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Abstrakt 
 

Detta examensarbete behandlar bedömning av rörelseförmågor i Idrott och hälsa. Syftet är att 

undersöka lärares uppfattning av de formella kunskapskraven och hur lärare bedömer elevers 

rörelseförmågor i ämnet Idrott och hälsa. Vi har inspirerats av fenomenografins idé om att 

undersöka människors erfarenheter och uppfattningar av ett fenomen. Resultatet baserar sig 

på tio kvalitativa intervjuer med lärare i Idrott och hälsa på olika skolor i norra Sverige. 

Resultatet visar att kunskapskraven är en självklarhet att utgå ifrån när lärare planerar 

undervisning och genomför bedömning, det som skiljer lärare åt är hur kunskapskraven 

tillämpas i undervisningen. Fortsättningsvis visar resultatet att vid bedömning av rörelser 

utgår lärare från sin magkänsla och att bedömning uppfattas som ett komplext fenomen. 

Avslutningsvis visar resultatet att många lärare saknar formell utbildning kring bedömning 

och att erfarenhet är något som värdesätts högt hos lärare i Idrott och hälsa när de ska utföra 

bedömning av rörelseförmågor.  

 

Nyckelord: Bedömning, Fenomenografi, Idrott och hälsa, Kunskapskrav, Rörelse 
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Prolog  

Tänk dig en idrottssal på en högstadieskola en måndag morgon. En klass i årskurs nio med 25 

elever, varav två inte är närvarande, skall starta sin lektion. Planen för lektionen är en 

redskapsbana som eleverna själva får i uppgift att bygga och sedan utföra. Eleverna delas in i 

grupper med olika uppgifter och lektionen kan börja. Läraren sitter vid sidan av och iakttar 

arbetets gång. I det ena hörnet pågår ett febrilt arbete att bygga upp en bana med kreativa 

lösningar, medan eleverna på andra sidan av salen valt att leka med redskapen istället för att 

bygga sin bana. Situationen där känns stökig och läraren måste gå dit för att styra upp arbetet 

vilket upptar onödig lektionstid och förlänger uppbyggandet av banan. 

 

När banbygget tillslut är färdigt ska eleverna ta sig igenom denna på olika sätt som de själva 

väljer. Banan har olika svårighetsgrader och de får själva bestämma vilken nivå de vill ta och 

de uppmanas att utmana sig själv. Planen är nu att läraren ska bedöma elevernas 

rörelseförmågor. Läraren hinner se ett tiotal elever innan en skada uppstår och läraren måste 

hämta plåster i lärarrummet. Tid tas från bedömningen och det blir stressigt för läraren att 

hinna se alla elever, detta är också den enda gången redskapsbanan kommer hinnas med på 

grund av att nästa lektion faller bort då det är nationella prov.  

 

Det som beskrivits ovan är ett exempel på hur en lektion i Idrott och hälsa kan se ut och de 

svårigheter kring bedömning som lärare i ämnet ofta får brottas med. Tankar kring det 

komplexa fenomenet med bedömning har uppkommit på vår Verksamhetsförlagda utbildning 

(VFU) under lärarutbildningen där vi själva varit med om liknande situationer som den ovan 

beskrivna. Vi har upplevt svårigheterna med bedömning och speciellt med bedömning av en 

rörelse, som dels är svår att hinna se och dels är svår att bedöma på vilken nivå rörelsen 

ligger. 
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Introduktion 

Att bedömning i Idrott och hälsa upplevs som en svårighet är något som framkommit i 

tidigare studier (Annerstedt, 2001; Carroll, 1994; Nyberg, 2014). Annerstedt (2001) menar: 

”En elevs prestation är omedelbar och begränsad i tid till det direkta utförandet (såvida man 

inte har tillgång till videoinspelningar förstås) – och man hinner knappt blinka förrän den är 

över. ”(s. 276). Svårigheten här är att läraren på den korta tiden ska hinna skilja på ett bra eller 

mindre bra genomförande av en rörelse och läraren har inget skriftligt bevis på vad eleven har 

presterat. Rörelser som inte är direkt mätbara är svåra att bedöma och varken läro- eller 

kursplan beskriver ingående hur bedömning skall ske (Annerstedt, 2001). Enligt Lgr11 är en 

lärares uppgift att bedöma eleverna utefter kunskapskraven som grund för elevernas betyg. 

Vid bedömning ska läraren även ta hänsyn till varje individ och anpassa undervisningen efter 

dennes förutsättningar. Detta för att skapa ett fortsatt intresse hos eleven för ett livslångt 

lärande. Enligt Lgr11 ska eleverna anpassa och variera sina rörelser i aktiviteter som 

innefattar komplexa rörelser. Dessa preciseras med de olika värdeorden till viss del, relativt 

väl och väl för de olika betygen E, C och A.  

 

Ett återkommande begrepp i vår studie kommer vara rörelse eller närmare bestämt 

rörelseförmåga. Vad är då en rörelse? Enligt Swartling Widerström (2005) är begreppet 

rörelse något som sällan definieras av personen som använder ordet och rörelse är något alla 

redan vet vad det är för något. Bader-Johansson (1991) beskriver rörelse som en förändring av 

kroppens existens i tid och rum. Det kan vara små och stora rörelser med olika kraft och 

energi, och rörelser hjälper oss kommunicera med vår omvärld. Begreppet rörelse ändrar 

betydelse beroende på i vilket sammanhang det används. Att ändra ställning är en rörelse, en 

människas förflyttning i ett rum är också en rörelse som exempelvis en kullerbytta.  

 

I denna studie vill vi undersöka vilka egna upplevelser lärare i Idrott och hälsa på högstadiet 

har av kunskapskraven och hur de går tillväga vid bedömning av en rörelseförmåga utifrån ett 

fenomenografiskt perspektiv. Enligt Hay (2006) har tidigare forskning fokuserat på lärares 

undervisningsmetoder och forskning om bedömning har getts förhållandevis lite utrymme. 

Nyberg (2014) menar att diskussioner kring rörelseförmågor också är något som inte är 

vanligt förekommande i forskningen, rörelseförmåga är något som redan är underförstått vad 

det är för något. Vi har därför valt att inrikta vår uppsats mot just rörelse och bedömning av 

rörelseförmågor. 
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Teoretisk utgångspunkt 

Fenomenografi 

Fenomenografi är enligt Marton (1981) en forskningsansats som syftar till att undersöka 

människors erfarenhet och uppfattning av omvärlden, och deras uppfattning av ett fenomen. 

Marton menar att människors uppfattning av omvärlden baseras på vad de lärt sig och på vad 

de individuellt har utvecklat. Exempelvis kan en lärare ha utvecklat sin egen tanke om vad 

dennes elever ska få med sig för kunskap och hur de ska uppfatta undervisningen. Dock kan 

denna uppfattning skilja sig från elev till elev, en kanske uppfattar det på samma sätt som 

läraren gör, medan en annan får en helt annan uppfattning. Enligt Nyberg (2014) har elever 

ofta en egen uppfattning av vad idrottslektionerna ska innebära och hur olika rörelser ska se 

ut. Läraren har också sin egen föreställning om vad undervisningen ska innehålla och hur en 

rörelse ska utföras och dessa uppfattningar kan skilja sig från elevernas uppfattningar. 

 

Fortsättningsvis studerar fenomenografin variationer i sätt att uppfatta fenomen enligt Marton 

och Booth (2000) och beskrivs vara en typ av ansats för att undersöka problem som 

framförallt är relevanta inom pedagogik. Marton och Booth har observerat att när en 

människa exempelvis läser en text, tolkar och uppfattar de den på olika sätt. Syftet med denna 

studie är att undersöka lärares uppfattningar av de nationella kunskapskraven och hur lärare 

tolkar dessa på olika sätt. Marton och Booth (2000) menar att genom att använda sig av 

fenomenografin i forskningen uppfattar forskaren fenomen. Centralt i fenomenografin är att 

den vill lyfta fram olika kvalitativa sätt att uppfatta på olika fenomen, som i denna studie 

genomförts genom semistrukturerade intervjuer. 

 

Dahlgren och Johansson (2009) beskriver fenomenografi som en metod att använda vid 

undersökningar som grundar sig på data från just enskilda individer. De menar att den 

vanligaste metoden att samla in data för fenomenografisk analys är genom semistrukturerade 

intervjuer. Stort fokus läggs på att upptäcka variationer i människors uppfattning och 

erfarenheter av ett fenomen istället för dess likheter. Dahlgren och Johansson (2009) menar 

att den största svårigheten för den som använder sig av fenomenografin är att förstå någon 

annans sätt att förstå sin omvärld när en uppfattning kan te sig på olika sätt. Enligt Marton och 

Booth (2000) kan det i intervjusituationen uppstå spontana reflektioner och här är det viktigt 

att forskaren tillsammans med respondenten utvecklar resonemanget för att få en så 

fullständig och korrekt bild som möjligt. 
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Denna studie är en undersökning av lärares individuella erfarenheter och uppfattningar av 

bedömning i ämnet Idrott och hälsa. Ur ett fenomenografiskt perspektiv beskrivs lärarnas 

individuella uppfattning om hur de gör sin bedömning av en rörelseförmåga och hur de 

upplever att de kopplar detta till de formella kunskapskraven. Den fenomenomgrafiska 

utgångspunkten kommer att genomsyra vårt arbete genom att den styr valet av metod och 

kommer också att användas vid bearbetning av vårt material. 
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Problemformulering 

I Lgr11 står det beskrivet i syftet för Idrott och hälsa att eleverna ska utveckla allsidiga 

rörelseförmågor och ges förutsättningar att röra sig allsidigt i olika sammanhang. Eleven ska 

också kunna delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer 

och varierar och anpassar sina rörelser.  

 

Problemet som vi observerat är att lärare upplevs tolka kursplanen på olika sätt och enligt 

Skolverket (2012) tolkar också lärare kunskapskraven i kursplanen på olika sätt då 

kunskapskraven upplevs som otydliga. Detta menar också Selghed (2001) är vanligt 

förekommande. Lärarna kan också väga in andra aspekter än de som står i kunskapskraven 

vid bedömning och följer då inte alltid kursplanen (Skolverket, 2012). Det vi vill undersöka är 

hur lärare går tillväga vid bedömning av rörelseförmågor utifrån kunskapskraven och lärares 

egna uppfattningar kring bedömning i Idrott och hälsa. Vi kommer fokusera på 

kunskapskravet som innefattar att eleverna kan delta med komplexa rörelser. 

 

Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att undersöka vilken uppfattning lärare i Idrott och hälsa har av 

kunskapskraven som behandlar rörelse och hur de går tillväga vid bedömning av elevers 

rörelseförmåga. Mer specifikt är vi intresserade av lärares egen uppfattning av värdeorden till 

viss del, relativt väl och väl och dess betydelse. 

 

Frågeställningar 

– På vilket sätt uppfattar lärare i Idrott och hälsa de formella kunskapskraven kring rörelse?  

– Vilka skillnader finns i lärares tillvägagångssätt vid bedömning av rörelseförmågor? 

– Vilka andra aspekter påverkar bedömningen av rörelseförmågor? 
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Bakgrund och tidigare forskning 

Ämnet Idrott och hälsas utveckling  

 

Nedan ges en återblick på hur ämnet Idrott och hälsa har utvecklats genom tiderna och hur 

dess innehåll har sett ut. Detta på grund av att ämnet från dess första intåg i den svenska 

skolan har utvecklats och ligger till grund för den Idrott - och hälsaundervisning vi har i 

skolan idag. 

 

Idrott och hälsa är ett ämne som funnits med i den svenska skolan sedan mitten av 1800-talet 

och gick då under namnet gymnastik (Meckbach & Söderström, 2002). Gymnastik skulle 

genomföras tre timmar varje vecka, men på grund av bristen av kompetenta lärare och lokaler 

skedde dock ingen regelbunden undervisning i ämnet förrän under 1900-talets början. 

 

Under 1900-talets början låg ämnets fokus i Lings gymnastik och dess innehåll skiljde sig 

något åt mellan flickor och pojkar på så sätt att pojkarna utförde en mer stel gymnastik medan 

flickorna skulle ha mer rytm och rörelse. Däremot började Lings stela gymnastik mer och mer 

att ifrågasättas av bland annat kvinnor som ansåg att eleverna var i behov av annat innehåll i 

undervisningen än endast gymnastik. Kvinnorna ville att ämnet skulle innefatta mer rörelser 

och fria lekar och detta ledde till att ämnet 1919 döptes om till Gymnastik med lek och idrott. 

Undervisningen skulle nu ge eleverna en god kamratanda, ansvarskänsla och självbehärskning 

och 1928 betonades även vikten en av god hälsa för eleverna (Meckbach & Söderström, 

2002).   

 

1942 infördes friluftsdagar för folkskolan som följd av de nya idealen som då uppkommit, 

nämligen att man skulle stärka kroppen, spendera mer tid utomhus samt att vara solbränd 

(Meckbach & Söderström, 2002). 1955 kom återigen vikten av god hälsa in som ett av ämnets 

mål, samt fostransbegreppet som menade att ämnet skulle fostra eleverna socialt. 

Undervisningen av flickor och pojkar som skedde separat blev även mer individualiserad och 

flickorna skulle under denna period fokusera på de estetiska inslagen, medan pojkarna skulle 

fokusera på tävlan och prestation.  

 

Under några decennier i mitten på 1900-talet gick ämnet från att grunda sig i den traditionella 

gymnastiken mot en större inriktning på bland annat bollsporter, friluftsliga aktiviteter och 
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konditions- och styrketräning. Annerstedt (1991) påvisar att det under dessa decennier skedde 

en kraftig tidminskning av ämnet och att undervisningen i årskurs nio år 1962 hade minskat 

med 50 procent jämfört med tidigare. Nu erbjöds eleverna endast två timmar idrott i veckan. 

1969 återgick ämnet till att endast kallas för Gymnastik och fostransbegreppet byttes ut mot 

att eleverna istället skulle utvecklas fysiskt, socialt och estetiskt. Undervisningen delades även 

upp i olika grupper såsom gymnastik, dans, lek, bollspel, friidrott, orientering, 

skridskoåkning, skidåkning och simning (Meckbach & Söderström, 2002). Flickor och pojkar 

skulle fortfarande ha åtskild undervisning, men i läroplanen kunde en minskad betoning på 

skillnaden mellan könen ses. Att flickorna skulle främja sin estetiska sida och pojkarna skulle 

tävla var enligt Annerstedt (1991) fortfarande aktuellt, dock lades vid införandet av Lgr69 för 

första gången även fokus på pojkarnas utförande av rytmiska rörelser. 

 

Att namnet återgick till Gymnastik skapade en debatt när många ansåg att just gymnastik 

endast var en del av ämnet. Redan 1969 diskuterades det att ämnet skulle byta namn till Idrott 

men detta skedde inte förrän införandet av Lgr80 (Meckbach & Söderström, 2002). En stor 

förändring skedde i Lgr80, nämligen att samundervisning mellan flickor och pojkar infördes. 

Det var första gången i historien och detta skedde enligt Annerstedt (1991) på grund av 

skolans mål att verka för jämställdhet mellan kvinnor och män. Vid införandet av Lgr80 

legitimerades ämnet som obligatoriskt i skolan och nu lades även stort fokus på hälsa, hygien 

och ergonomi som fick ett eget moment i läroplanen (Meckbach & Söderström, 2002). 

