervjuerna på. Det har tidigare 

diskuterats hur viktig denna PYS-paragraf är för att åstadkomma en likvärdig bedömning. 

Saknar lärarna kunskap om denna paragraf och hur den kan tillämpas går det inte att komma 

åt denna likvärdiga bedömning som vi eftersträvar. 

Resurser 

 I tidigare stycke fördes diskussioner kring att PYS-paragrafen erbjuder lärarna en möjlighet 

till en mer anpassad anpassning. För att en sådan anpassad anpassning ska vara möjlig och 

aktuell krävs resurser. Många lärare i studien pratar just om dessa resurser och att 

anpassningen av undervisningen ofta leder till att man som lärare måste klona sig själv. I de 

flesta klasser idag är det mellan 20-30 elever och detta skapar problem när man ska anpassa 

undervisningen, framför allt om man har en funktionshindrad elev som inte bara behöver 

anpassning utan kanske även stöd under lektionen. Och har du då två elever med olika 

funktionsnedsättningar i klassen så måste du alltså göra än mer anpassning och därmed även 

klona dig fler gånger för att kunna utföra en rättvis bedömning. Detta innebär alltså att det 

krävs resurser; resurser som väldigt sällan finns tillgängliga. 

Även tidsaspekten nämns som ett problem som finns på många håll. När lektioner ligger kloss 

med varandra finns helt enkelt inte tiden som behövs för reflektion och utvärdering av 

eleverna. Den tid en lärare kan ägna åt varje elev är några minuter per lektion och denna tid 

kanske inte alltid räcker för att göra en korrekt bedömning, framför allt när det gäller elever 

med funktionshinder. En av lärarna nämner dock att man ofta har bättre koll på elever med 

funktionshinder då man har mer kontinuerlig kontakt med hemmet och säkert även 

elevhälsan. En annan lärare menar att så länge man har koll på momentet och aktiviteten som 

sådan blir funktionshindret och anpassningen sällan ett problem. Annerstedt (2002) delar 

denna syn när han säger att kunskap om aktiviteten hjälper läraren i bedömningen. Några av 

de intervjuade lärarna visar på att denna kunskap ofta är svår att komma åt, framför allt när 

det gäller elever med funktionshinder. Någon större forskning har inte bedrivits, och istället 

får lärare gå till att diskutera med varandra och använda sig av sin erfarenhet. Nästan alla 

lärare säger att de gärna skulle gå kurser eller få stöd på annat sätt i sin bedömning. Detta är 

även något som tidigare forskning visat på. Jerlinder (2010) tar upp precis denna problematik 

där lärarna i hennes studie anser att anpassningen är ett stort problem eftersom de varken har 

kunskapen eller erfarenheten som behövs.  

 Finns det då någon lösning på detta problem? Svaret är oroväckande nog ”egentligen inte”. 

Så länge det inte finns resurser och vidareutbildning för lärare kommer problemet på många 

håll att kvarstå. På samma sätt måste mer forskning kring ämnet presenteras, i ett försök att 

komma åt vad det bästa sättet för bedömning och betygsättning egentligen är. Att Skolverket 



34 
 

dessutom ännu inte gått ut med någon lathund eller ens ett kommentarsmaterial för hur 

funktionshindrade elever bör bedömas och betygsättas, gör det bara än svårare för lärarna. När 

PYS-paragrafen är så pass tolkningsbar som den är och när Skolverket säger att den används 

för flitigt samtidigt som de inte uttalar sig i enskilda fall blir det svårt för läraren att veta 

vilken väg man ska gå. Och så länge lärare har olika vägar att gå kommer problemet kring en 

likvärdig bedömning att finnas kvar. 

Erfarenhet 

Många lärare i studien känner att deras erfarenhet och brist på kunskap skapar ett problem. 

