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Abstract

Denna studie har till syfte att undersöka om likvärdig bedömning kan uppnås och hur 

dokumentation används i ämnet idrott och hälsa. Studien undersöker även hur lärare arbetar för en 

likvärdig bedömning med hjälp av olika dokumentation. I studien används en kvalitativ metod i 

form av intervjuer med lärare som undervisar i idrott och hälsa för att få svar på hur dokumentation 

används för att nå likvärdig bedömning. Resultaten analyseras sedan med ramfaktorer (Imsen 

1999). Resultatet visar att det skiljer sig hur mycket dokumentation och vilken typ av 

dokumentation lärare använder sig av. Resultaten visar även på att tidsbrist är den största faktorn till 

att dokumentation för bedömning inte görs i den utsträckning den bör, samt att betyg och 

bedömning inte diskuteras mellan lärare. Resultatet visar även att likvärdig bedömning kan uppnås 



då läraren konkretiserar målen, dokumenterar elevernas prestation samt diskuterar betyg och 

bedömning med andra lärare. 

The study examines if there is possible to grade students fair and how documentation is being used 

in the school subject gym and health.  The study also examines how teachers are working towards 

fair grading with different kind of documentations. The results will be analysed with frame factors 

(Imsen 1999). The results show that there is a different between how much documenting teachers 

do and which type of documentation they are using.  The study shows that time is the most factor 

for not documenting for grading and that grades and assessment between teachers. Fair grading is 

possible to achieve if the teacher concretize objectives, document the students achievements and 

discuss grades and assessment with other teachers. 
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• Introduktion

Sedan 1960-talet har likvärdig bedömning varit ett ständigt diskussionsämne, såväl skolan, politiken 



som i samhället (Seger 2014). 1994 kom läroplanen Lpo94 ut och det ställdes då högre krav på att 
skolan skulle ge en likvärdig undervisning och bedömning i hela Sverige. Det betydde att det inte 
ska spela någon roll på vilken skola en elev går på, bedömningen ska vara lika för alla. 

Trots det har Skolinspektionens undersökning, tillsyn av bedömning och betygssättning, visat att 
skolor skilde sig åt markant vid bedömning (2013). Hösten 2011/2012 kom en ny läroplan, Lgr 11, 
som skulle ge en likvärdig skola samt högre kunskapsmål (Seger 2014). Lgr 11 har en betygsskala 
med sex olika betyg från F vilket är underkänt, till A vilket är högsta betyg. Den nya läroplanen är 
målstyrd och tydligare i kursplanerna (Skolverket 2011). Lärare har individuella 
dokumentationsmetoder vilket gör att eleverna inte får en likvärdig bedömning (Annerstedt & 
Larsson 2010). Studien ska därmed undersöka hur lärare arbetar med likvärdig bedömning i ämnet 
idrott och hälsa.

Skolverket har utarbetat ett stödmaterial om bedömning för lärare (Skolverket 2011). Stödet är 
framtaget med syftet att hjälpa lärare att ge elever en likvärdig bedömning (2011). Skolverket 
skriver i bedömningsmatrisen att:

”[…]med bedoömningsstödet i ämnet idro� och hälsa är a� stödja lärare i årskurs 6 i  

deras betygssä�ning i ämnet idro� och hälsa u�från kursplanerna. Lärarna ska genom 

bedömningsstödet få tydliga exempel på bedömningar av de kunskaper som eleverna 

visar upp u�från kunskapskraven.” (Skolverket 2011)

Materialet är skrivet och granskat av experter samt lärare och rektorer. Kunskap delas in i fyra 
förmågor: fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Kunskapskraven beskrivs i nivåerna av 
kunnande, vilket betyder att eleven ska kunna visa vad hen kan vid lektion- eller 
bedömningstillfälle. Bedömning sker inte endast efter avslutat arbetsområde utan även under tiden 
samt innan ett påbörjat område för att kartlägga vart eleverna befinner sig (2011). Håkansson 
(2015) menar att undervisningen i idrott och hälsa fortgår utan att läraren tar fasta på förändringarna 
i Lgr 11. Han menar att de nya målen i Lgr 11 bör ha påverkat lärarens undervisning, men att gamla 
metoder lever kvar i ämnet idrott och hälsa. 

Bedömning är en alltid närvarande del i elever och lärares arbete i skolan. Det är många faktorer 
som påverkar bedömningen för att den ska bli likvärdig och korrekt. Forskning visar att likvärdig 
bedömning och betygssättning är komplicerat inom ämnet idrott och hälsa (Annerstedt & Larsson 
2010, Skolinspektionen 2012). Denna studie undersöker hur lärare i arbetar med bedömning i ämnet 
idrott och hälsa, för att bedömningen ska bli likvärdig. 

Betygssättning är bland det svåraste en lärare arbetar med då det är väldigt komplext. Att sätta 
betyg betyder att läraren objektivt bedömer eleven, samt att läraren har samlat in dokumentation 
som går att göra en bedömning utifrån. Bedömning ska finnas med i planering av lektioner, under 
lektioner samt efter lektioner. Det gäller även att läraren kan bedöma elevernas kunskap på ett 
likvärdigt sätt och bedöma eleverna objektivt. Att hinna dokumentera under idrottslektioner är svårt 
eftersom läraren leder lektionen samt bedömer eleverna samtidigt. 

Därför ska denna studie undersöka bedömning i idrott och hälsa utifrån dokumentationsmetoder och 
summativ- formativ bedömning. Att ha läst forskning kring bedömning samt att intervjua lärare om 
dokumentationsmetoder kommer att hjälpa mig i mitt yrkesliv för att ge framtida elever en likvärdig 
bedömning. 



• Syfte och frågeställningar   

Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare menar att de arbetar med bedömningar i 
idrott och hälsa för att det ska vara en likvärdig bedömning.

Frågeställning 

• Hur arbetar lärare med möjligheter och svårigheter kring likvärdig bedömning i idrott 
och hälsa? 

• Hur menar lärare att de arbetar med olika typer av bedömning i idrott och hälsa?

• Vilken betydelse har olika typer av dokumentation för lärarnas bedömning?

3. Bakgrund och tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer tidigare forskning presenteras. Först presenteras problematiken med 
likvärdigbedömning och tolkningen av Lgr 11. Det andra som presenteras är olika typer av 
dokumentation samt problematiken kring dokumentation i idrott och hälsa. Det tredje som 
presenteras är olika typer av bedömning och sist bedömning i ämnet idrott och hälsa. 

3.1 Likvärdigbedömning
Skolverket (2016) menar att likvärdigbedömning är tolkningsbart och hur läraren väljer att arbeta 
med likvärdigbedömning beror på hur hen menar med likvärdigbedömning. 

Skolinspektionen (2013) menar att betyg är viktigt för elever på många sätt. Betyget ska visa vad 
eleven uppnått kunskapskrav samt hjälpa eleven vidare i sina studier. Därmed kan felaktiga betyg få 
konsekvenser för eleverna och därför är det viktigt att bedömningen är likvärdig. Skolinspektionens 
kvalitetsgranskningar visar att lärare tolkar kursplanerna och att det inte alltid stämmer överens med 
styrdokumentens krav. För att bedömningen ska bli så likvärdig som möjligt, menar 
Skolinspektionen att rektorn ska göra det möjligt för diskussioner och tid för bedömning ska finnas 
för lärarna (2013).  

Skolverket (2016-12-28) menar att det finns olika normer som skiljer sig, både mellan skolor och 
mellan lärare. De menar även att lärare inte bör rätta sina egna elevers prov, då det inte är en fördel 
för likvärdig bedömning. 