 

Ett problem som förföljt ämnet sen 1900-talet är enligt Meckbach och Söderström (2002) 

undervisningstiden som minskat mer och mer. De menar att detta kan relateras till att ämnet 

inte prioriteras på samma sätt som andra ämnen som anses vara mer viktiga för eleverna. 

Trots att idrott är ett av de mest populära ämnena hos eleverna, (ämnet kom på andra plats av 

22 ämnen i en undersökning som gjordes 1993), har dess status länge ifrågasatts. Vid 

införandet av Lpo94 bytte ämnet namn till Idrott och hälsa och under 1990-talet var bollspel 

den aktivitet som dominerade undervisningen. Bollspelet upptog 70 procent av 

undervisningstiden samtidigt som exempelvis dans sällan förekom. Däremot gick ämnet från 

att endast vara ett rent färdighetsämne mot att fokusera mer på hälsan och dess betydelse. Den 

utökade hälsoaspekten i ämnet innebar enligt Meckbach och Söderström (2002) att även den 

teoretiska delen i ämnet ökade, vilket innebar en ökad arbetsbörda för lärarna. 
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Den senaste förändringen i ämnet Idrott och hälsa skedde i och med införandet av Lgr11 och 

nu har ännu större fokus lagts på hälsan. En stor del av undervisningen grundar sig nu i att 

eleverna ska utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska hälsan och hur man genom 

hela livet kan påverka sin hälsa. Det är även viktigt att eleverna ges kunskaper om hur fysisk 

aktivitet hänger samman med den psykiska och fysiska hälsan. 

 

Läroplanerna Lgr80, Lpo94 och Lgr11 

Betyg och bedömning är någonting som länge har funnits i den svenska skolan (Eklöf, 2011). 

Men förutsättningarna för lärare att bedöma och sätta betyg har inte alltid sett likadana ut när 

förändringar i samhället även inneburit förändringar i skolans betygssystem. Annerstedt 

(1991) menar att i och med förändringar i betygssystemen, sker även förändringar i lärarens 

riktlinjer att förhålla sig till. Det vill säga att lärarens roll ständigt förändras i takt med övriga 

förändringar som sker i skolan och hur samhället utvecklas. Nedan presentas de tre senaste 

läroplanerna för den svenska grundskolan som undervisningen tar sin utgångspunkt i. 

 

Ett betygssystem som ingick i den svenska skolan från 1962 till 1994 är det relativa 

betygssystemet och detta infördes samtidigt som grundskolan etablerades (Eklöf, 2011). 

Målet med detta var att skapa ett rättvist betygssystem, som på ett objektivt och mätsäkert sätt 

kunde användas för att urval till högre utbildningar skulle bli så demokratiskt och jämlikt som 

möjligt. I det relativa betygssystemet sattes betygen på en skala från 1 till 5 där betygsskalan 

baserades efter en normalfördelning av Sveriges alla elever. 1 var det lägsta betyget, 5 var det 

högsta och 3 var medelbetyget. Enligt läroplanen skulle dessa betyg fördelas mellan eleverna i 

hela Sverige enligt en särskild skala och där 38 procent av eleverna skulle ges betyget 3, 48 

procent av eleverna skulle ges betygen 2 och 4 samt att 14 procent av eleverna skulle ges 

betygen 1 och 5. 

 

Enligt Eklöf (2011) riktades en hel del kritik mot det relativa betygssystemet. Detta på grund 

av att många lärare inte använde den relativa skalan såsom den ursprungligen var tänkt att 

användas. Enligt normalfördelningen skulle betygen delas ut procentuellt över hela Sverige, 

men lärarna tillämpade istället denna fördelning i sina egna klasser. Detta medförde en 

felaktig fördelning när de högsta betygen enligt Eklöf kunde ta slut hos enskilda lärare, trots 

att många elever förtjänade ett högre betyg.  
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Införandet av Lpo94 innebar en stor förändring från det relativa betygsystemet och Lgr 80. 

Lpo94 var ett målrelaterat betygssystem vilket innebar att elevernas prestationer skulle 

jämföras och värderas mot i förväg uppställda mål och kriterier (Eklöf, 2011). I Lpo94 fanns 

en specifik kursplan för de olika ämnena och ”mål att sträva mot” var ett genomgående 

begrepp för alla ämnen. Undervisningen skulle ge eleven en chans att sträva mot de uppställda 

målen och ett exempel på mål för Idrott och hälsa var att eleven skulle utveckla och fördjupa 

sin rörelseförmåga och ges möjlighet att leka, motionera och idrotta på egen hand. 

I Lpo94 fanns betygskriterier uppställda för betygen Väl godkänt och Mycket väl godkänt, 

men saknades på en nationell nivå för betyget Godkänt. Kriterierna för de olika betygen inom 

samma område såg väldigt olika ut som exempelvis för betyget VG: ”Eleven använder ett 

ändamålsenligt rörelsemönster vid deltagandet i olika fysiska aktiviteter” jämfört med det 

liknande kriteriet för MVG: ” Eleven anpassar sina rörelser till de krav som olika aktiviteter 

och situationer ställer på exempelvis balans, precision och tempo”. Den svaga punkten med 

Lpo94 ansågs vara de relativt få antal betygsstegen (Selghed, 2004). Fler nivåer än de 

befintliga stegen kunde urskiljas i elevernas kunskaper och med fler antal betygssteg skulle en 

mer rättvis bedömning kunna göras av elevernas kunskaper. 

 

2011 infördes den nya läroplanen Lgr11, vilket innebar en förändring, dock inte lika stor som 

vid införandet av Lpo94. Undervisningens syfte i Idrott och hälsa är nu att eleverna ska 

utveckla allsidiga rörelseförmågor och få ett intresse för att vara fysiskt aktiva. Det centrala 

innehållet har delats upp i tre huvudgrupper: Rörelse, Hälsa och livsstil samt Friluftsliv och 

utevistelse. Ett nytt betygssystem infördes med ett utökat antal betygssteg och även nya 

kunskapskrav infördes för de olika ämnena. Kunskapskraven i Lgr11 är, precis som 

betygskriterierna var i Lpo94, målrelaterade. Lgr11 innehåller dock inte begreppet Mål att 

sträva mot, utan istället har det införts nya begrepp. Betygskriterier har nu bytts ut mot 

kunskapskrav för nivåerna E, C och A inom varje huvudgrupp. Det som skiljer 

kunskapskraven åt för de olika nivåerna är att olika värdeord preciserar de olika betygen. För 

betyget E i Idrott och hälsa finns värdeorden till viss del, i huvudsak och enkla, för betyget 

C relativt väl, relativt god och utvecklade och slutligen för betyget A väl, god och 

välutvecklade. För betyget D är kravet att kunskapskraven för betyget E och till övervägande 

del för C är uppfyllda och för betyget B ska kunskapskraven för betyget C och till 

övervägande del för A vara uppfyllda. Ett exempel på kunskapskrav för betyget E är att: 

”Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer 
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och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget” (s. 54, 

Lgr11). För betygen C och A byts begreppet till viss del ut till relativt väl och väl (Lgr11). 

 

Enligt Lgr11 är en lärares uppgift att göra en allsidig bedömning av elevers samlade 

kunskaper i jämförelse med de nationella kunskapskraven. Det är också enligt Selghed (2004) 

lärarens ansvar att oavsett hur ett betygsystem ser ut och vilka principer det grundar sig på, 

kunna utföra en korrekt bedömning av elevers prestationer som underlag för betyget.  
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Forskning kring rörelse inom Idrott och hälsa 

Historiskt sett var den tyska och svenska gymnastiken de första att rikta in sig på kroppens 

sätt att röra sig och koppla detta till ett hälsoperspektiv. Det skedde på grund av att 

kroppsarbete blev mindre förekommande i människors vardag. I skolan har sättet att se på 

kroppens rörelser inom idrottsämnet ändrat sig med åren, från Lings gymnastik mot en mer 

idrottslig karaktär (Swartling-Widerström, 2005). 

 

Vad betyder då en rörelse och när ”kan” du en rörelse? Nyberg (2014) inleder sin avhandling 

med ett dilemma som hon brottats med under sin tid som lärare i Idrott och hälsa. Detta 

dilemma handlar om svårigheten att se vad som är praktiska kunskaper, vad som ska bedömas 

och vad eleven kan och inte kan i fråga om att utföra rörelser. Nyberg frågar sig då vad en 

elev ”kan” när den kan en rörelse? Enligt Lgr11 ska eleven kunna utföra komplexa rörelser i 

samband med lekar, spel och idrotter. Men enligt Nyberg (2014) bedöms elevers förmåga att 

röra sig utifrån hur aktiva de är under lektioner istället för hur väl de utfört en rörelse och om 

de faktiskt kan rörelsen. Swartling-Widerström (2005) talar om en slags aktivitetsfokusering 

som innebär att det viktiga är att eleverna är fysiskt aktiva under lektionen. Lektionen byggs 

upp efter att eleverna ska vara aktiva istället för lektionerna byggs upp för att skapa ett 

lärande. Aktivitetsfokuseringen har enligt Redelius (2012) blivit ett vanligt förekommande 

fenomen och Redelius frågar sig vad som ska bedömas i bollspel, gymnastik och dans. Är det 

elevernas förmåga att skjuta ett hårt vristskott, utföra en kullerbytta eller kunna reglerna i 

fotboll? 

 

Nyberg (2014) menar att rörelseförmåga är otydligt beskrivet i kunskapskraven i skolan och 

att det inte heller är framskrivet vad eleverna egentligen ska lära sig eller om rörelseförmågan 

kan utvecklas. Det är just i bedömning av kvaliteten på en rörelse som svårigheter uppstår 

skriver Carroll (1994). Han menar att vid bedömning av en rörelse och tekniken hos eleven 

kan läraren bryta ner rörelsen i mindre delar. Genom att göra detta kan läraren lättare 

analysera de mindre rörelserna och dess teknik som t.ex. fotarbete, sving eller axelposition i 

badminton. Däremot krävs det kunskap hos läraren om rörelsen och vilken teknik som krävs 

för att utföra den. 
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Forskning om bedömning 

Enligt Nationalencyklopedin (2014) definieras bedömning som: ”Värderande utlåtande över 

något, vanligen grundat på sakliga överväganden” och Skolverket (2002) beskriver 

bedömning som något som hela tiden pågår i våra liv, både i privatliv och på officiella platser 

där skolan är en del. Bedömningen kan hos elever ses som en dom eller som en positiv följd 

av ett framsteg eleven har gjort. Bedömning beskrivs också som något som innefattar kontroll 

och ligger ofta till grund för elevens framtid. Bedömning i praktiska ämnen, som exempelvis 

Idrott och hälsa, är annorlunda än den bedömning som sker i de teoretiska ämnena. Skillnaden 

är att i Idrott och hälsa bedöms praktiska utföranden till största del, medan det i teoretiska 

ämnen finns mer skriftligt underlag att göra en bedömning på. Skolverket (2014) beskriver 

bedömning som ett löpande arbete där lärarens uppgift är att samla in information från 

eleverna och därefter värdera deras kunskaper. Vad en lärare baserar sin värdering på kan 

exempelvis vara en utförd rörelse i gymnastik i ämnet Idrott och hälsa. 

 

Även Annerstedt (2002) beskriver bedömning som något som sker hela tiden och det är därför 

inte märkvärdigt att en lärare gör bedömningar av sina elever kontinuerligt. Enligt Annerstedt 

bör bedömning vara en integrerad del av undervisningen för att läraren ska kunna måla upp en 

bild av elevernas förmågor, samt att bedömning i skolan alltid bör utgå från de formella målen 

i kursplanen. 

 

Två typer av bedömning 

Korp (2011) beskriver två huvudsakliga typer av bedömning, nämligen summativ och 

formativ bedömning. Den förstnämnda typen är en sammanfattande bedömning som sker efter 

undervisningen och den andra används fortlöpande för att exempelvis förbättra elevers 

lärande. Den formativa bedömningen sker under tiden ett moment i undervisningen pågår, 

medan den summativa utvärderar resultatet av momentet. 

 

Den första att lyfta begreppen formativ och summativ bedömning var Michael Scriven (1967). 

Han menar att den formativa bedömningen beskrivs som något som sker under ett utförande, 

som exempelvis en kullerbytta och att feedback ges som ska förbättra utförandet av 

kullerbyttan under arbetets gång. Det sker en utvärdering av det som har gjorts och detta 

förbättras. Skolverket (2012) beskriver den formativa bedömningen som något som sker 

under hela undervisningsprocessen. Detta för att ge läraren och den enskilde eleven en chans 
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att se vilken nivå eleven ligger på och vad som måste förbättras för att eleven ska utvecklas. 

Den formativa bedömningen är till för lärandet och inte för det slutgiltiga betyget. 

 

Gerrevall (2008) beskriver en utveckling av den formativa bedömningen som i den svenska 

skolan kallas Bedömning för lärande, där utgångspunkten är att eleven ska inhämta kunskap 

vid sampel med andra elever. Bedömning för lärande ska enligt Gerrevall uppmuntra elever 

till fortsatt lärande vilket innebär att bedömningen fokuserar på lärandet i sig hos eleverna. 

 

När den formativa bedömningen används för att förbättra elevens lärande, görs den 

summativa bedömningen på helheten av alla rörelseförmågor som har setts under ett moment 

eller en termin (Skolverket, 2012). Den summativa bedömningen är också, i jämförelse med 

den formativa, en slags utvärdering, men på den färdiga produkten. Den är mer administrativ 

och kan kopplas till betyget. När den summativa bedömningen sker kan ingen ändring göras i 

resultatet och problemet med den summativa bedömningen är att den blir osäker som 

betygsgrund om den används enskilt. Att få en summativ bedömning utan någon formativ ger 

inte eleven någon motivering varför resultatet ser ut som det gör. Exempelvis gällande 

kullerbyttan kommer eleven utan den formativa bedömningen inte förstå hur kullerbyttan kan 

utföras bättre och utveckla den därefter. En blandning av summativ och formativ bedömning 

menar Gerrevall (2008) är nödvändigt för att få en balans mellan dessa och för att 

bedömningen ska vara så professionell som möjligt. En stor utmaning för lärare är att 

upprätthålla denna balans för att alla elever ska tillgodoses och att de ska få en likvärdig 

bedömning. Betyget är den summativa bedömningen som är övergripande och summerande i 

slutändan medan den formativa är feedback med korrigeringar och bekräftande under 

lektionerna för att utveckla en elev i undervisningen (Carroll, 1994). 

 

Inom ämnet Idrott och hälsa har den summativa bedömningen oftast legat till grund vid 

betygsättning av elever (López-Pastor, Kirk, Lorente-Catalán, MacPhail & Macdonald, 2013). 

Lärare har i ämnet använt sig av olika sorters tester för att bedöma och kvantitativt mäta 

elevers kunskaper och betygsätta dem därefter. Resultatet i López-Pastor et al. (2013) studie 

visar att elever med erfarenheter av sådan bedömning gärna hade sett andra alternativa 

bedömningsformer när de ofta känt sig obekväma med dessa tester och hellre undvikit dem än 

att delta. Ur lärarnas synvinkel kan man i resultatet upptäcka en viss ovilja hos lärarna att 

använda sig av formativ bedömning. Anledningen till detta är att den formativa bedömningen 

kräver mer tid i lärarnas planering vilket utökar deras arbetsbörda. De känner sig osäkra med 



14 

denna bedömningsform när de har en större vana av summativ bedömning och lärarna har inte 

heller fått någon större utbildning i formativ bedömning och hur den kan användas i 

undervisningen. 