Dels skapar det ett problem kring anpassningen, då de inte vet hur de ska anpassa 

undervisningen för att den ska tala till varje enskild individs förutsättningar och dels känner 

de att deras kunskap kring hur funktionshindret påverkar eleven är bristfällig. Denna kunskap 

kan man få genom att läsa litteratur eller gå kurser, något som alla lärare känner att de 

behöver, men man kan även få denna kunskap genom erfarenhet. Annerstedt (2002) skriver 

om just detta. För att kunna göra en bra bedömning måste man dels ha kunskap och erfarenhet 

om aktiviteten och dels kunskap och erfarenhet om många barn i samma ålder och 

utvecklingsnivå. Detta är nog ofta något som kommer med tiden för många lärare. Vår studie 

visar ändå på att erfarenheten spelar in när det gäller bedömning och betygsättning, kanske 

främst när det kommer till vilken problematik man ser i denna. Ofta ser lärare som har liten 

erfarenhet en större problematik och lägger ofta denna problematik på just anpassningen. De 

lärare som har erfarenhet ser egentligen ingen problematik. Kan man aktiviteten och känner 

barnen, vilket man väldigt ofta gör när det börjar bli dags att sätta betyg, så uppstår egentligen 

ingen problematik. Denna syn är egentligen otroligt positiv och glädjande, men det man måste 

komma ihåg är att bara för att personer med erfarenhet säger att problematiken är väldigt liten 

så innebär inte det att problematiken inte finns. Fokus bör i det här fallet läggas på de lärare 

som inte har erfarenhet, eftersom att det är där problemen kan uppstå om de får en 

funktionshindrad elev. 

  

Metoddiskussion 

Studien har utgått ifrån en semi-strukturerad intervju som metod. Detta gjordes för att 

reliabiliteten och validiteten ökar då man har samma frågor till alla informanter. Vi ville 

däremot inte ha exakt samma frågor till alla, utan ville ha en viss frihet att ställa följdfrågor 

kring saker som var intressanta eller kring saker som behövde antingen ett förtydligande eller 

ett fördjupande. Det har inte varit några problem under intervjuerna, och de frågor som har 

ställts har gett en god grund att bygga resultatet på. Intervjumallen gav en bra ram att utgå 

ifrån och tillät även en rad olika följdfrågor beroende på de svar som läraren gav. 

Här dyker däremot en problematik upp, som kunde ha gjorts bättre. Det ställdes väldigt sällan 

samma följdfrågor till alla lärarna. Detta hade vi räknat med från början, annars hade inte en 

semi-strukturerad intervju valts, men det vi inte hade räknat med var hur detta skulle komma 

att påverka studie. I och med att det egentligen inte fanns någon struktur i följdfrågorna är det 

svårt att skapa någon generell bild över just dessa. Ofta berodde följdfrågan på ett av 
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informantens tidigare svar, och då de olika informanterna gav olika svar skiljde sig 

följdfrågorna väldigt mycket ifrån varandra. Det som skulle ha kunnat göras här för att 

underlätta både för oss själva och för studien är att skriva ner de följdfrågor som ställdes, och 

använda dessa som en följdfrågemall under senare intervjuer. Det här hade däremot kunnat 

skapa ännu ett problem, då den första intervjun hade utgått ifrån intervjumallen och den sista 

intervjun hade utgått ifrån intervjumallen plus alla de följdfrågor som skrivits ner. Längden på 

intervjun hade alltså ökat dramatiskt med tiden och på samma sätt hade även metoden gått 

mer och mer från en semi-strukturerad intervju till en strukturerad. Egentligen innebar det 

inga svårigheter för sammanställningen av resultatet, men vi är väl medvetna om att det här 

kan ha påverkat reliabilitet, validitet och generaliserbarheten med studien. 

Något som även kunde ha gjorts för att förbättra situationen kring följdfrågorna är att 

genomföra bättre provintervjuer. De provintervjuer som genomfördes var med en person som 

inte hade något med skolan att göra och en bekant lärarstuderande. I efterhand inser man att 

det hade varit bättre att genomföra en provintervju med en lärare som har erfarenhet kring 

bedömning och betygsättning av elever med funktionshinder. På detta sätt hade man fått ut 

mer av provintervjun och även fått större insikt i vilka följdfrågor som skulle kunna dyka upp 

under intervjuerna. Man hade alltså varit bättre förberedd för den situation som man senare 

skulle hamna i. I efterhand känns det som att provintervjuerna inte togs på så stort allvar som 

de kanske skulle ha tagits. Detta innebär däremot inte att provintervjuerna inte gav något. De 

gav en bra bild av hur frågorna fungerade och de gav även chansen att träna på att ställa 

frågorna och att försöka hålla öppna följdfrågor. 