3.1.1 Bedömning och läraren
En faktor när det gäller elevers bedömning är lärarens syn på elevernas kunskap. Om läraren tror att 
eleven inte kommer att utveckla sitt kunnande, så kommer eleven inte att utvecklas oavsett vad hen 
gör menar Måhl (2005). Han menar även att eleverna kan känna sig som sitt betyg eller om eleven 
har en funktionsnedsättning, känna sig som funktionsnedsättningen. Låga förväntningar från läraren 
kan ge negativ effekt på eleverna (Måhl 2005, Hattie 2012). Har läraren för låga förväntningar på 
eleverna kan det resultera i att elevernas inlärning minskar. Elevernas inlärning ökar om läraren har 
höga förväntningar och har arbetat upp en positiv relation till alla elever (Hattie 2012). Har läraren 
höga förväntningar på eleverna ger det en positiv utveckling för eleverna (Måhl 2005). 



Skolinspektionen (2013) menar att det är viktigt att eleverna förstår syftet med undervisningen och 
är medvetna om vad de bedöms i. 

Lärare är över lag är positiva till en ny läroplan men uppfattar likvärdig bedömning som något svårt 
att arbeta mot (Seger 2014). Eftersom Lgr 11 är tolkningsbar blir det ett större ansvar för lärare att 
likvärdigt bedöma och betygsätta elever (Eklöf 2011).  

Lärarens ämneskunskaper är en viktig faktor. Läraren inte bara bör ha ämneskunskaper kring ämnet 
de undervisar i, utan även känna sig energisk och vilja väcka elevers intresse för ämnet (Hattie 
2012). Lgr 11s mål att läraren ska ge eleven lust till ett livslångtlärande och i idrott och hälsa ska 
intresse för att röra på sig på fritiden infinnas hos eleven (Skolverket 2011). 

Lärare undervisar på olika sätt och har en term för det som Hattie benämner som 
”undervisningsstil” och ”professionell autonomi” (Hattie 2012) Han menar även att lärare sällan 
kritiserar sin egen undervisning utan mer ser till brist av tid och resurser. När läraren ser till sin 
undervisning är de medvetna om vad som är bra samt mindre bra, men att kunna se till sin egen del 
i undervisningen är lika viktigt som att se till elevernas del. Även skolverket menar att diskussioner 
mellan lärare bör hållas om de kriterier som eleverna ska nå för visst betyg (Hattie 2012). 
Undervisningen är en viktig del av bedömningen eftersom det ligger till grund för det som ska 
bedömas. Läraren utformar lektioner som ger eleverna möjlighet att lära sig samt grund för 
bedömning. 

3.1.2 Bedömning och eleven
Bedömning kan användas för att motivera eleven samt att eleven ska känna tilltro till sitt egna 
lärande (Lindström, Lindberg & Petterson 2013). Detta sker om bedömningen stödjer och 
stimulerar elevens lärande. Eleven kan då känna att hen kan, vill och vågar (2013:39f). Samtidigt 
menar hon att bedömning kan vara en stress och inte ökar elevens tilltro till sin egen inlärning. 
Bedömningen har stort inflytande på både vad och hur eleverna lär sig. Om analysen utelämnas från 
bedömningen kan eleven uppfatta det som att det är en dom eller fördömande. Eleven kan då känna 
att hen inte kan, inte vill och inte vågar (Lindström, Lindberg & Petterson 2013). Lärandemiljön ska 
vara flexibel i både bedömningen och undervisningen. Det är viktigt att eleven får visa sin 
kompetens och kunskap på olika sätt som till exempel muntligt och skriftligt (Lindström, Lindberg 
& Petterson 2013). Att eleven vet om vilket eller vilka mål eleverna ska nå är av fördel (William 
2013). Eleverna behöver reflektera kring målen själva, både innan, under och efter påbörjat arbete 
för att förstå varför de arbetar med området samt hur de ska nå målen. Att återkoppla till Lgr 11 är 
viktigt eftersom det är en del i lärandet och för att det är ett sätt att vägleda eleven i sina kunskaper. 
Eleven bör veta om varför hen ska lära sig specifika områden för att kunna nå målen för att det 
hjälper eleven i sitt lärande (Skolverket 2011). Läraren ska få eleven att förstå vad undervisningens 
syfte är (Skolinspektionen 2013). Även i Skollagen står det att ”Eleven ska informeras om de 
grunder som tillämpas vid betygssättning” (Skollagen 2010:800).) Elever kan känna att de inte blir 
likvärdigt bedömda om de inte vet om när och vad som bedöms (Skolinspektionen 2013).

En elev som visar intresse för ämnet och är delaktig under lektionerna får oftast ett högre betyg och 
andra faktorer än ämneskunskaper speglar in i betyget som eleven får. Det är även aspekter som 
gott beteende, humör samt personlighet hos eleven som är faktorer för elevens betyg (Redelius 
2010). Elever som är aktiva på fritiden ofta får högre betyg i idrott och hälsa. Han menar även att 
kunskap inte spelar lika stor roll förrän det handlar om högre betyg än E, vilket är godkänd 



(Eriksson 2003). Eftersom läraren känner sina elever kan det därmed vara en svårighet att bedöma 
eleven objektivt (Skolinspektionen 2013). 

3.1.3 Bedömning och styrdokument
Eftersom det är flertal moment som eleverna ska bedömas i är det många lärare som tycker det är 
svårt att hitta ett dokumentationssätt som är enkelt att använda (Skolverket 2010). Att läraren har 
tillgång till mycket dokumentation är av stor vikt då betyg ska sättas. Skolverket menar att vid 
betygssättning ska läraren se till all insamlad dokumentation för att kunna bedöma elevens 
kunskaper (Skolverket 2011). Därmed är dokumentation en viktig del av lärarens uppdrag för att 
kunna ge en likvärdig bedömning. Om dokumentation saknas så kan bedömningen ifrågasättas 
(Annerstedt & Larsson 2010). Dokumentation kan vara digital så som videofilmer eller analogt som 
anteckningar, loggbok, tester eller prov (Håkansson 2015). Att bedöma kunskap är att bedöma 
tankar och handlingar som elever har och utfört (Seger 2014). Det är viktigt att det som bedöms är 
av god reliabilitet (Skolverket 2011). Med god reliabilitet menas att slumpen inte spelar roll för 
resultatet, alltså att samma uppgifter får samma resultat oavsett när, var och hur eleverna gör. 
Skolverket menar att det finns felkällor som kan påverka bedömningen så som elevers dagliga form, 
vilket läraren inte kan påverka (Skolverket 2011). Därmed är det viktigt att eleven får flera tillfällen 
att visa vad hen kan. 

Många lärare arbetar för att lektionerna ska vara ”rolig” och skapa ”rörelseglädje” för eleverna 
menar Skolverkets studie (2010). Målet med idrott och hälsa är att eleverna ska få ett intresse för 
rörelse och vilja vara fysiskt aktiva även på fritiden. Därmed ska idrottslektionerna inkludera många 
olika idrotter så att eleverna ska kunna välja en idrott att delta i även på fritiden (Skolverket 2010). 
Däremot ska eleverna inte få uppfattningen att måluppfyllelse handlar om att fullfölja en uppgift 
eller bara ha roligt under lektionerna. Det handlar om att utmanas och utvecklas (Hattie 2012). 
Skolverket (2011) menar att resultaten från eleverna även säger något om hur undervisningen har 
varit. Läraren kan utifrån elevernas resultat anpassa sin undervisning för eleverna. 

Enligt en av Skolverkets (2010) studier är det lättare för läraren att individanpassa lektionerna och 
arbeta målinriktat om klassen känner sig trygg under lektionen. Över lag är de flesta elever positiva 
till idrott och hälsa, allra mest pojkar. De elever som är mest positiva till ämnet är de elever som 
idrottar och är med i en eller flera idrottsföreningar. De elever som inte är positiva till ämnet är de 
elever som inte rör sig på fritiden och inte är med i någon idrottsförening. Flickor har sämre betyg i 
idrott och hälsa än pojkar, oftast för att de inte hävdar sig i det ”rum” som lektionen hålls i 
(Skolverket 2010).