 

Bedömning i skolan 

Gerrevall (2008) menar att det är en komplicerad uppgift för lärare att bedöma och betygsätta 

elever när detta handlar om att analysera hur en enskild elev utvecklas i sin kunskap inom ett 

särskilt ämne. Det handlar också om att läraren ska välja rätt metoder för att eleverna ska 

kunna visa sina kunskaper i förhållande till de nationella styrdokumenten och för att läraren 

ska kunna bedöma kvaliteten i elevernas arbete på ett bra sätt. 

 

Lärare gör enligt Carroll (1994) bedömningar hela tiden som en del i undervisningen och 

sätter också upp olika bedömningssituationer för att bedöma kunskaper hos eleverna. Betygen 

är det som utomstående ser som bedömning, medan bedömningen egentligen är ett 

genomgående tema i undervisningen som pågår hela tiden. Betyget är enbart det slutgiltiga 

resultatet av den sammanlagda bedömningen och ges samtidigt mycket uppmärksamhet för att 

det används vid urvalssituationer för högre studier (Carroll 1994). 

 

Bedömningen i skolan har enligt Selghed (2004) gått från att ha varit mer summativ, där 

fokus har lagts på resultaten hos eleven, mot att numera användas som ett redskap för att föra 

eleven framåt i sina lärstrategier. Större fokus läggs på processen i lärandet, genom att 

använda en mer formativ bedömning och integrera den i undervisningen. Genom att med den 

formativa bedömningen fokusera på själva lärandet menar Lundahl (2014) att det inte längre 

fokuseras på gruppens resultat utan den enskilda eleven som bedöms efter hur eleven 

uppfattar sin omvärld, hur de ser på sina kunskaper om omvärlden och använder sig av dessa. 

Lärare har själva ofta en klar uppfattning av vilka förmågor och kunskaper en elev har. 

Svårigheter uppstår dock när en lärare tolkar kunskapskraven annorlunda än vad en annan 

lärare gör och det ligger en stor frihet i lärares sätt att tolka de formella skoldokumenten 

(Selghed 2001). Denna frihet medför att tolkningarna inte blir likvärdiga. Kriterierna blir 

svåra att stödja sig mot vid bedömning på grund av den fria tolkningsmöjligheten. Eftersom 

lärare kan tolka kunskapskraven olika menar Lundahl (2014) att bedömningen då påverkas av 

vem som utför den. Han menar att innan en lärare kan göra en korrekt bedömning måste 

denne först definiera och förstå kunskapskravens innebörd, exempelvis vad en rörelse är.   
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Bedömning i Idrott och hälsa 

Bedömning i Idrott och hälsa har ofta setts som ett av de mest problematiska momenten som 

en lärare i Idrott och hälsa måste tampas med enligt López-Pastor et al. (2013). En anledning 

till detta är att det enligt Skolverket (2002) ställs andra krav på lärare i Idrott och hälsa vad 

gäller bedömning i jämförelse med andra ämnen som är mer teoretiska och att lärarstudenter 

sällan får med sig något i sin utbildning angående bedömning. Många lärare saknar genom sin 

utbildning kunskaper om bedömning då detta ges lite utrymme under utbildningen. 

Nyexaminerade lärare lämnar därför utbildningen med en osäkerhet hur bedömning ska gå till 

(Hult & Olofsson, 2011) och problemen kring bedömning menar Selghed (2004) är relaterat 

till lärarnas egna erfarenheter. Resultatet i Selgheds studie visar att många lärare anser att 

bedömning och betygsättning var svårast i början som ny lärare, men ju mer erfarenhet de 

erhållit, desto lättare blev även bedömningen av eleverna. 

 

En svårighet med bedömning i Idrott och hälsa menar Annerstedt (2001) kan vara när läraren 

ska skilja mellan olika nivåer på ett genomförande under väldigt begränsad tid (det kan röra 

sig om en tiondels sekund). I bedömningsstödet för Idrott och hälsa (Skolverket, 2012) kan 

man läsa att det inte är en mätbar prestation som ska bedömas utan att det är kvaliteten i 

rörelsen som ska bedömas.  

 

Enligt Skolverket (2012) krävs det att lärare utgår från kunskapskraven för att bedömningen 

ska anses giltig och trovärdig och för att lärare ska lyckas bedöma det som ska bedömas. En 

utredning visar dock att lärare anser att kunskapskraven är otydliga och svåra att tolka vilket 

medför att alla tolkar dem olika och väger in aspekter som inte är formella krav såsom 

exempelvis närvaro, dusch och uppförande i bedömningen. Även Annerstedt (2010) beskriver 

att bedömningen och betyget grundar sig på irrelevanta fakta och att läraren kan väga in 

elevernas personliga egenskaper i bedömningen. Annerstedt beskriver fortsättningsvis att 

lärare har kunskapskraven i bakhuvudet och försöker använda sig av dem på det viset. Hay 

och Macdonald (2008) beskriver att lärare istället refererar till sin ”magkänsla” vid 

bedömning och att lärarna inte bedömer utifrån läroplanen. Även Svennberg, Meckbach och 

Redelius (2014) menar att lärarna utgår från sin magkänsla vid bedömning och att 

bedömningen ofta sker efter andra kriterier än de formella kraven. Fortsättningsvis beskriver 

Svennberg et al. (2014) att en av lärarna i studien ser sig själv som så pass kunnig att han kan 

bedöma elevers prestationer efter sin magkänsla och att det oftast stämmer överens med vad 
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hans kolleger anser. Enligt Svennberg et al. (2014) förlitar sig lärarna ofta på sitt minne när de 

gör sin slutgiltiga bedömning och de kan inte beskriva i ord vad en elev med det högsta 

betyget kan, men de kan beskriva skillnaden mellan en elev och en annan om det är elever 

som läraren känner väl. 

 

Enligt Carroll (1994) är det svårt att bortse från sociala aspekter hos eleverna vid bedömning 

eftersom dessa påverkar den praktiska undervisningen. Han skriver att sociala och personliga 

kompetenser alltid har varit viktigt inom ämnet Idrott och hälsa och det är ett problem för 

läraren att bestämma vilka av egenskaper som kan vägas in i bedömningen och inte. 

Annerstedt (2002) och Young (2011) menar fortsättningsvis att dessa sociala aspekter såsom 

närvaro, ambition och flit inte kan användas vid bedömning och betygssättning, när den ska 

ske mot de nationella målen. Däremot menar Annerstedt (2002) att dessa aspekter kan 

användas av eleverna som ett hjälpmedel för att nå målen och för att utveckla sina kunskaper. 

En anledning till att lärare bedömer elever efter deras vilja att samarbeta anser Svennberg et 

al. (2014) kan vara att ämnet är det enda som kräver att eleverna ska arbeta tillsammans för att 

lektionerna ska få ett flyt.  

 

Många lärare anser sig inte vara medvetna om att de gör jämförelser mellan olika elever och 

deras prestationer, menar Selghed (2004) i sin studie, men att de efter en stunds eftertanke 

kommer fram till att så är nog fallet. Detta kan bero på kunskapskravens otydlighet, vilket 

leder till att eleverna själva fungerar som en referensgrupp. Att lärare gör jämförelser mellan 

sina elever i sin bedömning stämmer enligt Selghed inte överens med de nationellt fastställda 

kraven vilket leder till att alla elever inte får en likvärdig bedömning. För att eleverna ska få 

en likvärdig bedömning måste grunderna som eleverna bedöms efter vara densamma för alla 

elever. Prestationen som ger betyget C i en klass ska även ge betyget C i en annan klass, nivån 

i klassen ska inte påverka utfallet av en elevs betyg. Carroll (1994) skriver att en jämförelse 

av elever inte har särskilt stort värde vid bedömning om du inte vet hur gruppen ser ut. En 

elev kan ha högsta betyg på en skola och detta kan bero på att eleven jämförts med lägre 

presterande klasskamrater. Om eleven sen kommer till en ny skola kan betyget bli lägre då 

lägstanivån i den nya klassen är högre än i den gamla klassen. 

 

Nyberg (2014) menar att kraven för ett godkänt betyg (E) i Idrott och hälsa i Lgr11 innebär att 

eleven ska vara fysiskt aktiv under lektionen, medan eleven måste ha en sportslig förmåga för 

att få ett högre betyg. Detta betyder i sin tur att bedömning görs på kvantitativa grunder. 
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Enligt Nyberg ligger inte elevers praktiska kunskaper till grund för betyget om det inte gäller 

ett högre betyg.  Young (2011) jämför bedömning i Idrott och hälsa med bedömning i 

matematik och menar att det finns en skillnad dem emellan. Hon menar att kraven för betyget 

E är lägre inom Idrott och hälsa än inom matematik och att det skulle vara relativt osannolikt 

för en elev att uppnå betyget E genom att endast närvara, delta och ta med sig rätt material till 

lektionen i matematik. 

 

Enligt Swartling Widerström (2005) ska utgångspunkten för bedömning i ämnet Idrott och 

hälsa vara vad eleven kan vid ett givet tillfälle. Den nya kursplanen Lgr11 för ämnet Idrott 

och hälsa innehåller kriterier där basen för bedömningen ska vara just kvaliteten i rörelsen 

vilket speglar elevens kunskaper. Lundvall och Meckbach (2008) försökte i sin studie med 

lärare i Idrott och hälsa få en inblick i lärares bedömning av elever. Det visade sig i resultatet 

att den mest använda metoden för att bedöma elever och deras rörelseförmågor var att titta på 

eleverna när de utförde en aktivitet. Något som inte framkom av studien var hur lärarna 

gjorde när de tittade på eleverna, om de använde sig av redskap eller andra metoder för att 

underlätta sitta arbete. Annerstedt (2001) beskriver en metod som kan förbättra lärares 

förmåga att analysera rörelser och denna är att beskriva rörelsens utförande och synliga 

detaljer. Han menar att en förbättring sker när du kan berätta för en annan person hur en 

rörelse ser ut och du kan se detaljer men också en helhet i utförandet. Genom att kunna se 

skillnader mellan rörelser kan du också ge råd om förbättring och också bedöma. 
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Metod  

Denna del av uppsatsen inleds med en presentation av vårt val av metod, urval av 

respondenter samt hur genomförande av intervjuer och bearbetning av material har 

genomförts. Sedan följer en presentation av de etiska aspekter som tillämpats vid intervjuerna. 

Avslutningsvis diskuterar vi validiteten och reliabiliteten för vår studie.   

 

Val av datainsamlingsmetod  

Ofta när samhällsvetenskapliga forskare genomför olika studier brukar dessa delas upp i 

kvalitativ och kvantitativ forskning (Fejes & Thornberg, 2009). Den kvantitativa forskningen 

menar Fejes och Thornberg är en typ av forskning där siffror och data används för att beskriva 

verkligheten, medan den kvalitativa forskningen fokuserar på människan, händelser och 

företeelser och hur dessa tolkas och förklaras. 

 

Val av metod för vår studie har skett i enlighet med fenomenografin. Marton och Booth 

(2000) menar att det centrala i fenomenografin är att använda sig av kvalitativa metoder när 

en undersökning ska göras om hur någon uppfattar ett fenomen. Fortsättningsvis menar Trost 

(2010) att kvalitativa metoder är att föredra framför den kvantitativa om man är intresserad av 

just hur människor uppfattar fenomen. Vi har därför i denna studie valt att använda oss av 

kvalitativa intervjuer som metod. Kvale (1997) menar att i en kvalitativ forskningsintervju vill 

forskaren ha reda på mer specifika fakta om intervjupersonens egna uppfattningar och inte 

allmänna åsikter. Den kvalitativa intervjun syftar enligt Svensson och Starrin (1996) till att 

undersöka något som sedan tidigare är okänt. Syftet med den kvalitativa intervjun är att hitta 

förklaringar och innebörder av någonting snarare än att jämföra statistisk och siffror. En 

kvalitativ intervju innehåller enkla frågor som kan få mer innehållsrika svar än frågor i 

kvantitativa undersökningar (Trost, 2010).  

 

Vi har valt en semistrukturerad intervju där forskaren har en på förhand framtagen 

intervjuguide (se bilaga 3) som innehåller olika frågeområden och intervjufrågor (Bryman, 

2011). Bryman menar fortsättningsvis att intervjuguiden är utformad med frågorna i en tänkt 

ordning. Detta betyder dock inte att ordningen måste följas vid varje intervju utan frågorna 

kan ställas utifrån de svar som den intervjuade ger. Följdfrågor kan också ingå i den 

semistrukturerade intervjun men dessa behöver inte finnas i intervjuguiden. Enligt Bryman 
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(2011) är en semistrukturerad intervju bäst lämpad som metod om det finns två forskare 

inblandade som i vårt fall. När intervjuerna genomförs av två samspelta personer kan en större 

förståelse för respondentens svar uppnås i jämförelse med om endast en person genomför 

intervjuerna menar Trost (2010). 

 

Urval av respondenter 

Vid urvalet av respondenter har vi utgått från ett subjektivt urval som enligt Denscombe 

(2009) används då forskaren gör ett urval av personer som anses lämpliga och kunniga inom 

området. I vårt fall yrkesverksamma lärare inom Idrott och hälsa. Vi valde ut möjliga 

respondenter som undervisade i Idrott och hälsa enligt valda skolors hemsidor. Genom att 

välja dessa lärare hade vi möjlighet att samla in bättre och mer data att basera vår studie på. 

Enligt Trost (2010) är det vid kvalitativa studier viktigt med variation vid urvalet och därför 

valde vi respondenter från olika skolor med olika kön och ålder i den mån som det var 

möjligt. Vid urvalet av skolor utgick vi från skolor i grundskolans senare år och kontaktade de 

lärare vi hittade inom Idrott och hälsa. Om skolan var en kommunal eller friskola spelade för 

oss ingen roll i vårt urval.  

 

Slutligen har tio lärare intervjuats i denna studie, sex män och fyra kvinnor, mellan åldrarna 

25-65 år. Antalet intervjuade lärare grundade sig i Trosts (2010) rekommendationer om en 

lämplig storlek på urvalet vid kvalitativa intervjuer, som beror på många olika aspekter och att 

ett mindre antal intervjuer kan vara att föredra. Han menar att en begränsning av antalet 

respondenter är viktig eftersom materialet annars kan bli för stort och svårt för den enskilde 

forskaren att bearbeta. Vi har i denna studie försökt följa Trosts (2010) rekommendationer att 

inte genomföra alltför många intervjuer och därför stannat vid de tio intervjuer som 

genomfördes. Detta för att lättare få en överblick av resultatet samt att kvalitet har föredragits 

framför kvantitet.  

 

För att testa vår intervjuguide har vi utifrån Dalens (2008) rekommendationer genomfört 

en provintervju med en respondent vars svar inte användes i denna uppsats. Detta gjordes 

också för att vi som två intervjuare skulle bli mer samspelta med varandra och få ett bättre flyt 

till de kommande intervjuerna. Under provintervjun testade vi också den tekniska 

utrustningen, vilket i detta fall var en av våra mobiltelefoner, för att se att inspelningen 

fungerade och att tillräckligt med utrymme fanns för att spela in de planerade intervjuerna. 
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Dalen (2008) skriver att genom en provintervju kan forskaren upptäcka brister i sin 

intervjuguide, vilket gör att utförandet av intervjuteknik samt intervjuguidens utformning 

sedan kan förbättras. Vi genomförde en ändring i intervjuguiden efter provintervjun då vi 

märkte en upprepning från en tidigare fråga och en fråga togs bort. Ytterligare en förändring 

gjordes i intervjuguiden då vi märkte att en fråga gav snarlika svar som en annan fråga. 