Vad gäller intervjumallen kan man se att många av frågorna går in i varandra. Detta har fått 

både positiva och negativa följder. De positiva följderna var att frågorna medförde att läraren 

tänkte till lite extra och fick chansen att utveckla sina tidigare resonemang, men även komma 

med nya tankar. Det hände ofta att läraren kom med helt olika svar på frågor som tog upp 

liknande områden. Orsakerna bakom detta kan nog vara många och skilja sig från lärare till 

lärare, men vi märkte ofta att lärarna utgick ifrån specifika elever på vissa frågor och pratade 

mer generellt på andra. En annan orsak kan vara att lärarna fick chansen att reflektera över 

sina egna tankar och åsikter och kom därför till nya insikter när nya frågor ställdes. (Dalen, 

2008) Detta kan få som konsekvens att även om frågorna är lika i sin natur så kan svaren 

skilja sig ganska mycket.  

 

De negativa följderna blev att eftersom frågorna gick in i varandra kunde man som intervjuare 

ibland känna att svaret var uttömt, och därför ställdes inte vissa frågor. Detta tänkte vi inte så 

mycket på fram till dess att vi skulle sammanställa resultatet. Vid sammanställningen insåg vi 

då att det inte innebar någonting för resultatet som sådant, men det blev betydligt svårare att 

hitta igen generaliserbara element i vad lärarna hade sagt. 

Oavsett detta anser vi ändå att intervjumallen och dess utformning är en styrka i studien. 

Det sista som behöver diskuteras är urvalet. Egentligen har det inte kunnat göras något urval, 

utan man har fått acceptera de intervjuer som gått att få. Vi är väl medvetna om att studien 

hade blivit bättre om man bara hade haft lärare med mycket erfarenhet av att bedöma och 

betygsätta elever med funktionshinder, men innebär detta att personer som inte har någon 
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erfarenhet inte har något att tillföra? En osäkerhet kring denna fråga fanns innan det sattes 

igång med intervjuerna. Skulle man få ihop nog med information till ett resultat och skulle i så 

fall detta resultat erbjuda något att diskutera? Efterhand blev det däremot tydligare att lärarna 

verkligen gjorde sitt bästa för att komma med svar på de frågor som ställdes. Även om 

frågorna ibland blev hypotetiska och tvingade lärarna att tänka sig in i en situation som de 

hade lite erfarenhet kring så gav deras svar väldigt mycket. Däremot är det självklart att 

lärarna med mer erfarenhet kom med mer utförliga svar. 

Fortsatt forskning 

Det finns relativt mycket forskning som är gjord kring bedömning och betygsättning i ämnet 

Idrott och Hälsa. En av de kanske främsta forskarna här, och den forskare som den här studien 

har förlitat sig mycket på, är Karin Redelius. Dock har hennes forskning haft lite koppling till 

elever med funktionshinder. Överhuvudtaget har det funnits väldigt lite forskning kring 

bedömning och betygsättning som har haft fokus på just elever med funktionshinder. Att 

denna forskning saknas är synd, men det kan vara så att ingen har forskat i det eftersom det 

inte finns någon forskningsgrund; det finns alltså inget problem. Och i så fall måste man ju 

säga att det är positivt. Men det kan även vara så att ämnet är så pass snävt och ännu inte tagit 

fäste i forskningsvärlden. Utifrån vår studie märker man däremot att det finns ett behov av 

forskning, kanske främst för lärare. Det behövs mer stöd för hur en rättvis bedömning av 

funktionshindrade elever ska kunna ske.  

Studien har utgått ifrån Lgr 11, vilket är en väldigt ny läroplan. Det är till och med så att nu i 

höst (hösten 2012) är första terminen där man faktiskt sätter betyg på elever efter Lgr 11. I 

och med detta ser vi det inte som någon större chock att forskningen är bristfällig. Däremot 

ser vi det som ett perfekt tillfälle för fortsatt forskning. Ge det ett till två år och bedriv sedan 

forskning kring hur Lgr 11 har påverkat bedömningen av funktionshindrade elever. 