3.1.4 Bedömning och bedömningsstöd
År 2011 gav Skolverket ut en matris för bedömningsstöd till lärare. Stödet är framtaget för att 
hjälpa lärare i processen av bedömning men går inte att använda som ersättning för professionellt 
ställningstagande (Skolverket 2011). Lärarna behöver ändå professionellt se till den elev som ska 
bedömas och vad det innebär. 

Processen börjar redan vid planering, fortsätter sedan under lektionen och avslutas vid slutlig 
bedömning i form av omdöme eller betyg. I bedömningsstödet finns även färdiga stödstrukturer för 
matriser att använda under lektioner för bedömningsstöd (Skolverket 2011).  



I stödet diskuteras vad, som ska bedömas, när det ska bedömas samt hut det ska bedömas för att 
eleverna ska få bäst möjliga förutsättningar vid bedömning. Skolverket (2011) menar även att 
läraren bär se över sina lektioner och egen del i undervisningen för att eleverna ska få de bästa 
förutsättningarna. I stödmaterialet finns även bilder som visar elevers inlärningsprocesser och vad 
läraren kan förvänta sig att eleven kan vid olika årskurser. Det finns även förslag på lekar eller 
lektionsunderlag för att eleverna ska få en visa vad de kan. Förslagen är uppbyggda med mål samt 
hur läraren kan bedöma aktiviteten (Skolverket 2011). 

I matrisen refereras även till filmen som Skolverket har tagit fram om bedömning i idrott och hälsa. 
Därmed bör läraren ta hjälp av både materialet och filmen för att få en helhetsbild. Filmen kan vara 
ett underlag för diskussioner om bedömning. Lärare behöver diskutera betyg och bedömning och 
även lär- kursplaner samt styrdokumenten med andra lärare för att ge eleverna en likvärdig 
bedömning (Skolverket 2011).  

3.2 Dokumentation för bedömning
Dokumentation är det material som läraren samlar in under lektionerna, det kan vara filmer, 
anteckningar, intervjuer, portfolio, läxor samt prov. Dokumentation kan även vara individuella 
utvecklingsplaner, utvecklingssamtal samt åtgärdsprogram (Håkansson 2015). 

Elever bedöms av olika anledningar (Lindström, Lindberg & Pettersson 2013). Det gäller för eleven 
att hen är medveten om vad som kommer bedömas, varför det kommer bedömas och när 
bedömningen sker. Dokumentationen måste vara tydlig för att läraren inte ska misstolka sina egna 
anteckningar. För att bedömningen ska bli rättvis bör läraren först fråga sig om det som ska 
bedömas verkligen bedöms, är det relevant och är slutsatserna adekvata? (Lindström, Lindberg & 
Petterson 2013:39). Bedömning är komplext och läraren som bedömer har ett stort ansvar. Därmed 
bör läraren ställa sig dessa tre frågor innan eleverna bedöms genom till exempel ett prov. 

3.2.1 Dokumentation och läraren
Det finns olika typer av dokumentation, det är skillnad på dokumentation och pedagogisk 
dokumentation (Taguchi 2013). Dokumentation ska spegla det eleverna har presterat och det som 
har hänt kallar Taguchi för ”retroperspektiv” (2013:13). För att dokumentera det kan läraren 
använda sig av fotografering, filmer och observationer. Den pedagogiska dokumentationen sker i 
samband mellan lärare och elever då de diskuterar och reflektera kring dokumentation och 
bedömning. Den pedagogiska dokumentationen är ”prosperspektiv” och dokumentationen ska vara 
framåtsyftande. Dokumentation är inte endast är till för bedömning utan för att eleven ska hjälpas 
framåt i sin utveckling (Taguchi 2013). 

Det måste finnas tid för både lärare och elev för bedömning och analys. Eleven behöver tid för att 
förstå sitt sätt att lära samt bedömningsprocessen. Läraren behöver tid att diskutera och analysera 
varje enskild elevs kunskap som ska bedömas (Lindström, Lindberg & Petterson 2005). 

Desto mer dokumentation en lärare för, desto mer tillförlitliga är dem och efter dem kan en rättvis 
bedömning sättas (Jönsson 2012). Dokumentation och annan insamling av information om eleverna 
är viktigt för att bedömningen ska bli likvärdig (Skolverket 2011, Jönsson 2012). Bedömningen 
måste ha hög validitet, vilket betyder att eleven gör uppgifter som är i riktlinje med Lgr 11 och 
målen för betygen (Jönsson 2012). Om läraren bestämmer vilka elever som ska bedömas under 



lektionen och ha en färdig matris att fylla i under lektionen gång. Om elevernas är väl medvetna om 
betygskriterierna, så kan de få betygsätta sig själva, vilket underlättar för läraren (Annerstedt 2007). 

Alla lärare har sitt sätt att föra dokumentation kring elevernas kunskaper samt utveckling. 
Håkansson (2015) skriver i sin studie att han själv som idrottslärare tyckte att det var svårt att hinna 
dokumentera alla moment som eleverna gjorde under en lektion. Han menar att det känns omöjligt 
att hålla i lektionen och samtidigt föra dokumentation om eleverna. Det finns ingen tradition inom 
ämnet att föra anteckningar eller dokumentera eftersom läraren är aktivt med under undervisningen 
vilket gör att lärarna går på magkänsla när de sätter betyg (Hay & Macdonald, 2008; Svennberg, 
Meckbach, & Redelius, 2014). Håkansson kallar det för ” den intuitive läraren” som går på 
magkänslan och förlitar sig på att minnas det som eleven har åstadkommit (2015:30). Om läraren 
inte för dokumentation om elevernas prestationer under lektionerna är det svårt att ge en rättvis 
bedömning (Annerstedt och Larsson 2010). 

Läraren måste vara en god observatör, annars kan inte en korrekt bedömning genomföras samt vara 
väl medveten om vad som ska bedömas innan lektionen startar för att veta om eleverna uppnått 
kriterierna (Annerstedt, 2007)

3.2.2 Dokumentation och Lgr 11
Det finns tre övergripande kursrubrikerna i Lgr 11 är Rörelser, Hälsa och livsstil och Fridlufsliv  

och utevistelse, eleverna får betyg efter kriterier om de kan utföra aktiviteten eller visa kunskap till 
viss del, relativt väl samt väl (Skolverket 2011). 

Skolverket (2010) har i en studie frågat över 200 lärare vad de anser är viktig kunskap inom idrott 
och hälsa där fem olika områden visades. De fem områdena var för det första kunskap om hälsa, 
kropp och träning samt kost. Det andra samarbete, fair-play, social kompetens och ledarskap. Det 
tredje rörelseglädje, rörelse kompetens, samt bestående intresse. Det fjärde är praktisk kunskap om 
specifika idrotts- eller träningsformer. Det femte och sista området var självkänsla och 
självförtroende (Skolverket 2010:32). De flesta lärare i studien tycker att det allra viktigaste: 

” är att uppmuntra eller utveckla ett bestående intresse för fysisk aktivitet hos eleverna, att skapa 

självkänsla och självförtroende, att eleverna upplever rörelseglädje, att de lär sig simma och får  

kunskaper om hur de sköter sin hälsa samt att de utvecklar social kompetens” (Skolverket  

2010:33). 

Många lärare känner sig inte säkra på vad de ska bedöma eleverna i idrott och hälsa, samtidigt som 
de finner det svårt att dokumentera det eleverna presterar under lektionstid. Det ökade kravet på 
dokumentation tycker de flesta lärare är en omöjlighet (Håkansson 2015).  Även Tholin (2006) 
beskriver konkretiseringen av målen som en svår uppgift för lärare vilket gjort att lärarna i stället 
vänt sig till lokala dokument vilka inte är i förhållande till betygskriterierna. Att tolka uppdraget 
inom skolan kan vara svårt för lärare eftersom det är många steg och både riksdag, regering, 
Skolverket som skrivit uppdraget och kommentarer till det (Maltén 2003).