 

Första kontakten med våra respondenter skedde via mail. Kontaktuppgifter till valda 

respondenter kunde hittas via de valda skolornas hemsidor, där namn, telefonnummer och 

mail-adress återfanns. Vi skickade ut Missivbrev via mail (se bilaga 1) till 14 lärare i Idrott 

och hälsa vid olika skolor i närområdet med rubriken ”Förfrågan om intervju”. Brevet 

innehöll information om författare, syftet med studien, förfrågan om intresse att delta i 

studien, samt kontaktuppgifter till oss. Vid det första utskicket till 14 lärare fick vi svar från 

tre av dem. De som svarade att de ville delta i studien kontaktades via ett svarsmail där tid och 

plats bestämdes för intervjun. När svar uteblev från övriga av de 14 lärarna skickade vi ut 

ytterligare ett mail till dessa med rubriken ”Bedömning i Idrott och hälsa- en viktig 

diskussionsfråga” (Se missivbrev 2 i bilaga 2). Vi skickade även ut ett mail till fyra nya 

möjliga respondenter med missivbrev ett. Några av dessa respondenter jobbar i en annan 

kommun än den vi från början utgått ifrån. Ytterligare fem mail skickades ut till personer i 

ännu en kommun då svaren uteblev från dem vi skickat till tidigare. Detta gjordes för att få 

tag på de antal respondenter vi behövde för att studien skulle gå att genomföra med ett mer 

riktigt resultat. Det slutliga antalet respondenter som intervjuades till studien blev tio lärare. 

 

Genomförande av intervjuerna 

Fem intervjuer skedde i en mellanstor stad i Norrland, tre i en mindre stad i Norrland och två 

skedde via Skype med två lärare i en annan kommun i Sverige. Anledningen till den 

geografiska spridningen berodde på svårigheten att få tag på respondenter i den stad vi från 

början tänkt fokusera på. Intervjuerna som skedde via Skype gjordes på grund av det 

geografiska avståndet till respondenterna. Inledningsvis vid varje intervju informerade vi 

respondenterna ytterligare en gång om att intervjun var anonym och att de har när som helst 

kunde avbryta intervjun enligt Vetenskapsrådets (2002) etiska riktlinjer. 

 

Samtliga intervjuer genomfördes enskilt med respondenten i en ostörd miljö som 

respondenterna själva fick välja, vilket Trost (2010) rekommenderar för att intervjun inte ska 
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påverkas av störande faktorer. Alla intervjuer skedde på respondenternas arbetsplats där de 

valt ett avskilt rum vi kunde använda. Intervjuerna spelades in med hjälp av 

inspelningsprogram på våra mobiltelefoner för att senare transkriberas. 

 

Varje intervju inleddes med ett antal inledande frågor som Trost (2010) menar kan vara att 

rekommendera för att respondenten ska bli mer bekväm i situationen innan mer djupgående 

frågor tas upp, samt att ett förtroende för intervjuarna kan byggas upp under dessa frågor. 

Enligt Trosts (2010) rekommendationer skall intervjuaren inte känna panik över tystnad under 

en intervju, detta för att tystnaden kan ge respondenten tid för eftertanke kring en viss fråga. 

Därför försökte vi utnyttja dessa pauser för att respondenten skulle få tid att utveckla sina svar 

och komma på ytterligare kompletteringar. 

 

Intervjuguiden (se bilaga 3) som användes i studien var uppbyggd i tre frågeområden med 

tillhörande frågor där varje område baserats på våra frågeställningar. Genom att strukturera 

intervjuguiden i områden och frågor menar Dalen (2008) att fokus läggs på intervjupersonens 

upplevelser som kan vara av intresse för studien. Tiden för intervjuerna blev mellan 20 - 50 

minuter med ett genomsnitt på cirka 30 minuter. Varje intervju transkriberades sedan 

ordagrant och blev mellan fem till tolv sidor långa dataskrivet, totalt antal sidor transkriberad 

text blev 69 sidor.  

 

Bearbetning av material 

Det insamlade materialet från de genomförda intervjuerna i form av ljudfiler har 

transkriberats ordagrant och sedan skrivits ut i pappersform för att förenkla analysarbetet. Vid 

bearbetning av materialet har vi inspirerats av Marton och Booths (1997) beskrivning av hur 

en fenomenografisk bearbetning av data genomförs. De beskriver forskaren som en person 

som genom analysen söker mening och struktur i det insamlade materialet. Analysen börjar 

med ett sökande efter delar av data som är relevant för studien. Dessa data värderas sedan dels 

mot de andra intervjuerna och dels mot den enskilda intervjun. Det kan vara att titta på hur 

samtliga respondenter väljer att lösa ett problem och sedan försöker urskilja särskilt 

intressanta lösningar på det problemet. Reslutet av denna typ av analys blir att hitta olika sätt 

som ett fenomen har uppfattats.  
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Vid bearbetningen av intervjuerna har vi följt Dahlgrens och Fallsbergs (1991) sju steg som 

intervjuer kan bearbetas i enlighet med fenomenografin: 

 

Det första steget är att bekanta sig med materialet. Vilket vi gjort dels genom att transkribera 

intervjuerna och sedan läsa igenom dem för att ytterligare ta del i vad som sades under 

intervjuerna. 

 

Steg två innebär att själva analysen börjar. Här ska de tydligaste och mest betydelsefulla 

uttalandena plockas fram ur materialet. Detta gjorde vi genom att läsa igenom de 

transkriberade intervjuerna i pappersform och markera det som vi ansåg viktigt och relevant i 

förhållande till studiens syfte och frågeställningar. 

 

Det tredje steget innebär att göra en jämförelse av materialet för att hitta likheter och 

skillnader i det. Här skrev vi ihop de delar som vi ansåg var viktiga i varje intervju i ett 

dokument. Vi samlade alla respondenters svar på samma fråga under respektive frågeställning 

till en början för att få en överblick över dem. 

 

Steg fyra innebär att en gruppering av materialet görs. Detta gjordes i vårt fall genom att 

samla de svar som liknade varandra under en färgkod. Exempelvis gavs svaren, som 

indikerade att lärare ansåg att bedömning är en svårighet, färgkoden röd. Här kan det enligt 

Dahlgren och Johansson (2009) urskönjas både likheter och olikheter. 

 

Dahlgren och Fallsbergs (1991) beskriver fortsättningsvis steg fem som innebär att söka mer 

specifikt efter likheterna i kategorierna som skapats i steg fyra. Här läste vi igenom de olika 

färgkategorierna för att hitta likheter och om vi hittade något svar som inte riktigt passade in i 

kategorin gavs detta ytterligare en färgkod. 

 

Steg sex innebär att ge kategorierna namn. Här valde vi att använda oss av kategoriernas tema 

för att ge dem namn. Exempelvis den kategori med färgkoden röd som behandlar svar som 

”svårt”, ”komplext” och ”luddigt” fick namnet Svårigheter. 

 

Det sista och sjunde steget som Dahlgren och Fallsberg beskriver är att granska alla de faser 

som gåtts igenom och se om något svar eventuellt passar in i under flera kategorier. Dahlgren 

och Johansson (2009) menar att resultatet i fenomenografin kallas utfallsrum och detta är 
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resultatet som kommit fram av analyserna. När vi gick igenom det sjunde steget kunde vi föra 

ihop några av kategorier som liknade varandra mer än vad vi först trott. Detta är enligt 

Dahlgren och Johansson (2009) något som sker i denna fas för att kategorierna ska vara unika.  

 

Etiska aspekter           

Inför varje vetenskaplig undersökning finns det ett antal särskilda aspekter som måste tas 

hänsyn till innan genomförandet av studien (Vetenskapsrådet, 2002). Det kan anses oetiskt att 

genomföra studier utan att exempelvis ha samtycke från deltagare i studien då konflikter kan 

uppstå. Nedan kommer vi beskriva de fyra etiska aspekterna, som Vetenskapsrådet (2002) 

rekommenderar och hur vi förhållit oss till dem i vår studie.  

 

Informationskravet 

Informationskravet innebär att forskaren är skyldig att informera de som ska delta i studien 

om vad de har för uppgift i studien och studiens syfte. Vidare ska information ges vid 

kontakttillfället om projektets ledare och anknytning till ansvarig institution för att underlätta 

kontakten med ansvarig forskare. Det ska även framgå i informationen att deltagandet är 

frivilligt och att uppgifterna endast ska användas till studien i fråga (Vetenskapsrådet, 2002). 

Vid utskick av missivbrev (se bilaga 1 och 2), informerades våra respondenter om studiens 

syfte samt deras roll i den. Våra kontaktuppgifter skickades med för att respondenterna enkelt 

skulle kunna kontakta oss.  

 

Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet innebär att forskaren ska inhämta samtycke från deltagande respondenter 

om dessa har en aktiv roll. Respondenten har själv valet att delta eller inte och får själv 

bestämma om dennes medverkan. Om respondenten väljer att avsluta samarbetet ska detta ske 

utan negativa konsekvenser (Vetenskapsrådet, 2002). Genom att återkomma och tacka ja på 

vårt missivbrev om deltagande i studien, gav respondenterna även sitt samtycke till att låta oss 

använda deras tankar och uppfattningar för att uppfylla studiens syfte. Inför samtliga 

intervjuer påmindes respondenterna återigen om att de fick avbryta intervjun när de helst 

ville. 
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Konfidentialitetskravet 

Konfidentialitetskravet betyder att uppgifter om respondenten skall förvaras så att endast 

forskarna i studien har tillgång till dem och att resultatet inte kan härledas till de deltagande 

personerna. De deltagande i studien ska inte kunna identifieras utifrån de uppgifter som 

lämnas i rapporten (Vetenskapsrådet, 2002). I missivbreven (se bilaga 1 och 2), informerades 

respondenterna om att de givetvis skulle vara anonyma i studien. För att detta skulle 

möjliggöras gav vi de deltagande personerna i studien påhittade namn.  

 

Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet endast ska använts till studiens syfte. 

Uppgifter om de deltagande respondenterna skall inte användas för kommersiellt syfte eller 

till andra icke-vetenskapliga syften. Deltagarna i studien får på egen begäran tillgång till 

studiens resultat (Vetenskapsrådet, 2002). Materialet som samlats in har endast använts till 

studiens syfte samt att resultatet kommer att skickas till en av respondenterna som begärt att 

få ta del av det.  
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Reliabilitet och validitet 

Begreppen reliabilitet och validitet är relevanta begrepp att beakta i kvalitativ forskning 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Kvale och Brinkmann har omformulerat begreppen för att göra 

de relevanta för just intervjuer som i denna studie använts som metod för insamlande av data. 

  

Reliabilitet innebär enligt Kvale och Brinkmann (2014) tillförlitlighet och här ställs frågan om 

samma resultat kan uppnås vid en annan tidpunkt och av andra forskare. I denna studie har vi 

försökt uppnå hög reliabilitet genom att använda samma intervjuguide vid samtliga intervjuer. 

Denna intervjuguide skulle också kunna användas av andra forskare och därigenom få fram 

liknande resultat. Reliabiliteten beror enligt Kvale och Brinkmann dock på om respondenten 

ger samma svar till olika intervjuare, när intervjuare kan genomföra en intervju på olika sätt. 

Enligt Trost (2010) kan man dock inte utgå från att svaren är oföränderliga eftersom 

människor ständigt utvecklas. Fortsättningsvis menar Trost att för att få en bättre förståelse av 

en respondents svar bör följdfrågor ställas om det finns en osäkerhet kring respondentens 

svar. I enlighet med detta försökte vi ställa följdfrågor för att inte missförstå och feltolka 

respondentens svar.  

 

Trost (2010) menar att trovärdigheten är ett av de största problemen vid kvalitativa intervjuer. 

För att öka denna är forskaren tvungen att visa läsaren av studien att resultaten är trovärdiga 

och insamlade på ett seriöst sätt. Detta kan bland annat göras genom en reflektion av de etiska 

utgångspunkterna i samband med insamlandet av data samt tydlig beskrivning av metod och 

analys.   

 

Validitet innebär giltighet enligt Kvale och Brinkmann (2014) och syftar till att ta reda på om 

en metod undersöker vad den avser att undersöka. Metoden som använts i denna studie är 

kvalitativa intervjuer som valts som lämplig metod för att uppfylla syftet. Fortsättningsvis 

menar Trost (2010) att vid kvalitativa intervjuer är man intresserad av människors uppfattning 

av en viss företeelse, i detta fall hur lärare uppfattar fenomenet bedömning av rörelseförmågor 

i ämnet Idrott och hälsa. En anledning till att ifrågasätta studiens validitet kan enligt 

Denscombe (2009) vara att informanterna redan innan intervjutillfället förberett sig och tänkt 

ut vilka svar de vill ge. För att detta inte skulle ske, delgav vi inte respondenterna alltför 

mycket information om studiens syfte innan intervjuernas påbörjades. Den information 

respondenterna fick vid kontakttillfället var inte hela syftet utan endast en sammanfattning av 
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det för att de ändå skulle ha vetskap om studiens innehåll för att kunna ta ställning till om de 

ville delta eller inte om de fann ämnet intressant. Denscombe (2009) menar även att det är 

svårt vid kvalitativa intervjuer att bekräfta den intervjuades uppfattningar och erfarenheter när 

forskaren inte helt säkert kan veta om den intervjuade talar sanning. 
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Resultat 

Detta avsnitt inleds med en presentation av de deltagande respondenterna. Sedan följer 

lärarnas allmänna uppfattning kring bedömning i Idrott och hälsa varefter intervjuresultatet 

presenteras under varje frågeställning. Resultatet presenteras efter fenomenografins idé om att 

hitta skillnader och likheter i olika sätt att uppfatta ett fenomen (Marton & Booth, 1997). 

 

Respondenter 

– Linus. Man, 30-årsåldern. Har arbetat som lärare i Idrott och hälsa sedan 2005. På sin 

nuvarande skola har han arbetat sedan 2010. Han är också utbildad NO-lärare. 

– Gunnar. Man, 50-årsåldern. Har arbetat som lärare i Idrott och hälsa sedan 2000. På sin 

nuvarande skola har han arbetat sedan 2011. Han är också utbildad engelskalärare. 

– Lena. Kvinna, 40-årsåldern. Har arbetat som lärare i Idrott och hälsa sedan 2004. På sin 

nuvarande skola har hon arbetat sedan 2006. Hon är också utbildad matematiklärare. 

– Patrik. Man, 30-årsåldern. Har arbetat som lärare i Idrott och hälsa sedan 2006. På sin 

nuvarande skola har han nyligen börjat arbeta på. Han är också utbildad trä- och 

metallslöjdslärare. 

– Maria. Kvinna, 30-årsåldern. Har arbetat som lärare i Idrott och hälsa sedan 2005. På sin 

nuvarande skola har hon arbetat sedan 2007. Hon är också utbildad religionslärare. 

– Mikael. Man, 40-årsåldern. Har arbetat som lärare i Idrott och hälsa sedan 1993.  På sin 

nuvarande skola har han arbetat sedan 1999. Han är också utbildad psykologilärare. 