Det har funnits väldigt lite forskning kring teoretisering av moment och PYS-paragrafen. 

Detta har inneburit att diskussionen kring just dessa två delar har varit svår att styrka. Varför 

det inte finns någon forskning kring detta kan vi inte besvara, men det är helt uppenbart att 

mer forskning behövs inom just dessa områden, framför allt eftersom att vår studie styrker det 

skolinspektionen (2009) för fram i sin kvalitetsgranskning. Lärare saknar fortfarande kunskap 

om undantagsparagrafen och hur den kan tillämpas. 

 

Alla lärare som vi har pratat om har varit eniga om att studiens ämne och syfte är väldigt 

aktuellt och att det är bra att någon lyfter upp det i dagens ljus. Detta borde innebära att 

lärarna efterfrågar mer praktiknära forskning, kanske främst mot teoretiseringen och PYS-

paragrafen. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1 

 

Intervjumall 

Hur gammal är du?  

Hur länge har du arbetat inom skolan? 

Vilken utbildning har du/poäng? Har du läst någon kurs om funktionshinder? AFA eller 

liknande 

Vilka årskurser undervisar du? 

Vad anser du är ett funktionshinder? 

Har du någon erfarenhet av att arbeta med funktionshindrade? Vilken i så fall? 

Vilka funktionshinder har dina elever? Deltar alla elever på varje lektion? 

Vad är “bedömning” för dig? (generell fråga för att leda in informanten i ämnet) 

Vilket/vilka mål anser du är svårast att arbeta mot gällande elever med funktionshinder? 

Vilka minimikrav har du för betyget E? 

Om du har en elev som står och väger mellan F och E, vad är det som vägde / skulle kunna 

väga över till den ena eller andra sidan? 

Vilka krav har du för betyget A? 

Följer du Lgr 11 eller anser du att du tar in egna kriterier också? När det gäller alla 

betygsnivåer? 

Vad är det som ligger till grund för bedömningen? Deltagande, fysiska färdigheter eller 

reflekterande förmåga? 

Hur gör du för att ta reda på detta? 

Kan du berätta lite om hur du gjorde/tänkte när du satte betyg/skriftligt omdöme på en elev 

med funktionshinder senast? 

Anser du att elever med funktionshinder har möjlighet att nå de kunskapsmål som finns i 

kursplanen för ämnet I&H? 

Ser du någon problematik i bedömningen? I så fall vilken? 

Anser du att elevens funktionshinder påverkar din bedömning? I så fall hur? 

Känner du till PYS-paragrafen? Använder du dig av den? I så fall hur? 

Vad är det svåraste med att bedöma och betygsätta elever med funktionshinder? 

Tror du bedömningen kan skilja sig från en elev som inte har ett funktionshinder? I så fall 

Hur? har du några egna erfarenheter kring det här? 
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Bilaga 2 

 

Centralt innehåll  

I årskurs 1–3  

Rörelse  

• Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta 

former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som 

utomhus.  

• Enkla lekar och danser och deras regler.  

• Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.  

• Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag-och ryggläge.  

 

Hälsa och livsstil  

• Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur-och utevistelser.  

 

Friluftsliv och utevistelse  

• Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver 

rumsuppfattning.  

• Lekar och rörelse i natur-och utemiljö.  

• Allemansrättens grunder.  

• Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur-och utevistelser.  

 

I årskurs 4–6  

Rörelse  

• Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.  

• Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.  

• Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.  

• Simning i mag-och ryggläge. 

  

Hälsa och livsstil  

• Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.  

• Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av 

fysiska aktiviteter.  

• Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.  

• Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och 

träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild 
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Friluftsliv och utevistelse  

• Att orientera i den närliggande natur-och utemiljön med hjälp av kartor. Kartors uppbyggnad 

och symboler.  

• Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur-och utemiljöer under olika årstider.  

• Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.  

• Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur-och utevistelser.  

• Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med 

hjälpredskap. 