3.3 Olika typer av bedömning
Formativ och summativ bedömning är inte två helt olika bedömningstyper utan de samspelar med 
varandra (Skolverket 2011). Formativ och summativ bedömning samverkar med varandra (Lundahl 
2011). Läraren kan skapa ett klassrumsklimat som präglas utav en av bedömningsformerna. 



Bedömning är ett samlingsnamn för formativ bedömning, summativ bedömning samt kamrat- och 
själv bedömning (Seger 2014). Oavsett om bedömningen är formativ eller summativ ska den 
planeras och vara en del av undervisningen. Läraren ska utifrån de mål eleven ska nå utforma ett 
arbetssätt och bedömningssituationer som är lämpliga (Skolverket 2011). Enligt skollagen ska 
eleven veta vad betyget grundas i och även vårdnadshavare ska vara medvetna om vilket betyg 
eleven får och varför (Skollagen, SFS 2010:800, 3 kap, 15-17 §). Betyg är inte den enda 
bedömningen i skolan, men kanske det viktigaste då betygen är en del av elevens framtida 
skolgång. Lärare använder sig av olika typer av bedömning och betygsättning, så som praktiska, 
muntliga och skriftliga metoder (Håkansson 2015). 

I detta kapitel presenteras formativ och summativ bedömning i olika rubriker. Sedan presenteras 
validitet och även återkopplingens inverkan på elever. 

3.1.3 Formativ bedömning
Formativ bedömning är den återkoppling som läraren ger eleven under arbetets gång. Läraren ser då 
till läroprocessen. Eleven kan få formativ bedömning muntligt eller skriftligt. Formativ bedömning 
ger ett underlag för eleven process i lärandet (Lundahl 2002). 

Formativ bedömning handlar om kommunikation mellan lärare och elev men också elev och elev 
samt mellan lärarkollegor. Formativ bedömning kan förbättra elevers lärande, speciellt de 
lågpresterande eleverna, om den formativa bedömningen har hög kvalitet (Boistrup 2005). Lundahl 
(2002) menar att Lgr 11 är utformad för att eleverna ska utveckla sin förmåga att bedöma samt 
granska sin egen och andra elevers kunskaper. Han menar även att det inte bara är kunskap som ska 
mätas, utan även kreativitet, ansvar och inflytande (Lundahl 2002). skolor med framgång har elever 
som är delaktiga i inlärningsprocessen och engagerar eleverna (Hattie 2012)

Bedömning kan vara ett hjälpmedel för elever att förbättra sina prestationer om de får kvalitativ 
respons, i form av till exempelvis formativ bedömning, under inlärningsprocessen (Pettersson 
2005).  Vikten av bedömning har fått ökat fokus i Sverige. Bland annat fortlöpande bedömning där 
både elever och lärare är medverkande och bedömning är en del av lärprocessen (Skolverket 2011). 
Eleverna förväntas även ta ett eget ansvar för sitt lärande, i förhållande till mognad och ålder. De 
förväntas kunna ta eget ansvar i sin egen bedömning samt hur de ska utvecklas (Skolverket 2011). 

Det finns fem strategier för formativ bedömning. Det första är att eleven ska få veta vad de ska lära 
sig, därmed kan läraren göra Lgr 11 begriplig för eleven. Det andra är att veta vad eleven kan sen 
innan för att utveckla kunskapen. För det tredje veta hur eleven ska utvecklas och komma vidare i 
sin lärandeprocess. Detta kan både lärare göra, eleven själv och klasskamrater göra. Det fjärde är 
hur elever kan stödja varandra i lärandeprocessen. Om eleverna får se varandras arbete kan de få en 
uppfattning om vilken kvalité deras egna arbeta har. Det femte och sista har att göra med att eleven 
själv ska bedöma sin egen process samt ta ansvar och styra processen (Skolverket 2011). 

PPS är en typ av formativ bedömning som står för Programmed Practice Sheet. Det är ett 
bedömningsunderlag som är utformat så att eleven ska känna att hen har kontroll över 
bedömningssituationen. Eleven löser uppgifter enskilt eller i grupp och får sedan visa läraren för 
bedömning när hen känner sig redo. På så sätt höjs elevernas motivation (Keven Prusak 2005). 

3.1.4 Summativ bedömning 



Summativ bedömning är en bedömning eleven får vid ett avslutat arbete. Elevens prestationer 
bedöms då jämfört medläroplanen och betygskriterierna. Eleven kan få summativ bedömning 
muntligt men oftast sker det skriftligt. Den summativa bedömningen summerar vad besitter för 
kunskaper i relation till exempelvis betygskriterier (Lundahl 2002). 

Bedömningar som elever få skriftlig och som mäter deras kunskap är bland annat betyg och 
nationella prov (Lundahl 2002). Det som eleverna ska bedömas på har stor inverkan på hur 
lektionerna planeras samt inlärningen hos eleverna. Den summativa bedömningen kommer även ha 
en inverkan på fortsatt arbete och om resurser ska sättas in. Den summativa bedömningen kan mätas 
i förhållande till betygsskalan eller normer (Lundahl 2002). Bedömning sker under undervisningen 
medan betygssättning sker vi bestämda tidpunkter såsom terminsslut eller slutbetyg (Seger 2014). 
Betygen är betydande för individens framtid och ska i förhållande till skala visa vilka prestationer 
eleven åstadkommit (Lundahl 2002). 

3.1.5 Validitet i bedömningen
Att bedömningen har hög validitet betyder att läraren får ut det som ska bedömas utifrån de 
uppgifter som eleverna gör. Det handlar inte om att noggrant mäta, utan att mäta det som ska mätas. 
Det som kan påverka validiteten är bland annat att den görs vid rätt tidpunkt, som till exempel efter 
ett avslutat kapitel samt att det är kopplat till Lgr 11 och dess mål (Jönsson 2012). 

Bedömning i skolan bör ske på ett professionellt, rättssäkert och likvärdigt sätt. Bedömning handlar 
om att samla in och tolka elevers prestationer. Kvalitén ska därmed utgå från tre olika 
förhållningssätt: validitet (relevans och trovärdighet), reliabilitet (tillförlitlighet) och allsidighet 
(Skolverket 2011). Läraren bör även ställa sig frågan vad ska bedömas och hur ska bedömningen 
ske. 

Elever måste delta i aktiviteterna i idrott och hälsa för att kunna bedömas, därmed kan en del elever 
känna att de inte kan påverka sitt betyg eftersom deras idrottsförmåga är direkt kopplad till ett 
betyg. Det kan i sin tur sänka elevens motivation till ämnet (Håkansson 2015). menar Elever ofta får 
betyg efter hur mycket de deltar och anstränger sig under lektionerna (Skolverket 2002). Det är 
inget mål i sig utifrån Lgr 11, men en viktig del i att nå målen eftersom eleverna måste prestera för 
att läraren ska kunna bedöma dem (Skolverket 2002). Eriksson (2003) styrker detta och menar att 
elever som är delaktiga under lektionerna i idrott och hälsa ofta får ett godkänt betyg.

3.1.6 Återkoppling 
Återkoppling kan ske på olika sätt i en lärandeprocess och i klassrummet. Om eleven får en 
individuell återkoppling i form av ospecificerat beröm är sällan en god återkoppling eftersom det 
inte innehåller tillräckligt med information för att eleven ska kunna öka sin prestation (Skolverket 
2011). Återkoppling ska ske så att eleven kan utveckla sin förmåga på egen hand, då är 
återkopplingen mest effektiv. Det kan till exempel vara en uppgift som eleven gör. Återkoppling 
ska få eleven att vilja utveckla sitt lärande och anstränger sig för att göra detta (Skolverket 2011). 