– Fredrik. Man, 25-årsåldern. Har arbetat som lärare i Idrott och hälsa sedan 2013. På sin 

nuvarande skola har han nyligen börjat arbeta. Han är också utbildad lärare i pedagogik. 

– Lisa. Kvinna. 25-årsåldern. Har arbetat som lärare i Idrott och hälsa sedan 2014. På sin 

nuvarande skola har hon arbetat sedan januari 2014. Hon är också utbildad religionslärare, 

men arbetar för närvarande även som Hem- och konsumentkunskapslärare. 

– Pär. Man. 60-årsåldern. Har arbetat som lärare i Idrott och hälsa sedan 1981.  

På sin nuvarande skola han har arbetat sedan 1989. Han är också utbildad engelskalärare.  

– Sofie. Kvinna. 35-årsåldern. Har arbetat som lärare i Idrott och hälsa sedan 2008. På sin 

nuvarande skola har hon nyligen börjat arbeta på. Hon är också utbildad spansklärare. 
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Allmänna uppfattningar kring bedömning 

Inledningsvis fick respondenterna möjlighet att själva reflektera över bedömning i Idrott och 

hälsa i allmänhet. Av lärarnas egna reflektioner kan man urskilja fyra stycken olika 

uppfattningar kring bedömning i Idrott och hälsa nämligen: 

 

 Svårigheter med bedömning - tio lärare 

 Bedömning är negativt - tre lärare  

 Tidsbristen - två lärare 

 Vad ska bedömas? - tre lärare 

 

Ett tydligt mönster som framkommer kring begreppet bedömning i Idrott och hälsa hos alla 

tio lärarna är att det är svårt och problematiskt. Detta är ofta också det första spontana svaret 

när lärarna ombeds reflektera kring ämnet. En avvikande faktor är tre av lärarna som upplever 

bedömning som något negativt.  Sofie beskriver exempelvis bedömning som ett dilemma och 

att bedömning för henne har blivit negativt laddat. Hon tycker att bedömning tar bort glädjen 

för eleverna att röra på sig och prova nya saker. Även Maria ser det som ett problem att 

bedöma eleverna eftersom hon upplever det som att hon klankar ner på elevernas kropp. 

Hennes känsla är att hon bedömer eleverna mer som personer istället för vad de klarar av. 

 

De två lärarna som nämner tidsaspekten som ett problem menar att det finns lite tid att göra en 

bedömning på och att hinna se alla elever. En av lärarna förtydligar detta och säger: ”Det 

svåra är att bedöma en elev här och just nu, just den här sekunden, för nästa sekund gör den 

någonting annat!” (Lisa). Hon menar att elevens praktiska prestation inte går att se flera 

gånger, som att exempelvis läsa en uppsats upprepade gånger som lärare kan göra i andra 

ämnen. Prestationen är omedelbar och prestationen som eleven utför just då kan hon inte se 

igen. 

 

Vad som ska bedömas upplever tre av lärarna som ett problem. De uppger att det är viktigt att 

bedöma den enskilde eleven utifrån dess olika förmågor och förutsättningar. Samtidigt menar 

de att bedömning ska vara rättvis och att den ska ske på rätt sak.  
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På vilket sätt uppfattar lärare i Idrott och hälsa de formella 

kunskapskraven kring rörelse? 

 

Kunskapskraven i undervisningen 

Att utgå från kunskapskraven och det centrala innehållet är enligt många av de intervjuade 

lärarna en viktig del vid planering av undervisning och är också grunden till all undervisning. 

Kunskapskraven är något som genomsyrar undervisningen hos alla de intervjuade lärarna men 

användningen av dem skiljer sig åt lärarna emellan. Tre olika sätt att använda dem har 

framkommit i intervjuerna: 

 

 Genomgående användning av kunskapskrav - sju lärare 

 Användning av matriser - tre lärare 

 Ingen användning av kunskapskrav - en lärare 

 

Lärarna som genomgående använder sig av kunskapskraven i sin undervisning vill att de ska 

vara en naturlig del vid bedömning och planering undervisning. Kunskapskraven är det som 

bestämmer vad lärarna ska bygga sin undervisning på och det ska vara tydligt för eleverna 

vilket kunskapskrav de bedöms på. Kunskapskraven används med fördel i blockundervisning 

där inte alla kunskapskrav tas upp samtidigt utan lärarna koncentrerar sig på ett utvalt antal 

kunskapskrav under olika perioder. De används även av lärarna för att förklara vad eleverna 

förväntas kunna.  

 

Användningen av matriser sker på olika sätt vid bedömning av elevernas rörelseförmågor. 

Patrik bryter exempelvis ner kunskapskraven i sina matriser och använder dem som ett 

underlag för att veta vad som krävs i en särskild rörelse. Dock betonar han att matrisen inte 

används för att bocka av eleverna och på vilken nivå de klarat något. Ett annat sätt att använda 

sig av matriser är Sofies, hon tycker att matriserna ska användas tillsammans med eleverna. 

Sofie säger: "Mina matriser har sin grund i kunskapskraven /.../ jag vill gärna att den ska vara 

elevaktiv". Eleverna får då kryssa i vilken nivå de anser sig befinna sig på och detta jämförs 

därefter med lärarens uppfattning. Gemensamt kring användandet av matriser är att de alltid 

utgår från kunskapskraven. Gunnar nämner också matriser men han är däremot emot 

användning av matriser för att han känner att risken kan vara att måla in sig i ett hörn och att 

man då är inne på mätning, vilket han motsätter sig. Bedömning ska enligt Gunnar handla om 
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kunskaper i ämnet, han menar att det inte står någonstans i kunskapskraven att lärare ska 

använda sig av matriser. 

 

Den läraren som skiljer sig från övriga är Fredrik, då han säger att han inte använder sig av 

kunskapskraven speciellt mycket i undervisningen när det gäller rörelsekravet. Han tycker det 

är svårt att sätta fingret på vad man sätter betyg på och att rörelsen är något man ser hela tiden 

i undervisningen ändå. Han tycker det är viktigare att koncentrera sig på kunskapskraven för 

andra delar i ämnet. 
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Värdeordens innebörd 

Att definiera de olika värdeorden till viss del, relativt väl och väl upplevs som svårt för alla 

tio lärarna. De menar däremot att orden är viktiga att definiera för sig själv innan man 

förmedlar dem till eleverna. Sofie menar exempelvis att det finns en inneboende känsla för 

lärare vad värdeorden betyder, men att det ofta är en individuell bedömning. En annan 

uppfattning som två av lärarna diskuterar är att den individuella tolkningen av orden inte alltid 

behöver stämma överens med andra lärares tolkning. Gunnar säger ”Betydelsen av orden är 

en sak för mig men kan betyda något annat för någon annan.” 

 

Uppfattningar av till viss del - vad krävs för att uppnå betyget E 

I lärarnas svar på hur de uppfattar värdeordet till viss del och vad som krävs för betyget E, 

kunde inga stora meningsskiljaktigheter urskiljas. Bland svaren fanns att  

 

 Eleven är närvarande och aktiv - sju lärare 

 Eleven kan hjälpligt utföra idrottsaktiviteterna - två lärare 

 Eleven kan t.ex. utföra ett minimum av särskilda övningar - en lärare 

 

För majoriteten av lärarna krävs det endast för till viss del och betyget E att eleven är 

närvarande vid lektioner och att de är någorlunda aktiva. Inga större krav ställs alltså på 

eleverna för att uppnå ett godkänt betyg. Tre av lärarna menar att det ändå krävs en viss 

ansträngning från elevens sida för att uppnå betyget E. Två av dessa lärare (Lisa och Lena) 

tittar på om eleven åtminstone har en viss förmåga att utföra vissa rörelser medan en av 

lärarna (Linus) har som krav att eleven ska vara i takt lite nu och då, samt att eleven 

exempelvis i redskap ska klara av att utföra 8-12 enkla rörelser.  

 

Uppfattningar av relativt väl - Vad krävs för att uppnå betyget C 

Lärarnas uppfattningar kring relativt väl och vad som krävs för betyget C liknar svaren från 

ovanstående uppfattningar om till viss del. Här menar lärarna dock att en stegring av kunskap 

sker från föregående steg, samt att tekniken hos eleven bör vara bättre.  

 

 Stegring från närvarande och aktiv till att eleven ska ha ett visst rörelsemönster - sju 

lärare 

 Eleven ska ha bättre teknik - två lärare 
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 Eleven ska kunna utföra ett visst antal av särskilda övningar - en lärare 

 

Majoriteten av de intervjuade lärarna anser att för relativt väl och betyget C krävs det att 

eleven nu bör ha ett visst rörelsemönster. Att eleven på ett kontrollerat sätt kan anpassa sina 

rörelser ungefär hälften av gångerna och inte endast närvara på lektionen. Två av lärarna 

menar att eleven för relativ väl också bör ha tillräckligt god teknik för att utföra vissa 

rörelser, exempelvis anpassa längden på en passning i fotboll eller klara av att genomföra en 

frivolt med passning av lärare. En lärare (Linus) går vidare med sin tanke kring att eleven 

endast bör tappa takten ett fåtal gånger i dans samt att eleven bör klara 12-20 rörelsemoment i 

redskap.  

 

Uppfattningar av väl - vad krävs för att uppnå betyget A 

Som vi har sett tidigare kring de lägre värdeorden och betygsstegen har lärarna i studien varit 

relativt överens kring värdeordens betydelse och vad som krävs för ett visst betyg. Samma 

mönster, dock med några skillnader, kan urskiljas även på värdeordet väl och det högsta 

betyget A när lärarna anser att: 

 

 Eleven bör ha god teknik med timing och koordination och spelförståelse - sex lärare 

 Elevens rörelsemönster bör se ut som i föreningslivet - en lärare 

 Eleven ska kunna utföra ett visst antal av särskilda övningar - en lärare 

 Använder sig inte av värdeorden eller förstår dem inte - två lärare 

 

Alla lärare i studien anser att för väl och betyget A krävs ytterligare en stegring. Därefter kan 

vi urskilja några skillnader mellan lärarnas uppfattningar. Lärarna (sex stycken) som anser att 

eleven bör ha god teknik med timing och koordination samt spelförståelse, menar att eleven 

då ska kunna anpassa sina rörelser och ha god kännedom om sin egen förmåga. Även vid 

idrotter som eleven vanligtvis inte utövar. En av lärarna (Gunnar) är av uppfattningen att för 

att eleven ska uppnå det högsta betyget krävs det att elevens rörelsemönster ser ut som det gör 

ute i föreningslivet. Linus resonemang kring dans och redskap fortsätter även här, där han i 

dansen anser att eleven bör vara i takt hela tiden och att eleven i redskap bör klara av 20 

rörelser och uppåt.  
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Två av lärarna (Pär och Fredrik) har dock en helt annan uppfattning än de andra lärarna 

gällande värdeorden. Pär förklarar att för att förenkla för föräldrar och elever har han bytt ut 

värdeorden till viss del, relativt väl och väl till ibland, ofta och alltid. Fredrik däremot 

menar att han haft svårt att definiera orden då han anser att han inte hunnit dit ännu i sin egen 

utveckling som lärare.  

 

Tankar angående kunskapskraven 

Åsikterna kring kunskapskraven i Idrott och hälsa går isär hos de intervjuade lärarna. Lärarna 

menar att kunskapskraven är vad de har att förhålla sig till och många anser att de är bra, men 

från de flesta kommer ändå uppfattningen om att det ändå finns svårigheter kring dem. 

Lärarna lyfter fram olika svårigheter och dilemman med kunskapskraven men även positiva 

delar: 

 

 Kunskapskraven är luddigt skrivna - tre lärare 

 Vill vara utan bedömning - en lärare 

 Det är svårt att nå ett A - fyra lärare 

 Positivt med fler betygssteg jämfört med tidigare läroplan - två lärare 

 

Gemensamt för lärarna i studien är att de anser att de nya kunskapskraven har gett ämnet 

Idrott och hälsa en större tyngd jämfört med förut och att det efter införandet av den nya 

läroplanen Lgr11 ställs högre krav på eleven. Dock tycker tre av lärarna att de nya 

kunskapskraven är "luddigt skrivna" och att det är både positivt och negativt. Negativt på 

grund av att de är svåra att förklara för eleverna, men positivt för att de ger en större frihet i 

motivering till betyg. En av lärarna (Gunnar) vill helst vara utan bedömning.  

 

Det absolut bästa vore om vi kunde vara utan, alltså utan bedömning. Vi 

skulle kunna klara av att köra allt det vi gör utan att bedöma och utan betyg. 

Därför att det är så fruktansvärt enkelt att man blir lurad helt enkelt och ger 

ett betyg som eleven egentligen inte presterar. Det finns så många fällor i 

det här systemet som man verkligen kan åka dit på. – Gunnar 

 

Ett annat problem som fyra av lärarna nämner är att det är svårt att nå ett A med de nya 

kunskapskraven. De menar att det är svårt för eleverna att nå det högsta betyget, om eleven 
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har A i många moment men E i något så drar det ner betyget rejält. Vilket anses som en 

nackdel av dessa lärare som menar att det nästan är omöjligt att nå det högsta betyget med 

detta system. 

 

Två av lärarna menar också att det finns fördelar med de nya kunskapskraven. Fördelen med 

de nya kunskapskraven anser de är att det finns fler betygssteg. Sofie jämför den nya 

läroplanen med den förra läroplanen där eleven kunde få G+ eller VG+ som enligt henne var 

helt värdelösa för eleven och menar att nu är inte den kunskapen osynlig längre. En nackdel 

kring dem tycker hon är att det hela tiden handlar om bedömning och att det leder till stress 

hos eleven, detta samtidigt som hon ska undervisa om stress och sömn. 

 

Fördelen med de nya kunskapskraven anser Sofie är att det finns fler betygssteg, hon jämför 

med den förra läroplanen där eleven kunde få G+ eller VG+ som enligt henne var helt 

värdelösa för eleven och menar att nu är inte den kunskapen osynlig längre. En nackdel kring 

dem tycker hon är att det hela tiden handlar om bedömning och att det leder till stress hos 

eleven, detta samtidigt som hon ska undervisa om stress och sömn. 

 

Olika uppfattning av värdeorden 

De intervjuade lärarna har alla uppfattningen att det finns viss skillnad mellan olika lärare i 

definitionen av värdeorden. Många av lärarna poängterar samtidigt vikten av att alla har 

ungefär samma definition för en likvärdig bedömning, trots detta tror de att den kan skilja sig 

mellan olika skolor. De olika uppfattningarna beror enligt de intervjuade lärarna på olika 

anledningar som:  

 

 Ålder - en lärare 

 Utbildning och erfarenhet - tre lärare 

 Bedömning efter tid, snabbhet etc. - fyra lärare 

 Skillnader mellan olika skolor - tre lärare 

 

Sofie är en av de lärare som definitivt tror att värdeorden bedöms olika av olika lärare och det 

tycker hon ofta har haft koppling till lärarens ålder. Men hon tycker också, som två andra 

lärare, att det också beror på utbildning och personliga erfarenheter hos olika lärare. Patrik 

tror också att det finns en skillnad i hur orden bedöms. Han menar exempelvis att det kan bero 
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på vilka kunskaper och erfarenheter läraren själv har och vilken idrottslig bakgrund läraren 

har.  