Att återkoppla till Lgr 11 innan eller efter avslutat arbeta gör att eleven blir medveten om vad hen 
arbetar mot för mål eller hur hen ligger till kunskapsmässigt i förhållande till mål eller betyg 
(Skolverket 2011). Det är därmed viktigt att läraren går igenom, en förenklad version av Lgr 11, 
innan påbörjat arbete för att eleverna ska vara medvetna om varför de utför aktiviteten. Efteråt 
återkopplas målet eleverna arbetat mot för att eleverna ska reflektera och kring både varför 



aktiviteten utfördes samt på vilken nivå de utförde aktiviteten. 

4. Teoretiska utgångspunkter 

I denna studie är ramfaktteorin den teoretiska utgångspunkt för analysen, då det kan bidra till 
förståelse av vad som påverkar lärarens bedömning. Först presenteras ramarna som samspelar med 
undervisning och därefter kommer teorin att tolkas. 

4.1 Ramfaktorer
Ramfaktorteorin är en teori som uppkom för över trettio år sedan. Idag är det andra politiska, 
sociala och ekonomiska förutsättningar i skolan. Sedan dess har ramarna utvecklats och ifrågasatts 
med nya frågor.

De ramarna som samspelar med undervisningen är tid, innehåll, elevkaraktäristika, och dess 
resultat. Undersökningar visar att resultat kan vara omöjliga att uppnå inom vissa ramar. Till 
exempelvis är tid en ramfaktor som styr undervisningen. Då menas tid som delvis vilken tid på 
dygnet undervisningen hålls samt hur lång tid undervisningen pågår.  Ramarna bestäms bland annat 
av politikerna som bestämmer tidsplanerna som i sin tur blir schema som bestäms utav rektor.

En enkel form av ramfaktorteorin kan förklaras som att ramarna påverkar processen som i sig 
påverkar resultaten. Ramarna eller villkoren utgör den yttre gränsen. De ramarna påverkar 
processen och hur processen utformas (Imsen 1999). Det ger i sin tur konsekvenser för resultatet. 
Det går att se vilka processer som inte är möjliga med vissa ramar men att förutspå vilka processer 
som uppstår. Läraren kan påverka ramarna för att få underlag för resultatet, det som ska bedömas. 
Däremot kan processen, hur eleven nå målen, se olika ut (Imsen 1999). 

Ramfaktorer påverkar elevers inlärning (Imsen 1999). Imsen har skapat en modell för hur 
ramfaktorerna samverkar och påverkar varandra och menar att lärarens attityd har lika stor påverkar 
som material och miljön. Ramfaktorerna delas upp i fem olika kategorier. Ramfaktorerna kan dock 
spela roll i alla kategorier (Imsen 1999). 

Pedagogiska ramar handlar om styrdokumenten såsom Lgr 11 och skollagen. 

Administrativa ramar är bland annat schema, ledning- och skolorganisation samt ämneslag. 

Resursrelaterade ramar handlar om tillgång till lokaler, läromedel samt undervisningstimmar. 

Organisationsrelaterade ramar är skolkulturen, traditioner och samarbete. 

Elevrelaterade ramar handlar om elevers kulturella bakgrund, deras förutsättningar och 
studiemotivation. Det handlar även om deras föräldrars stöd. 

Alla ramar spelar roll i elevernas lärande samt lärarnas förutsättningar för undervisning och 
bedömning. Därmed är det en bra teoretisk utgångspunkt för att analysera intervjuerna i denna 
studie. Dessa ramfaktorer påverkar alla skolor, lektioner, lärare och elever. 



5. Metod

Detta avsnitt kommer att presentera vilken metod som använts och varför. Sedan kommer val av 
lärare att presenteras samt hur materialet samlats in och bearbetas. 

5.1 Val av metod 
För att få svar på studiens fråga valdes en kvalitativ metod eftersom lärares åsikter och 
uppfattningar kommer att besvara studiens fråga. En kvalitativ metod i form av en intervjusmall 
som är förberedd men samtidigt ger utrymme att gå utanför mallen och ställa följdfrågor 
(Denscombe 2009). Endast lärare intervjuas då syftet med studien är ATT SE hur lärarna ser på 
rättvisbedömning samt hur lärare arbetar med formativ och summativ bedömning i idrott och hälsa. 
Eftersom det är åsikter och mönster som ska besvara studiens fråga så är en kvalitativ intervju den 
metod som passar bäst. En kvalitativ undersökning passar som metod om studien ska besvara 
resonemang, reaktion och handlingsmönster (Trost 1997). 

5.2 Urval och avgränsningar
De lärare som valts ut för studien är lärare som är verksamma i idrott och hälsa och arbetar på hög- 
samt mellanstadiet. För att få svar på studiens frågeställning valde jag att intervjua ett fåtal lärare 
om deras tankar kring rättvisbedömning samt formativ och summativ bedömning. Jag valde att 
intervjua fem lärare för att få en inblick i deras arbeten.  

För att lärarna ska vara anonyma i studien har jag valt att benämna dem efter nummer. Nedan 
presenteras lärarna i form av tabell. Studiehandledaren har valt att skriva ut kön, hur många år 
lärarna arbetat sammanlagt samt som lärare i idrott och hälsa och vilka år de undervisar i då studien 
genomfördes. En del av lärarna undervisar även i andra ämnen men eftersom studien endast 
undersöker bedömning i idrott och hälsa är det inte relevant att skriva ut vilka ämnen.  

Lärare 1 Kvinna 16 år som lärare, 
samtliga inom idrott 
och hälsa

Undervisar åk 4-6

Lärare 2 Man 13 år som lärare, 
samtliga inom idrott 
och hälsa

Undervisar åk 3-9

Lärare 3 Kvinna  20 år som lärare, 
samtliga inom idrott 
och hälsa

Undervisar åk 4-6

Lärare 4 Kvinna  2,5 år som lärare, 
samtliga inom idrott 
och hälsa

Undervisar åk 4-6

Lärare 5 Man 13 år som lärare, 
samtliga inom idrott 
och hälsa

Undervisar åk 6-9 samt 
särskolan

5.3 Genomförande
Lärarna kontaktades via mail med en förfrågan om de ville medverka i studien. Frågorna fick de 
medverkande via mail dagen innan så att de kunde förbereda sina svar innan intervjun. Frågorna 



som användes finns i Bilaga 1. Lärarna valdes ut på grund av deras yrke och är därmed relevanta för 
att besvara studiens frågeställningar.  

Intervjuerna genomfördes på skolan där läraren är verksam. Svaren skrevs ner under tiden intervjun 
pågick och analyserades sedan efteråt. Intervjuerna spelades inte in på grund av att de antecknades 
noggrant och studieledaren tyckte det räckte. I mailet står det att intervjuerna kommer att spelas in 
men studieledaren beslutade för att inte göra det efter mailet skickats.  

5.4 Trovärdighet och tillförlitlighet
För att studien ska bli så objektiv som möjligt ska egna åsikter och fördomar att hållas utanför 
intervjun I så stor utsträckning som möjligt (Allwood & Erikson 2010). Detta är särskilt svårt i 
intervjustudier som ofta eftersöker individers uppfattningar. För att få variation i svaren är lärarna i 
olika åldrar och har arbetat inom skola olika lång tid. Innan intervjuerna genomfördes, testades 
frågorna på en person, för att frågorna ska vara enkla att förstå samt inte misstolkas. Eftersom det är 
ett fåtal utvalda lärare som intervjuas om deras arbete är studien kunskapsteoretiskt för realism 
(Allwood & Erikson 2010). 

5.5 Etiska aspekter      
Studien har förhållit sig till fyra forskningsetiska aspekter och utgått från Byrman (2011). Det första 
är att de som blir intervjuade i studien ska veta vad studien handlar om, det kallar Byrman för 
informationskrav. Lärarna fick veta vad studien handlar om via mail samt vad studiens frågor och 
syfte är. Det andra är att de medverkande får ett samtyckesbrev, även detta via mail. Det handlar om 
att de medverkande lärarna valt att medverka i studien. Det tredje är konfidentialitetskravet vilket 
innebär att de medverkande kommer att vara konfidentiell i studien samt att det kan välja att avsluta 
sitt medverkande när som helst under studiens gång. Det sista är nyttjandekravet vilket innebär att 
materialet endast kommer att användas i studien eftersom studiehandledaren och intervjuade 
kommit överens om det. Studiehandledaren skickade även ett missivbrev där studien och 
studiehandledaren presenterades. Missivbrevet finns i Bilaga 2. 

6. Resultat och Analys
I detta kapitel presenteras resultaten från intervjuer att med citat från lärarna samt analys med 
koppling till den forskning som presenterats tidigare i studien. 

6.1 Likvärdig bedömning
Vid bedömning bör läraren, enligt de intervjuande, reflektera kring många faktorer för att 
bedömningen ska bli likvärdig. En faktor att reflektera kring är hur många lärare som bör medverka 
under bedömningstillfället. En av lärarna menar att för att bedömningen ska bli likvärdig krävs det 
att minst två lärare är med under bedömningstillfället. Det är omöjligt för en ensam lärare att 
bedöma en hel klass på en gång, menar läraren:  

”Det är svårare att bedöma om man är ensam lärare med en klass, därför har  

jag alltid med en kollega vid bedömningstillfällena” L1. 

Vid ett bedömningstillfälle är därmed en annan verksam lärare medverkande under lektionen, 



berättar läraren. På skolan där L1 är verksam är de tre lärare som undervisar i idrott och hälsa och 
dessa tre hjälper varandra vid bedömningstillfällena under lektionstid och vid betygssättning efter 
lektionstid. 

Även andra lärare belyser samma problematik med att vara ensam lärare under 
bedömningstillfällena, men resurser saknas ofta menar många lärare, för att det ska gå att vara två 
lärare under bedömningen. Lärarna förklarar att de därmed använder Skolverkets matris samt film 
desto mer, för att få hjälp med bedömning. Flertalet lärare berättar att de diskuterar bedömning med 
kollegor för att bedömningen ska bli så likvärdig som möjligt. Många lärare menar att den 
möjligheten inte finns där de arbetar eftersom de är få idrottslärare på den skolan. Bland annat 
berättar en lärare i studien att den möjligheten inte finns på skolan där hen är verksam på grund av 
brist på lärare samt hur schemat ser ut. Han berättar:  

”Jag hade velat både få hjälp och hjälpa min kollega vid bedömning, men på 

grund av schemat så är det omöjligt”L2

Han menar att schemat gör att hen ofta har lektion under samma tider som kollegan och därmed går 
det inte att vara med som observatör under varandras lektioner. När det är få idrottslärare går det 
inte att lägga schemat så att lärarna kan gå på varandras lektioner. En del lärare undervisar även i 
andra ämnen vilket gör att lärarna är i andra byggnader och därmed svårare det än mer möjligheten 
att vara på varandras lektioner. Han menar även att eftersom det är svårt att schemamässigt få tid till 
att gå på varandras lektioner är det desto viktigare att det finns tid för diskussioner om bedömning 
med kollegor. Däremot att det blir bättre diskussioner om båda varit med under lektionen, då de sett 
och hört samma situationer, menar han. Vid fåtal tillfällen har lärarna lektioner med bådas klasser 
samtidigt. Det kräver mer planering menar läraren, då eleverna inte känner varandra så måste lag 
och aktivitet vara planerat så att alla elever kan prestera. Han berättar även att de testat att ta 
varandras lektioner och dokumentera elevernas prestationer. 

”Oftast ser min kollega sådant som jag missar. Man blir snabbt ”hemmablind” 

och därför är det alltid intressant att se hens dokumentation om mina elever och  

hen tycker detsamma om mina anteckningar om hens elever. Det blir alltid  

intressanta diskussioner och en ögonöppnare för oss båda.” L2

Många av lärarna berättar att de använder sig av eller vid olika tillfällen har använt sig av 
Skolverkets matris eller film för att få hjälp vid bedömning. Lärarna tycker att både filmen och 
matrisen på ett bra och tydligt sätt visar vad de som lärare kan förvänta sig utav eleverna. Det står 
inte bara vilka termer eleverna kan förväntas kunna utan även hur rörelserna bör se ut. En annan 
lärare har visat filmerna för eleverna för att de ska se hur Skolverket visar vad som förväntas utav 
dem. Endast en lärare i studien har inte använt sig utav varken Skolverkets matris eller film vid 
bedömning. Hon använder sig inte heller utav kollegor vid bedömningstillfällena. Enligt läraren 
beror det på att hen inte har möjlighet att ha med sig en kollega under lektionstid, men hen har 
diskussioner med kollegor om rättvisbedömning och betyg.  

Samtliga lärare har flera bedömningstillfällen så att eleverna har många chanser att visa vad de kan. 
Många har även omprovstillfällen där eleven kan göra om ett moment. En av lärarna berättar att hen 
gör samma saker på höstterminen som på vårterminen för att eleverna ska få möjlighet att vid flera 
tillfällen få visa vad de kan och berättar:



”Vi har orientering på hösten och sedan igen på våren. Då får eleverna  

återkoppla till det vi gjorde på hösten och sedan en chans till att visa vad de lärt  

sig och utveckla det.”L4

Läraren tycker att om bedömning ska vara likvärdig så behöver eleverna få flera chanser att visa 
vad de kan. Eleverna ska även få en chans att visa att de utvecklats och kan nå högre betyg, menar 
hen. En annan av lärarna låter också eleverna göra om moment som inte blir godkända. Hon berättar 
även att eleven får matrisen med bedömning för att få läsa själv. Därefter diskuterar hen med eleven 
om det är något oklart. Om eleven är villig att höja ett betyg eller ska göra om ett moment så 
bestämmer hen och eleven hur de ska gå till väga på bästa sätt. 

Alla lärare i denna studie berättar att eleverna alltid vet om när bedömningstillfället är och att 
eleverna fått möjlighet att träna innan dess. Däremot berättar en lärare att hen bedömer elever om 
hen vill se om eleven kan ett moment, utan att eleven vet om det och berättar:

”Om jag vet att en elev inte har visat ett moment så kollar jag extra på den eleven  

under lektionen, utan att eleven vet om det.” L5

Han menar att om eleven har ett litet moment som saknas för ett betyg så kan han se om eleven 
visar det under lektioner utan att eleven behöver komplettera. 

6.1.1 Analys

Alla lärare i denna studie har bedömningstillfällen i idrott och hälsa. Alla lärarna gör eleverna 
medvetna om när bedömningen sker samt vad som kommer att bedömas. Det hjälper eleven till att 
prestera bättre (Skolverket 2011) 

Många av lärarna har även tagit hjälp av kollegor på skolan eller i kommunen för att få en så 
likvärdig bedömning som möjligt. Att föra diskussioner samt analysera kring elevers kunskap är en 
viktig del av likvärdig bedömning (Petterson 2005). Lärarna i studien menar dock att diskussionerna 
hade varit mer hjälpsamma i bedömningen om båda lärarna hade varit med under lektionen. Dess 
värre är tidsbrist en stor faktor som gör att lärarna inte har möjlighet att hjälpa varandra. Att filma 
sina lektioner kan vara ett sätt att visa kollegor hur lektionerna har gått till. Det behöver inte endast 
vara eleverna som ska bedömas utan även läraren. Därmed är det bra då kollegor utvärderar och 
hjälper varandra i lärarrollen (Skolverket 2011). 