 

Om man ärligt ska erkänna, så är dans inte min starka sida, medan jag har 

andra bra sidor. Men dans är den svåraste och då förhåller jag mig till 

värdeorden på ett annorlunda sätt, än i de moment och områden som jag 

känner och kan väldigt bra. Då kanske jag har andra förväntningar på 

eleverna i de moment jag kan riktigt bra, än de där jag själv känner mig lite 

osäker. – Patrik 

 

Patriks kollega som är dansare tror han tänker annorlunda kring värdeorden i dans då hon är 

mer insatt i det. Han menar att alla lärare har olika bakgrund och bedömer olika på olika 

områden men Patrik menar att det troligen jämnar ut sig tillslut och att betyget ändå blir 

rättvist. De fyra lärare som har upplevelsen att vissa bedömer efter tid, hur högt man hoppar, 

hur fort man springer o.s.v. tror att dessa lärare gör det lätt för sig och sen kopplar de olika 

resultaten till värdeorden. 

 

Tre av lärarna tror att bedömningen också beror på vilken skola en lärare jobbar på. Mikael 

och Maria berättar att på deras skolor anses det vara svårt att få ett A jämfört med andra 

skolor i kommunen. Maria säger att uppenbarligen måste de på hennes skola bedöma olika då 

en annan skola hon jämfört med har jättemånga A-betyg medan de har lägre antal A-betyg på 

hennes skola, trots att hon tycker att hennes elever ligger på en hög nivå. Hon tycker att elever 

kan få ett A men att det då krävs att de har hög kunskap i alla delar och det har inte många av 

eleverna. Hon funderar då om de ställer för höga krav för ett A eller om de andra skolorna 

bedömer för ”snällt”. På gemensamma idrottsträffar i kommunen med andra lärare har hon 

upplevt att de har ungefär samma åsikter men att de i den praktiska bedömningen ser olika 

saker. ”Att gå från orden till att se det i verkligheten, det är då vi ser en skillnad tror jag” 

säger Maria. Mikael anser att det är en jättestor svaghet att det inte finns en bättre samsyn 

mellan olika skolor, det kan leda till en orättvis bedömning. Han har varit på träffar med 

kommunen vid implementeringsfasen av de nya kunskapskraven, men han tycker att det borde 

ske en uppföljning för att synkronisera skolors tanke kring bedömning. Pär tror att det är svårt 

att få bedömningen helt likvärdig men ju mer man träffar andra idrottslärare desto mer 

likvärdig blir bedömningen. 
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Vilka skillnader finns i lärares tillvägagångssätt vid bedömning av 

rörelseförmågor? 

För de flesta lärarna i studien handlar bedömning av rörelseförmågor om att se eleven i olika 

sammanhang för att kunna göra en mer rättvis bedömning och bedömning av rörelseförmågor 

innebär ofta observationer av eleverna. Hur lärarna gör sin bedömning av rörelseförmågor 

varierar däremot och beskrivningen av hur de själva gör är väldigt olika. Generellt utgår 

bedömning ofta från lärarens egen känsla av vad eleven kan och på vilken nivå rörelsen 

ligger. Vi har uppfattat några olika sätt i lärares tillvägagångssätt vid bedömning av 

rörelseförmågor. Dessa är: 

 

 se och välja ut rörelser - fem lärare 

 att bedöma efter magkänsla och erfarenhet - fem lärare  

 olika verktyg som används vid bedömning - alla lärarna använder verktyg på olika sätt 

 formativ och summativ bedömning -nio lärare 

 

Att se och välja ut rörelser 

Fem stycken av lärarna i denna studie menar att tillvägagångssättet vid bedömning av 

rörelseförmågor är att iaktta eleverna under lektionerna. De vill skapa olika möjligheter för 

eleverna att utföra rörelser i olika sammanhang och i slutändan blir det vad de ser som blir 

bedömningen. Lena tittar bland annat mycket på timing i elevernas rörelser och hur de utför 

dem. Hon lägger stor vikt vid att bedöma de grundmotoriska rörelserna så som rulla, stödja, 

hoppa, springa, åla etc. Hon tar hinderbana som exempel där hon tittar på hur smidigt eleven 

tar sig igenom banan och i bollspel där hon tittar på hur eleverna rör sig, fångar och passar 

bollar. Mikael tittar istället på grad av automatisering hos sina elever. Om rörelsen kommer 

automatiskt och hur mycket eleven måste tänka efter innan den utför en rörelse. En av lärarna 

(Gunnar) beskriver att han jämför hur eleven ligger till i förhållande till de andra eleverna. Ett 

annat tillvägagångssätt som han tar upp är att han ofta jämför eleven med hur en gymnast 

utför rörelsen när undervisningen behandlar området gymnastik. 

 

En av lärarna (Pär) har en annorlunda strategi vid bedömning av rörelseförmågor. Han anser 

att han har bra koll på rörelsedelen och han lagrar det mesta i huvudet. Även han kollar på 

rörelserna och hur eleven använder olika rörelser i olika sammanhang. Dock har Pär valt att 

ge eleverna möjligheten att välja vad de vill bli bedömda på. Det kan handla om tre till fyra 



37 

rörelser som eleven känner sig bekväm med och som de känner att han ska titta på och 

bedöma. Det finns delar där eleven inte vill att han ska bedöma men som de ändå deltar i. 

Detta är för att han inte ska bedöma eleverna hela tiden. Han tror att detta ger en större glädje 

hos eleverna och han tror att de utvecklas lika bra ändå, trots att de inte behöver öva på 

allting. 

 

Magkänsla och erfarenhet 

Hälften av lärarna i studien menar att de utgår från magkänsla och erfarenhet vid bedömning 

av rörelseförmågor och menar att hela rörelsedelen handlar om deras egen magkänsla. Gunnar 

menar exempelvis att rörelse inte går att mäta i ”så här fort” och ”så här långt” utan att i 

slutändan är det hans känsla som han måste gå på. ”Magkänsla tror jag är det bästa vi lever på 

ärligt talat…”- Gunnar. Även Fredrik menar att vid bedömning av rörelseförmågor handlar 

det om en känsla och han tycker det är svårt att sätta fingret på vad man sätter betyg på. 

 

Erfarenhet är något som anses viktigt hos tre av dessa lärare. De menar att ju längre de har 

arbetat, desto större erfarenhet har de fått av att titta på och bedöma rörelsemönster. Det växer 

med tiden fram ungefär vad en rörelseförmåga är och de kan ju längre de har jobbat förlita sig 

mer på sin egen magkänsla vid bedömning.  

 

Bedömningsverktyg 

De intervjuade lärarna använder sig alla av olika verktyg i olika grad när de gör sin 

bedömning. Nedan presenteras de olika verktyg som lärarna i denna studie använder sig av. 

Anteckningar och observeringspapper 

Anteckningar är väldigt vanligt förekommande hos de intervjuade lärarna och fyra av lärarna 

berättar om hur de använder anteckningar på olika sätt. Det kan vara små anteckningar efter 

lektionerna som enbart ger indikationer på hur eleven presterat under lektionen som 

exempelvis plus eller minus och pil upp eller ner. Maria berättar att i början när hon jobbade 

som lärare antecknade hon under lektionens gång men att hon nu har till största del gått över 

till att anteckna efter lektionen för att själv vara mer delaktig i själva lektionen. Pär gör endast 

stödnoteringar om det sker något specifikt, annars har han det mesta i huvudet. I början 

använde han sig också mer av anteckningar men med erfarenhet har han gått över till att bara 

komma ihåg elevernas prestationer. Lisa har ett observeringspapper som hon fyller i efter 

lektionen, men detta sker inte efter varje lektion. Linus säger att det är viktigt att fylla i efter 
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varje lektion för att inte glömma bort, han tycker det är svårt att komma ihåg vad eleverna 

gjorde för flera månader sen. 

Dialog med eleverna 

Två av lärarna (Sofie och Mikael) använder samtalet med eleven som ett verktyg för formativ 

bedömning. För Sofie sker detta med hjälp av kunskapskraven och hennes matriser. Hon 

försöker hitta tillfällen under terminen där eleverna får veta vad de behöver tänka på och 

utveckla. Även Mikael nämner samtal med eleven som ett verktyg, där eleven får diskutera 

enskilt och i grupp med honom. 

Film och IKT-stöd 

Tre av lärarna använder sig av film i sin bedömning där filmen används som ett komplement 

till bedömningen, där lärarna efteråt tittar på filmerna för att kunna se elevernas rörelser 

upprepade gånger. Mikael använder sig av iPads i sin undervisning för formativ bedömning, 

med hjälp av en applikation där han och eleverna själva kan se elevens rörelse igen och 

anpassa hastigheten på filmen för att kunna se specifika rörelser och även jämföra olika 

situationer med varandra. Gunnar använder iPad på ett liknande sätt men där han istället kan 

visa en film på exempelvis en spjutkastares rörelser som eleven sedan ska försöka härma. 

Lärarna som inte använder sig av film i sin bedömning menar att de i framtiden skulle vilja 

göra detta. De vill då använda film som ett formativt verktyg exempelvis genom att ge eleven 

direkt feedback om hur eleven utför rörelser för tillfället och hur läraren vill att de ska göra.  

 

Formativ och summativ bedömning 

När bedömning ska ske är en omtvistad fråga bland de intervjuade lärarna. Hos sju av lärarna 

sker bedömning kontinuerligt men det framkommer också hos tre av dessa lärare att de 

egentligen vill jobba på ett annorlunda sätt. Dessa tre lärare vill att bedömning ska vara något 

som inte sker hela tiden men menar att det är svårt att komma ifrån detta. Lärarna vill därför 

använda sig mer av formativ bedömning för att eleverna ska få en chans att utveckla sig utan 

att bli bedömda. 

 

Den formativa bedömningen används av lärarna genom att de arbetar formativt under 

terminen för att summera i slutet. De försöker kontinuerligt att hjälpa eleverna att förbättra 

sina rörelser. Exempelvis i höjdhopp rättar Maria till elevernas rörelser genom att när eleven 
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kanske tar för lång eller kort ansats, fel upphoppsfot eller för rak kurva förklarar hon hur de 

ska göra för att förbättra hoppet. 

 

Lisa arbetar också mycket formativt. Hon vill ge eleverna möjlighet att jobba på sina rörelser 

och utveckla sig och tycker att det är viktigt att eleverna får en chans att träna. Här jämför hon 

Idrott och hälsa med ämnet Religion. Att man som lärare i början av ett moment i hinduism 

inte kan komma första lektionen och säga att det är prov på en gång. Hon tycker det är 

jätteviktigt att tänka på detta även i ämnet Idrott och hälsa. Fredrik upplever det också som 

underligt att eleverna ska komma till idrottslektionen och bli bedömda direkt, när de i andra 

ämnen får undervisning om något, öva på det och sen bli bedömda. Sofie vill inte heller att 

eleverna ska bli bedömda under varje lektion. Därför försöker hon under varje termin hitta 

tillfällen där hon presenterar för eleverna vad hon tycker att de behöver förbättra. Hon frågar 

sig själv om hon ska bedöma hela tiden eller vid enstaka tillfällen? Hon tycker att eleven ska 

få tillfälle att träna och lära utan att känna sig bedömd, men samtidigt känner hon att det ändå 

sker en kontinuerlig bedömning. Lisa funderar också på ungefär samma sätt då hon inte vill 

bedöma hela tiden men upplever att det ändå sker en bedömning fortlöpande under terminen. 

Patrik, Gunnar, Linus och Lena berättar däremot att bedömning är något som sker hela tiden 

och att eleverna är inte alltid medvetna om när det sker. 

 

För att istället blicka mot den summativa bedömningen är Gunnar fast besluten att han inte 

vill använda mätande och tävlande i sin bedömning utan istället bedöma elevens teknik i 

exempelvis ett höjdhopp. Han tror inte att man som idrottslärare kan göra bedömning lätt för 

sig och förlita sig på mätande för då kan det påverka elever som inte passar in i mallen. Även 

Mikael tycker att det viktigaste är att inte ha någon mätning med i bedömningen. 

 

Man ska inte ha med centimetrar och sekunder i bedömningen och det är jag 

lite orolig för att det fortfarande existerar/…/det är något jag har dåliga 

erfarenheter av och jag tycker det ska vara en större debatt kring varför det 

inte ska vara centimetrar och sekunder, utan man måste lära sig att titta på 

rörelsekvaliteten på ett annat sätt och inte bara översätta ett högt höjdhopp 

till bra rörelsekvalitet, då glömmer man bort andra parametrar. – Mikael. 
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Han fortsätter med att det är lätt för lärare att titta på ett summativt mått, att ett höjdhopp på 

1,50 likställs med ett A, när det egentligen kanske är ett C rörelsemässigt och han tror att är en 

lång väg kvar att helt komma bort ifrån det. 

 

Vilka andra aspekter påverkar bedömningen av rörelseförmågor? 

De flesta lärare säger att det ofta är faktorer utöver de formella kraven som påverkar 

bedömningen. Både påtagliga saker såsom ombyte men också saker som påverkar utan att 

läraren tänker på det. Resultatet i denna studie visar på tre olika faktorer som enligt lärarna 

kan påverka bedömningen nämligen: 

 

 Utrustning - tio lärare 

 Personlighet - fem lärare 

 Professionalitet - två lärare 

 

Alla lärarna i studien menar på att utrustning är viktigt för undervisningen men att detta är 

något de egentligen inte kan ta med i bedömningen av eleverna. De anser dock att kläder och 

utrustning är viktigt för att eleven ska kunna visa upp sina kunskaper i ämnet. Maria och 

Patrik menar exempelvis att om eleven inte har rätt kläder på sig ger de sig själva inte 

möjligheten att prestera och det blir svårare för läraren att bedöma elevens kunskaper.  

 

Lärarna (fem stycken) som talar om personlighet menar att det är viktigt att lärare inte 

påverkas av hur eleverna är som personer när bedömning sker. Detta anses som en svårighet, 

särskilt när läraren ser att eleven verkligen försöker men inte når sitt mål. Men ju längre några 

av dessa lärare jobbat ju bättre blev de på att uppmärksamma alla elever menar de. Maria 

tycker exempelvis att det är svårt att göra en skillnad på elevens personlighet och kunskaper 

vid bedömning. Om hon tvekar på om en elev ska få ett C eller ett A och eleven ifråga är 

hjälpsam, trevlig och fungerar i gruppen erkänner hon att detta kan få henne att överväga det 

högre betyget, men att hon i första hand försöker förhålla sig till kunskapskraven.  

 

De två lärare som talar om professionalitet påpekar att det är viktigt att som lärare inte väga in 

andra aspekter i sin bedömning. Det är enligt dem viktigt att ha backning i läroplanen och inte 

hitta på egna krav eleverna ska uppfylla. Detta kan då missgynna eleverna och de hade kunnat 

få andra betyg på en annan skola. Mikael anser sig själv vara för pliktskyldig för att väga in 
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andra aspekter i sin bedömning och han menar att han har dåliga erfarenheter av hur andra 

lärare väger in saker i sin bedömning som inte ingår i läroplanen.  
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Analys och Diskussion 

I detta avsnitt presenterar vi, utifrån ett fenomenografiskt perspektiv, skillnader och likheter i 

en analys och diskussion där vi jämför resultatet i denna studie med tidigare forskning. Analys 

och diskussion presenteras under våra respektive frågeställningar. Vi har strävat efter att 

framhäva skillnader och likheter i hur lärare uppfattar kunskapskraven och hur de uppfattar 

bedömning av rörelseförmågor som fenomen. 