Lärare kan även ta hjälp av Skolverkets bedömningsmatris i ämnet idrott och hälsa (2011). De flest 
lärare har sagt att de använt sig av Skolverkets bedömningsmatris innan bedömningstillfälle, det är 
endast en lärare som inte använder sig av matrisen eller filmen. 

I kommunen där alla lärare som intervjuats är verksamma, erbjuds ett möte om bedömning en gång 
per år för just lärare som undervisar i idrott och hälsa. Det tycker samtliga lärare i studien är väldigt 
bra, eftersom de då objektivt kan diskutera bedömning. Eftersom alla skolor inte har resurs till att 
vara två lärare under bedömningstillfällena är detta ett bra komplement. En lärare berättar att 
eftersom detta möte endast erbjuds en gång per år är det viktigt att försöka gå på det, men som 
klassföreståndare är det inte alltid möjligt på grund av till exempel kvartssamtal. 

6.2 Dokumentation



Samtliga lärare menar att under idrottslektionerna syns det väl vilka elever som klarar målen och 
vilka som inte gör det. De lärare som varit verksamma kortast tid som lärare dokumenterar mest.  

Samtliga lärare har övningslektioner och bedömningslektioner med sina klasser i idrott och hälsa. 
Eleverna vet vid bedömningstillfället vad som kommer att bedömas. Lärarna berättar att de 
upplever att eleverna skärper till sig när de är medvetna om att de bedöms. Det gör även att eleverna 
inte känner sig bedömda varje idrottslektion, vilket gör att eleverna presterar bättre även då det inte 
är bedömningstillfälle, menar lärarna.  

Lärarna menar att man som lärare kan se alla elever då de är samlade i grupp. Lärarna berättar att 
när eleverna ska bedömas i dans så bedöms de i grupp. Ibland delas klassen in i halvklass för att den 
ena halvan ska bedömas i ett moment där läraren behöver vara delaktig, så som trampet. Den andra 
halvan av klassen, som inte ska bedömas får då en annan uppgift som de kan utföra på egen hand, 
berättar L2. 

”Då får den ena gruppen en aktivitet som de klarar av utan mig medan den andra 

gruppen hoppar trampet. Det är en av de få gånger som klassen är uppdelad.” 

L2

Det är inte ofta lärare delar in eleverna i grupper och bedömer inte en grupp i taget. Läraren 
bedömer antingen klassen i gruppmoment eller enskilt. Om en elev inte når ett mål så pratar läraren 
med den eleven för att eleven ska vara medveten om vad som krävs för att eleven måste göra för att 
nå målen. 

Några av lärarna går på sin magkänsla då de bedömer eleverna eller sätter betyg. Lärarna menar att 
som lärare vet man oftast på vilken nivå eleven ligger och magkänslan stämmer. De menar även att 
eleven oftast själv är medveten om vilken nivå hen ligger på. 

L3 för mycket dokumentation om elevernas prestationer. Eftersom hon endast har elever i sjätte 
klass och därmed ska få betyg så består dokumentationen av kommentarer och betyg. Hon menar att 
dokumentation är viktigt, inte bara för att ge eleverna en likvärdig bedömning, utan även för att 
kunna förklara varför eleven får det betyget hen får. Hon har ett eget system med 
bedömningsmatriser för varje moment som eleverna ska bedömas i.

En lärare förklarar att problematiken med dokumentation är att hitta ett sätt som funkar under 
lektionerna. Han berättar vidare att hen försöker hitta bättre sätt och ta hjälp av andra, mer erfarna, 
lärare och deras metoder i dokumentation. 

”Eftersom jag är ganska nyutbildad lärare så försöker jag fortfarande hitta en 

dokumentationsmetod som fungerar.”L4

Förutom närvaro så använder sig läraren av klasslistor där hen antecknar kommentarer om 
elevernas prestationer, det är oftast plus och minustecken. Hon antecknar betyg då eleverna går i 
sjätte klass. Samma matris används vid senare tillfälle för att se om eleven har utvecklats. 

6.1.2 Analys

Att hinna dokumentera under lektionerna i ämnet idrott och hälsa är en svårighet enligt samtliga 
lärare. Detta är en problematik för idrottslärare att hinna föra dokumentation (Håkansson 2015). Det 



visar sig tydligt under intervjuerna med lärarna då de förklarar att idrotten tar mer tid än lektionerna 
samt att lärare måste samtala om bedömning med andra lärare. De som antecknar mest är de lärare 
som varit verksamma kortast tid. De lärare som har mest erfarenhet av ämnet och som lärare går på 
magkänsla då de ska sätta betyg på eleverna, vilket inte ger en likvärdig bedömning (Håkansson 
2015). 

Samtliga lärare för dokumentation om elevernas närvaro. En lärare menar att närvaro inte är när 
eleverna är på plats, utan om eleverna är delaktiga i lektionen. Det som räknas som närvaro i dessa 
lärares mening är att eleven är på plats. Elevens närvaro handlar alltså inte om eleven aktivt är med 
på lektionen, enligt de flesta lärarna i studien. Hon menar däremot att närvarande är eleven om hen 
är aktivt med under lektionen. 

Lärarna menar att de är goda observatörer och kan se på eleverna om de hänger med i momentet, 
vilket är en viktig egenskap för lärare (Annerstedt 2007).  

Det finns många olika sätt att föra dokumentation på och alla lärare har sina egna sätt (Håkansson 
2015).  De flesta av lärarna i studien för mycket dokumentation om elevernas prestationer. En lärare 
för dokumentation med hjälp av klasslistor medan en annan har färdiga matriser för bedömning i 
varje moment. Att hitta ett bra och effektivt sätt att föra dokumentation kan vara svårt, menar en 
lärare. Hon försöker därmed ta hjälp från mer erfarna lärare och deras sätt att dokumentera. Lärare 
bör få en kurs i dokumentation samt få öva sig på att dokumentera och hitta sitt sätt under 
utbildningen. Ingen av lärarna använder sig av att filma för att dokumentera elevernas prestationer. 
Det finns intresse men det som gör att de inte använder det är, menar lärarna, är för att resurser inte 
finns. 

Desto mer dokumentation en lärare för om elevernas prestationer, desto mer likvärdig blir sedan 
bedömningen. Om läraren för mycket dokumentation blir den mer tillförlitlig när betyg ska sättas 
(Jönsson 2012). En av lärarna för mycket dokumentation för att eleverna ska veta hur de ligger till i 
alla moment och även för att föräldrar ska förstå varför eleven får sitt betyg.

6.3 Formativ bedömning i ämnet idrott och hälsa
L1 berättar att formativ bedömning är en viktig del i undervisningen. I idrottshallen är det lätt att ge 
formativ bedömning, då klassen är samlad i samma sal. Det är däremot svårare att bedöma då 
eleverna är utspridda som till exempel vid undervisning i ishall eller utomhus. L2 är inne på samma 
spår som L1. 

”Formativ bedömning är en naturlig del i idrotten, men är man utomhus så hör  

eleverna inte när man ropar något, då är det bättre att gå till eleven efteråt och 

säga vad hen gjorde bra” L2

Det är en viss skillnad på formativ bedömning beroende på vilken sal lektionen hålls i, menar hon. 
L5 tycker att den formativa bedömningen alltid är samma oavsett sal som undervisningen hålls i. L2 
menar att som lärare har man alltid en öppen dialog med eleverna, oavsett vilken sal man är i. 