På vilket sätt uppfattar lärare i Idrott och hälsa de formella 

kunskapskraven kring rörelse? 

Den allmänna uppfattningen hos de flesta av lärarna i denna studie är att kunskapskraven är 

det de flesta av dem utgår ifrån när de planerar och genomför undervisning. Kunskapskraven 

ses som en naturlig del i undervisningen men användningen av kunskapskraven skiljer sig åt 

mellan de intervjuade lärarna och också uppfattningarna av värdeorden skiljer sig åt mellan 

lärarna. Att värdeorden tolkas olika framstår som problematiskt enligt vår undersökning och 

är något som alla lärare bör göra, både för sig själva och tillsammans för att skapa en mer 

likvärdig undervisning och bedömning över hela landet.  

 

Enligt Lgr11 är en lärares uppgift att bedöma elever utifrån de formella kunskapskraven som 

finns beskrivna i kursplanen. Dessa kunskapskrav ska ses som riktlinjer för lärarna att utgå 

från i sin undervisning och syftar till att utbildningen över hela landet skall vara likvärdig. 

Däremot innebär inte kunskapskraven att själva undervisningen ska utformas på samma sätt 

av alla lärare. Även tidigare forskning visar att svårigheter finns kring bedömning, exempelvis 

när lärare tolkar kunskapskraven på olika sätt (Skolverket, 2012). Det finns också stora 

möjligheter för lärarna att tolka kunskapskraven och detta kan innebära att tolkningarna inte 

blir likvärdiga menar Selghed (2001). Detta är något som vi själva upptäckt under vår VFU 

och det återspeglas också i resultatet i denna studie där lärare påpekar att värdeorden i 

kunskapskraven kan ha olika innebörd för olika lärare.  

Lundahl (2014) menar att för att kunna utföra en korrekt bedömning krävs det att läraren har 

definierat och förstått de ingående begreppen i kunskapskraven och det krävs också att lärare 

definierar läroplan och kunskapskrav för sig själva för att sedan kunna tydliggöra dem för 

eleverna. Redelius (2012) anser att om lärare i Idrott och hälsa inte kan definiera och uppfatta 

kunskapskraven på ett korrekt sätt, kommer inte heller bedömningen av eleverna att ske 
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utifrån rätt kriterier. Resultatet i denna studie visar att när lärarna uppmanas tolka de olika 

värdeorden framkommer olika svar där de olika definitionerna skiljer sig från varandra.   

När lärarna tolkar till viss del är de flesta överrens om att det inte krävs någon större 

ansträngning av eleven på denna nivå, för att få betyget E. Det räcker att eleven närvarar och 

deltar i lektionerna utan att egentligen prestera något för att uppnå ett E. Enligt Nyberg (2014) 

är det vanligt förekommande att eleven endast behöver vara fysiskt aktiv under lektionen för 

att nå ett E i betyg. För att få ett högre betyg menar Nyberg att eleven måste ha praktiskt 

kunnande i olika sporter som undervisningen behandlar. Detta kan vi också se i resultatet i 

denna studie när lärarna definierar relativt väl och väl, där kravet höjs från betyget E och 

eleven behöver ha en förmåga att utföra rörelser på ett visst sätt. 

Vi anser att steget från till viss del till relativt väl och väl kan anses stort. Detta med tanke på 

att det för till viss del enbart krävs att eleven deltar och behöver inte ha några avancerade 

kunskaper, men för nästa steg relativt väl, ska eleven plötsligt ha en viss förmåga och ett 

förhållandevis bra rörelsemönster. Young (2011) jämför betyget E i två olika ämnen och 

menar att det låga kraven för betyget E i Idrott och hälsa inte skulle fungera i ämnet 

Matematik. Att enbart delta i lektionen i matematik ger inte ett godkänt betyg (E) utan eleven 

måste redan på den nivån visa vissa kunskaper. I likhet med Young visar denna studie också 

på att i ämnet Idrott och hälsa krävs inte kunskaper för betyget E, kunskaper krävs först för 

betyget C. 

Lärarnas tolkningar av relativt väl och väl innehåller ofta något som är relaterat till olika 

idrotter och en progression sker från relativt väl till väl. Exempelvis kan vi i resultatet 

urskilja resonemang kring värdeorden som markant skiljer sig från varandra. En lärare 

förklarar värdeorden genom att byta ut dem till ofta och alltid, medan de flesta andra lärarna 

förklarar orden genom att exemplifiera med en idrott och hur eleven ska utföra rörelsen på en 

viss nivå. Enligt det som skrivits ovan menar lärarna att betydelsen av orden bör vara liknande 

för att få en likvärdig bedömning. Men blir bedömningen utifrån värdeorden verkligen 

likvärdig då lärare enligt denna studie tolkar värdeorden olika? Eftersom skillnader i 

tolkningarna kan urskiljas mellan de tio lärarna som deltog i denna studie, borde skillnaderna 

med stor sannolikhet även finnas mellan resterande lärare i Sverige. 
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Slutsats: 

En lärares individuella tolkning behöver inte alltid överensstämma med hur en annan lärare 

tolkar kunskapskraven, enligt resultatet i denna studie. Lärarna i studien anser dock att för att 

få en likvärdig utbildning för eleverna krävs det att orden och också kunskapskraven i sin 

helhet definieras på ett liknande sätt. Själva definieringen av värdeorden anses därmed vara 

ett problem för lärarna i denna studie och något de får brottas med när detta upplevs som 

svårt. Att definiera värdeorden framkommer som en viktig punkt i lärares arbete för att just 

bedömning av elever ska bli så korrekt som möjligt. Det som framkommit av resultatet är 

dock att det behöver arbetas mer mellan skolor om bedömningsfrågor och en samsyn om hur 

bedömning ska ske upplevs som något som måste förbättras.  

Vilka skillnader finns i lärares tillvägagångssätt vid bedömning av 

rörelseförmågor? 

Att lärare utför sin bedömning på olika sätt framkommer av resultatet denna studie då en del 

antecknar, en del inte och vissa förlitar sig på vad de ser medan andra använder sig av olika 

IKT-verktyg för att bedöma sina elever. Något som framkommit som problematiskt är när 

eleverna ska bedömas, ska det ske hela tiden eller vid bestämda tillfällen och hur ska det då 

läggas upp? Enligt denna studies resultat sker bedömning av rörelser både kontinuerligt och 

vid bestämda tillfällen. 

 

Enligt tidigare forskning är bedömning i Idrott och hälsa en stor svårighet för lärare då 

praktiska kunskaper är svårare att observera än teoretiska kunskaper (Lopez-Pastor & Kirk, 

2013). Nedan presenterar vi olika svårigheter och dilemman som framkommit genom vår 

studie. 

 

När ska bedömning ske 

Enligt Carrol (1994) gör lärare i Idrott och hälsa bedömningar fortlöpande i sin undervisning 

men har också bestämda tillfällen där bedömning görs av elevers kunskaper. Detta stämmer 

överrens med vad lärarna i denna studie anser när de oftast gör en fortlöpande bedömning 

under terminerna för att sedan summera detta i slutet. Bedömning sker istället hela tiden i 

undervisningen enligt Carroll (1994) eftersom bedömning av en rörelse sker vid det direkta 

utförandet. Dock ifrågasätter några av lärarna i denna studie tillvägagångssättet att eleverna 

ska bedömas hela tiden. De anser att eleverna ska få en chans att träna utan att känna att de 
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blir bedömda och har en press på sig att prestera varje lektion. De jämför med andra ämnen i 

skolan där eleverna inte behöver prestera alla lektioner. I andra ämnen får eleverna 

information om något, sen övar de för att senare utföra något sorts test och detta tycker några 

av lärarna i studien bör tillämpas även i ämnet Idrott och hälsa. 

 

Enligt Annerstedt (2002) bör undervisningen planeras efter bedömningstillfällen. Att planera 

lektioner utifrån blockundervisning anser vi då skulle kunna vara en bra metod för att planera 

in bedömning i sin undervisning. Eleverna får under ett arbetsområdes gång då möjlighet att 

träna på olika moment som kommer att ingå i examinationen. I slutet av arbetsområdet sker 

denna examination och det är då eleverna blir bedömda. Detta är något som en del av lärarna i 

studien eftersträvar i sin undervisning, men inget som tillämpas i någon större grad. Dock 

verkar det vara något som de flesta vill jobba mot. 

 

Lärare i denna studie menar att de inte vill att bedömning alltid ska vara betygsgrundande, 

istället vill lärarna ge större utrymme för formativ bedömning. De vill ge feedback under tiden 

för att eleverna ska förbättra sig och senare kunna visa vad de lärt sig vid bestämda tillfällen. 

Enligt Skolverket (2012) är den formativa bedömningen till för lärande, inte för det slutgiltiga 

betyget. Den formativa bedömningen ska vara till för att läraren tillsammans med eleven ska 

observera vad eleven behöver träna på för att nå en högre nivå.  

 

Den summativa bedömningen däremot ska vara en utvärdering av resultatet och det betyget 

ska grunda sig på. Att använda sig av summativ bedömning i form av mätning kan anses som 

enklare enligt en lärare i denna studie. Läraren tror däremot att detta kan ge ett orättvist betyg 

då det inte speglar elevens faktiska kunskaper, att hoppa ett högt höjdhopp behöver enligt 

honom inte innebära att eleven automatiskt har ett bra rörelsemönster. 

 

Dilemman kring bedömning 

Vad som ska bedömas när det gäller rörelseförmågor menar Swartling Widerström (2005) är 

kvaliteten i rörelsen hos eleven. Enligt många av lärarna i denna studie är det just kvalitet i 

rörelser och vilken grad av automatisering eleverna har i sina rörelser som ska bedömas. Det 

som bedömningen inte får grunda sig på enligt lärarna är mätning, exempelvis hur fort eller 

hur långt en elev sprungit. Detta förekommer dock till viss del hos lärarna som intervjuats, en 

lärare har till exempel ett visst antal rörelseövningar som eleverna ska klara för att nå upp till 
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olika betyg i gymnastik och det krävs inte att läraren har sett eleverna utföra rörelserna. 

Anledningen till detta val av bedömningsunderlag kan eventuellt ha att göra med att lärare 

inom Idrott och hälsa har en begränsad tid för varje enskild elev. Annerstedt (2001) påpekar 

att en elevs prestation sker inom en begränsad tid och att läraren hinner då inte alltid 

observera denna prestation. Detta för att läraren kanske observerar någon annan elev just vid 

samma tillfälle. Detta problem lyfts av några av de intervjuade lärarna och de menar att just 

tidsaspekten är ett problem vid bedömning. Problemet ligger i att dels hinna se alla elever 

men också att se dem vid rätt tillfälle, just när eleven utför exempelvis en väl genomförd 

rörelse i gymnastik. Detta medför att lärarna måste ha fler tillfällen med samma innehåll för 

att hinna se alla elever. 

 

Dilemmat kring tidaspekten verkar dock inte vara lika stort hos lärarna med längre erfarenhet 

inom yrket. Många av dem som intervjuats tycker att de genom erfarenhet har utvecklat sin 

egen förmåga att bedöma och bedömning har blivit enklare ju längre de arbetat. Carroll 

(1994) menar att svårigheten med idrottslektioner är att hinna se alla elever i en stor klass 

under en begränsad tid i olika sammanhang och att ge eleverna den uppmärksamhet de 

behöver för att kunna visa sina kunskaper. En av lärarna i denna studie lyfter fram detta 

problem och menar att i ämnet Idrott och hälsa anser han att det blir mer ett helhetsintryck av 

alla elever istället för bedömning på individnivå. Han jämför med sitt andra ämne och menar 

att han där kan fokusera mer på enskilda elever då grupperna i det ämnet är mindre än i Idrott 

och hälsa. Han får förlita sig mer på sin magkänsla i Idrott och hälsa som många av lärarna 

hänvisar till när de gör sin bedömning. Hay och MacDonald (2008) menar att lärare ofta utgår 

från sin magkänsla vid bedömning av elevers rörelseförmågor. Hay och MacDonald menar att 

lärare har en bild i bakhuvudet av elevens kunskaper som de sedan använder när de ska 

summera sin bedömning. Vid summeringen sker det en jämförelse av lärarens bild av eleven 

med kunskapskraven. 

 

Att läraren förlitar sig till stor del på sin magkänsla vid bedömning, anser vi kan leda till en 

orättvis bedömning för eleven när magkänslan kan grunda sig på observationer som inte går i 

enlighet med de formella kraven. För att lärare ska kunna utveckla sin förmåga att bedöma 

menar Svennberg et. al (2014) att lärarna behöver metoder för att komma underfund med vad 

deras magkänsla betyder. När lärare kan uttrycka i ord vad magkänslan betyder, det är då den 

kan jämföras med de formella kraven. 
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De flesta lärarna ansåg att i början av sitt läraryrke var det svårare att bedöma men genom 

erfarenhet har de utformat ett sätt att göra sin bedömning på. Ett mönster som kan ses utifrån 

intervjuerna är att lärarna med minst erfarenhet antecknar och dokumenterar under och efter 

lektioner, men ju mer erfarenhet lärarna får av bedömning desto mindre använder de sig av 

anteckningar och förlitar sig mer på erfarenhet och magkänsla vid bedömning. Vad säger 

detta om statusen på lärarutbildningen? Bedömning är en central del av alla skolämnen men 

enligt Annerstedt (2002) får lärare lite utbildning och kunskap kring bedömning i 

lärarutbildningen och vet inte hur de ska sätta betyg när de börjar arbeta. En lärare i denna 

studie som nyligen lämnat lärarutbildningen önskar att lärarutbildningen skulle erbjuda mer 

innehåll kring betyg och bedömning och Hult och Olofsson (2011) menar att just 

nyexaminerade lärare upplever en osäkerhet med bedömning. Selghed (2004) undrar om 

nyexaminerade lärare då är kapabla att utföra en korrekt bedömning av eleverna om denna 

osäkerhet finns och frågan är då om alla elever får en chans till likvärdig bedömning när alla 

lärare ligger på olika stadier i sin förmåga att bedöma? Erfarenhet av läraryrket verkar vara 

det som gör att lärare känner sig trygga i sin bedömning. Självklart menar vi inte att det är 

möjligt att ha fullfjädrad kunskap kring bedömning som nyexaminerad lärare men att få mer 

utbildning kring ämnet skulle ge en bättre start på lärares utveckling kring bedömning, både 

för läraren och för dennes elever.  Carroll (1994) menar att lärare inte haft någon träning kring 

bedömning utan att bedömning ses som något självklart i undervisning. Lärare får lära sig hur 

bedömning ska ske och hur de ska förhålla sig till problem kring bedömning fortlöpande 

under tiden de arbetar, istället för att ha fått mer utbildning kring det. 

Slutsats: 

Något som framkommit som ett tydligt dilemma för lärare är när bedömning av rörelser ska 

ske. Det som framkommer är att lärarna vill arbeta mot att ämnet Idrott och hälsa mer ska se 

ut som ett annat ämne i skolan, där eleverna bedöms när de fått öva på olika moment innan de 

blir bedömda. Detta för att undvika stress för eleverna att de bedöms hela tiden men också för 

att de ska få veta vad de mer exakt bedöms på.  

 

Det tydligaste resultatet vi kan se är att erfarenheten hos lärarna i studien är något som 

värderas högt. Ju mer erfarenhet, desto enklare upplevs lärarna tycka att bedömning är. Där 

har lärarutbildningarna ett behov av att se över hur de undervisar studenter inom 

lärarprogrammet i ämnet bedömning i Idrott och hälsa för att se till att studenterna har mer 

kunskap kring bedömning när de börjar arbeta som lärare.  
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Vilka andra aspekter påverkar bedömningen av rörelseförmågor? 

Resultatet av intervjuerna i denna studie visar att det är ett flertal andra aspekter som påverkar 

bedömningen än enbart lärarens observation av elevers rörelseförmågor. Det kan vara 

aspekter såsom ombyte, närvaro och personlighet, men det kan också bero på om läraren har 

någon kollega att diskutera bedömning med. 

 

Betydelsen av att ha en kollega 

Enligt Redelius (2012) uppstår ett problem när syftet med undervisningen inte tydliggörs för 

elever och föräldrar och detta kan bero på att lärare inte har diskuterat ämnet tillräckligt med 

varandra. Om lärare diskuterar undervisningens innehåll med varandra kan de lättare 

framhäva syftet till eleverna och eleverna får en tydligare bild av vad som ska bedömas. 

Samtidigt menar Annerstedt (2002) att för att en likvärdig tolkning av kunskapskraven skall 

uppnås behöver lärare inom ämnet Idrott och hälsa kontinuerligt samtala kring bedömning 

och dela med sig av sina erfarenheter. I denna studie har många av lärarna en kollega att 

diskutera kunskapskrav och bedömning med och påpekar att deras förmåga att bedöma har 

utvecklats med hjälp av kollegorna. Lärarna som däremot saknar en kollega menar att detta 

har försvårat arbetet med bedömning. En av lärarna som har svårt att definiera värdeorden i 

kunskapskraven arbetar som ensam lärare i Idrott och hälsa på sin skola. Vår uppfattning är 

att om han hade haft kollegor att diskutera med hade han kunnat ha större möjlighet att 

definiera värdeorden på ett bättre sätt, eftersom att ha en kollega verkar ha hjälpt många av de 

andra lärarna att förbättra sin bedömningsförmåga. Enligt Annerstedt (2002) är det viktigt för 

lärare att ha kollegor, han menar att lärare som inte har arbetskollegor att diskutera 

bedömning med kan få svårare att bedöma elever vilket i sin tur leder till stora skillnader 

mellan olika skolor. 

 

Aspekter hos eleven som påverkar bedömning 

Enligt Svennberg et al. (2014) bedömer lärare andra faktorer som inte går att relatera till de 

formella kraven och lärarna har svårt att sätta ord på vilket kunskapskrav de grundar sin 

bedömning på. Hay och MacDonald (2008) menar att om lärare baserar sin bedömning på 

andra aspekter än de formella kraven kan validiteten och rättvisheten i bedömningen 

ifrågasättas och i denna studie framkommer aspekterna utrustning och personlighet som något 

som påverkar bedömningen. Att eleven har med sig rätt utrustning tycker lärarna är avgörande 

för hur eleven kan utföra sina rörelser, om eleverna inte byter om kan de inte visa sin fulla 
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kapacitet. Fortsättningsvis kan elevens personlighet påverka läraren, men detta är ofta något 

underliggande som läraren inte alltid är medveten om. En av lärarna i studien försöker hela 

tiden tänka på att inte påverkas av elevens personlighet, medan en annan lärare erkänner att 

om hon tvekar mellan olika betyg och eleven är någon hon gillar väger betyget oftast över till 

det högre. Enligt Annerstedt (2002) ska däremot inte ambition och flit påverka bedömningen, 

men han menar samtidigt att detta kan hjälpa eleverna framåt i sin utveckling. Detta kan 

kopplas till personligheten som flera lärare i denna studie nämner, exempelvis menar en av 

lärarna att om en elev försöker och kämpar under lektionerna kan detta innebära att eleven får 

ett högre betyg. Svennberg et al. (2014) menar att ibland kan elevens betyg påverkas till det 

bättre genom att eleven verkligen försöker och kallar detta för ett “hard-working grade” (s. 

18). Att försöka för att få ett högre betyg, utan att egentligen prestera och ha ytterligare 

kunskaper, skulle antagligen inte fungera i andra ämnen som förlitar sig mer på teoretiska 

resultat. Enligt Young (2011) skulle det vara osannolikt att en elev i matematik skulle uppnå 

ett A genom att försöka och förbättra sig något men ändå inte uppnå kravet för betyget A, som 

det förekommer inom ämnet Idrott och hälsa. 

Slutsats: 

Att ha en kollega upplevs i denna studie vara en annan aspekt som är av stor vikt för att kunna 

göra en så bra bedömning som möjligt och som därmed påverkar bedömningen. Lärarna vill 

ha någon att utbyta tankar och funderingar med och det blir svårt att göra detta utan kollegor 

inom samma ämne. Här skulle ett utvecklat samarbete mellan skolor inom samma kommun 

kunna vara till hjälp. Om lärarna som inte har någon kollega inom samma ämne kan träffa 

andra lärare från andra skolor inom det ämnet kan en diskussion föras kring bedömning 

mellan dem. Andra aspekter hos eleven är något de flesta lärarna i denna studie försöker 

bortse ifrån men det är ändå något som ibland påverkar bedömningen av eleverna. Dock 

menar de dessa lärare också att utrustning är något som krävs för att eleven ska kunna 

genomföra lektionerna på ett korrekt sätt.  
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Metoddiskussion 

Efter att vi genomfört vår studie och analyserat resultatet har det framkommit olika moment 

som vi kunnat utföra annorlunda. Vi hade bland annat kunnat förbättra vår intervjuguide 

genom att genomföra fler testintervjuer. Efterhand som intervjuerna genomfördes upptäckte vi 

att några frågor kunde ha ställts på ett annat vis. För att alla intervjuer skulle bli mer 

likvärdiga hade vi därför kunnat göra fler testintervjuer för att upptäcka detta innan vi 

påbörjade intervjuerna som skulle användas i denna studie.  

 

Enligt Trosts (2010) rekommendationer ska intervjuaren inte ta respondentens svar för givet, 

utan istället försöka få en djupare förståelse genom att reflektera över svaret. Om intervjuaren 

är osäker på vad respondenten menar bör följdfrågor ställas. Under våra intervjuer hade vi 

kunnat vara bättre på att ställa följdfrågor, speciellt under de första intervjuerna då situationen 

var ovan. Då valde vi gärna att säga att vi förstod, men när vi sen kom till transkriberingen 

uppstod ibland frågetecken på vad respondenten verkligen menade. Transkriberingarna gjorde 

vi alltid efter varje intervju så vi märkte detta problem och blev bättre på att ställa följdfrågor 

ju fler intervjuer vi genomförde.  

 

Vid samtliga intervjuer använde vi samma intervjuguide med ungefär samma disposition på 

frågorna. Beroende på vilket svar respondenten gav kunde vi välja en fråga som var mer 

kopplad till svaret för att få mer flyt i intervjun. Det vi hade kunnat vara mer tydliga med var 

att få fram att det var bedömning av just rörelse vi var intresserade av. Många respondenter 

besvarade frågan om hur de gjorde sin bedömning utifrån andra kunskapskrav än just rörelse. 

Alla respondenter svarade dock på frågan om bedömning av rörelse men för att få mer 

innehållsrika svar hade vi kunnat poängtera ytterligare att det var just bedömning av rörelse vi 

var ute efter. För att förtydliga att frågorna fokuserade på rörelse hade vi kunnat vara mer 

noggranna med att ställa frågorna på det sättet vi skrivit dem i intervjuguiden. Under några 

intervjuer ställde vi frågorna på ett annat sätt än som vi skrivit dem vilket kan ha inneburit att 

de tappat sin innebörd något, vilket kan ha lett till ett annat svar från respondenterna. 

 

Reliabiliteten i denna uppsats var beroende av att intervjuerna skulle kunna utföras på samma 

sätt vid ett senare tillfälle. Detta har vi möjliggjort genom att vi utgick från vår intervjuguide 

vid samtliga genomförda intervjuer och intervjuguiden kan återanvändas av andra för att få 

samma resultat. Dock kan resultatet bli ett annat vid ett senare tillfälle om de omkringliggande 
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faktorerna ändras, såsom läroplaner och kursplaner. Då är det inte längre samma 

förutsättningar men det är inte heller något vi kan förutse. Trost (2010) menar att det inte går 

att utgå från att svaren är oföränderliga när det ständigt sker en utveckling i samhället.  

 

Validiteten i denna uppsats kan till viss del ifrågasättas då vi inte har någon vetskap om hur 

sanningsenligt respondenterna besvarat våra intervjufrågor. Denscombe (2009) menar att 

respondenterna kan ha förberett sig och läst på inför intervjun och därmed besvarat frågorna 

efter hur de tror att forskaren vill ha svar. Detta har vi dock eftersträvat att förebygga genom 

att inte delge respondenterna alltför mycket information i förväg om studien.  

 

Fortsatt forskning 

Under genomförandet av vår studie har vi under intervjuerna upptäckt att utbildningen för 

lärare i Idrott och hälsa inte upplevs beröra bedömning i någon större utsträckning. Några av 

lärarna uttrycker att de hade velat ha mer utbildning kring området bedömning av rörelser. 

Här menar vi att det finns ett utrymme för fortsatt forskning som kan undersöka vad 

bedömning får för utrymme inom utbildningen för lärare inom Idrott och hälsa på olika 

lärarutbildningar och också vad avsaknaden av utbildning kring bedömning beror på. 

Undersökningen skulle kunna baseras på intervjuer med universitetslärare inom Idrott och 

hälsa för att få en djupare insikt kring deras upplägg av utbildningen om bedömning. 
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Bilaga 1 Missivbrev 1 

Hej! 

Vi heter Kristina och Frida och vi läser lärarprogrammet med inriktning Idrott och hälsa på 

universitetet i Umeå. För närvarande skriver vi vårt examensarbete och detta är också 

anledningen till att vi skriver till dig. Vi är intresserade av att göra en intervjustudie med 

lärare angående deras tillvägagångssätt vid bedömning i Idrott och hälsa. 

Syftet är att ta reda på hur lärare går tillväga vid bedömning av elevers rörelseförmågor och 

hur detta kopplas till kunskapskraven. 

Vi vill undersöka hur dina tankar och erfarenheter ser ut kring bedömning och kunskapskrav. 

Vi hoppas du är intresserad av att delta i denna studie. Dina erfarenheter har stor betydelse 

och kan hjälpa oss i vårt framtida yrke som lärare i Idrott och hälsa samt att du får en 

möjlighet att diskutera ämnet mer ingående.  

Intervjun beräknas ta ca. 30 minuter och vi anpassar oss efter vilken tid du har möjlighet.  

Vi kommer utgå från de forskningsetiska principerna från Vetenskapsrådet. Om du väljer att 

medverka så är detta helt frivilligt. Du kommer att vara helt anonym och får när som helst 

avsäga dig samarbetet om du önskar det.  Dina svar kommer endast användas till vår studie.  

Om du vill delta eller om du har några frågor och funderingar är du välkommen att höra av 

dig till oss. 

Med Vänlig Hälsning/ Kristina Paulsson och Frida Forsgren  

Mail: kristinapaulsson@******.com eller frillan_91@******.com  

Telefon: Kristina 070-******* Frida 070-******* 

  

mailto:kristinapaulsson@******.com
mailto:frillan_91@******.com
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Bilaga 2 Missivbrev 2 

Hej! 

Vi skickade för en tid sen ut en förfrågan om intervju till dig. Vi hoppas att du skulle kunna 

tänka dig att överväga att delta i vår studie som behandlar bedömning i Idrott och hälsa. Detta 

är ett viktigt ämne att diskutera för att lyfta problematiken kring bedömning i ämnet Idrott och 

hälsa och som vi upplevt vara intressant och givande.   

Vi heter Kristina och Frida och vi läser lärarprogrammet med inriktning Idrott och hälsa på 

universitetet i Umeå. För närvarande skriver vi vårt examensarbete och detta är också 

anledningen till att vi skriver till dig. Vi är intresserade av att göra en intervjustudie med 

lärare angående deras tillvägagångssätt vid bedömning i Idrott och hälsa. 

Syftet är att ta reda på hur lärare går tillväga vid bedömning av elevers rörelseförmågor och 

hur detta kopplas till kunskapskraven.  

Vi vill undersöka hur dina tankar och erfarenheter ser ut kring bedömning och kunskapskrav. 

Vi hoppas du är intresserad av att delta i denna studie. Dina erfarenheter har stor betydelse 

och kan hjälpa oss i vårt framtida yrke som lärare i Idrott och hälsa samt att du får en 

möjlighet att diskutera ämnet mer ingående.  

Intervjun beräknas ta ca. 30 minuter och vi anpassar oss efter vilken tid du har möjlighet.  

Vi kommer utgå från de forskningsetiska principerna från Vetenskapsrådet. Om du väljer att 

medverka så är detta helt frivilligt. Du kommer att vara helt anonym och får när som helst 

avsäga dig samarbetet om du önskar det.  Dina svar kommer endast användas till vår studie.  

Om du vill delta eller om du har några frågor och funderingar är du välkommen att höra av 

dig till oss. 

Med Vänlig Hälsning/ Kristina Paulsson och Frida Forsgren 

Mail: kristinapaulsson@******.com eller frillan_91@******.com  

Telefon: Kristina 070-******* Frida 070-******* 

  

mailto:kristinapaulsson@******.com
mailto:frillan_91@******.com
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Bilaga 3 Intervjuguide 

På vilket sätt uppfattar lärare i Idrott och hälsa de formella 

kunskapskraven? 

1. Kan du berätta vad du tänker på när du hör begreppet bedömning i Idrott och hälsa? 

2. Hur använder du dig av kunskapskraven när du bedömer en rörelse? 

3. Kan du definiera vad värdeorden till viss del, relativt väl och väl innehåller inom 

kunskapskraven som handlar om rörelse?  ”Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar 

komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del (för betyget E) till 

aktiviteten och sammanhanget.” 

4. (Försök?) Definiera en komplex rörelse! Ge exempel.  

5. Vilka är dina erfarenheter kring hur värdeorden bedöms av olika lärare? 

6. Vad tycker du om kunskapskraven i Idrott och hälsa? Ser du några svårigheter med dem? I 

sådana fall vilka? 

 

Vilka skillnader finns i lärares tillvägagångssätt vid bedömning av 

rörelseförmågor? 

7. Beskriv hur du gör din bedömning av rörelseförmågan hos dina elever! 

8. Vilka verktyg använder du dig av när du bedömer en elevs rörelseförmåga?  

 

Vilka andra aspekter påverkar bedömningen av rörelseförmågor? 

9. Enligt tidigare forskningsresultat väger lärare in andra aspekter i bedömning än de formella 

kraven, hur stämmer detta in på din egen bedömning? Vad har du för åsikter kring detta? 

(Försök, hur värderas det i andra ämnen?) 

10. Hur ser diskussionen i arbetslaget ut kring bedömning? 

12. Hur skulle du beskriva din uppfattning om skillnaden mellan bedömning i Idrott och andra 

ämnen? 

13. Slutligen, har du några övriga funderingar kring ämnet som inte tagits upp? 
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