Både L1 och L2 menar att det oftast sker naturligt att eleverna ger varandra respons under 
lektionerna då de till exempel spelar fotboll. L1 förklarar hur den responsen kan låta;



”Då skriker eleverna till varandra på plan, till exempel ”Bra jobbat!”” L2

L5 tycker formativ bedömning är viktigt för eleverna för att de ska känna att de gör något bra och 
även för att de ska vilja göra mer.  Lärarna tycker att den formativa bedömningen under 
idrottslektionerna skiljer sig från formativ bedömning under andra ämnen. De menar att den 
formativa bedömningen i idrott är lätt att få in under lektionerna. L5 menar att det blir en naturlig 
del av lektionen och berättar:

 ”Formativ bedömning är det bästa med idrott, både för eleverna och mig som 

lärare.”L5

Lärarna jämför den formativa bedömningen under idrottslektioner med andra lektioner, så som till 
exempel matematik, och menar att det är mer naturligt att ge formativ bedömning i idrott. Lärarna 
menar att de inte talar om att eleverna arbetar bra eller vad de ska förbättra under andra lektioner på 
samma sätt. 

Two stars and a wish är något som L2 arbetar mycket med för att eleverna ska få öva på att bedöma 
varandra. Det är ett system där eleverna först belysa två bra saker med det eleven utfört samt en sak 
som kan förbättras. Han belyser dock problematiken med att bedöma klasskamrater;

”I en del klasser fungerar det inte att eleverna bedömer varandra för då är det en  

del elever som tar chansen att trycka ner någon.” L2

För att kunna bedöma sina klasskamrater måste eleverna nått en viss mognad och fått öva sig i hur 
en sådan bedömning går till, menar många av lärarna. Han menar även att det märks tydligt om 
eleverna är vana vid att ge varandra respons och menar även att det är bra om eleverna får öva sig 
på kamratbedömning under andra lektioner än idrott och hälsan. L4 menar att hon arbetar lite med 
kamrat bedömning men att det är svårt eftersom eleverna är väldigt utsatta i idrotten. 

6.3.1 Analys

Formativ bedömning kan vara mellan lärare och elev samt mellan elev och elev (Boistrup 2005). En 
lärare använder sig att kamratbedömning i vissa klasser, men menar att en del klasser inte vet hur en 
sådan bedömning går till och därmed används det inte i de klasserna. Samtliga lärare i denna studie 
menar att kamratbedömning inte är vanligt under deras idrottslektioner. Det handlar främst om att 
eleverna inte kan ta sig till kritiken på ett bra sätt men också för att de inte kan förmedla kritik på ett 
bra sätt. Formativ bedömning måste komma vid rätt tillfälle för att eleven ska kunna utvecklas med 
hjälp av bedömningen (Skolverket 2011). Det är bra att eleverna ropar snälla kommentarer till 
varandra på planen, menar lärarna. Om eleverna var medvetna om att det är formativ bedömning, 
skulle de då välja sina rop mer noggrant? De eleverna som inte får snälla rop från klasskamraterna 
på plan, de får också en typ av bedömning. Vad gör den ”tysta” bedömningen för nytta och skada på 
de eleverna?  

Samtliga lärare tycker att formativ bedömning i idrott är enkelt och att det blir en naturlig del i 
undervisningen. Formativbedömning ska vara ett sätt att få eleverna att utvecklas (Boistrup 2005). 
Därmed måste den komma på rätt sätt och vid rätt tidpunkt för att eleverna ska kunna ta det till sig 
och utvecklas. Formativ bedömning är en viktig del i andra ämnen också och många lärare arbetar 
mycket med formativbedömning på ett naturligt sätt även under andra lektioner. Eftersom den sker 



muntligt mellan elever och elev och lärare och är därmed alltid en närvarande bedömning under 
lektionerna. Därmed är den säkert lika vanlig och naturliga under alla lektioner men mer uttalad 
under idrottslektionerna. Eleverna vara mer eller mindre vana vid formativ bedömning och det kan 
utnyttjas under idrottslektionerna. 

I kommun där samtliga lärare är verksamma, undervisar inte lärarna själva simning, utan det har 
personal i simhallen ansvar för. Det är även dem som bedömer elevernas kunskaper i simning. 
Lärarna menar att de ändå som lärare för en formativ bedömning och pratar med eleverna under 
simlektionerna. Samtliga lärare tycker att det är bra att sim personalen har hand om simlektionerna 
och bedömningen. Trots att personalen sätter betygen på eleverna är det lärarna som för in det i 
systemet. Det är ingen lärare som berättar om problematik med detta eller att de inte vill sätta det 
betyg som personalen vill. Därmed vet inte studiehandledaren hur det går till ifall personal och 
lärare inte är överens om ett betyg på en elev.    

6.4 Summativ bedömning i ämnet idrott och hälsa
Hur lärare väljer att arbeta med summativ bedömningen skiljer sig åt mellan lärarna i studien. L1 
menar att skriftliga prov inte bör komma förrän i sjätte klass. Innan dess presenteras begrepp, 
allemansrätt samt uppvärmningens funktion utan prov. 

”Oftast följer jag elever från fjärde klass till sjätte klass. Då har jag skriftliga prov i begrepp, om 

uppvärmning och om allemansrätten i sjätte klass. Innan dess har jag inga prov i idrott och hälsa” 

L1

L2 har valt att inte ha prov i sina klasser utan arbetar i stället med arbeten om områden som hjärt- 
och lungräddning, uppvärmning samt allemansrätten. Han menar att arbeten tar längre tid än prov, 
men att eleverna lär sig mer då de gör ett arbete. L3 har skriftliga prov i vissa områden som till 
exempel allemansrätten. 

L4 berättar att hon har haft teorilektioner i hälsa med sjätteklassare. De har då kollat på film och 
sedan fört en diskussion kring hälsa. Hon har även vävt in hälsodelen i idrottshallen och förklarar 
hur det har gått till: 

”Då har vi först pratat om psykisk hälsa och sedan haft en övning som är kopplat  

till det. Sen har vi diskuterat igen. ”L4

L3 har också haft teorilektioner en hel lektion, men menar att det inte alls fungerade i den klassen 
hen hade. L3 berättar:

”Det fungerade inte alls för eleverna förväntar sig en praktisk lektion när de har  

idrott. Dem vill röra på sig under idrottslektionerna.” L3

Därmed använder hon inte hela lektionen till teori mer, utan väver in det i lektionen innan ett 
praktiskt moment. Hon berättar att en det är lättare att motivera eleverna till att ha teori en del av 
lektionen om de vet om att de därefter komma röra på sig och till exempelvis leka en lek. 

6.4.1 Analys

Alla lärare har skriftliga prov i hälsodelen av ämnet. Däremot är det flera lärare som tycker att 



arbeten är bättre då eleverna lär sig mer, trots att det tar längre tid. Ska man ha prov eller större 
arbeten om den teoretiska delen i idrott och hälsa, bör läraren hålla i en teorilektion med eleverna. 
Några lärare i studien har haft teorilektioner som har fungerat bra, då klassen inte har ifrågasatt eller 
protesterat lektionsupplägget, detta var då i en sjätte klass. Hon berättar att sådana lektioner hade 
dem endast vid två tillfällen, därefter har hen delat upp idrottslektionen i en teoretisk hälsa del och 
en praktisk idrotts del. En annan lärare i studien har också haft teorilektioner med en femteklass, 
men där har det inte alls fungerat då eleverna vill och förväntar sig praktisk idrott under de 
lektionerna. 

6.5 Konkretisering av målen 
L1 konkretiserar målen för eleverna vid nytt arbetsområde, samt att en avslutande reflektion i form 
av diskussion sker efter lektionens slut. Hon berättar även att eleverna får veta vad de kommer att 
arbeta med nästa lektion. Hon har en klass i idrott och hälsa och beskriver tidsbristen som en 
betydande faktor till att det inte hinns med avslutande reflektion varje lektion. Däremot har hon 
eleverna i annan undervisning, där tids tas för att hinna med detta. Uppskattningsvis läggs nästan en 
extra timme i veckan till att diskutera idrott från andra lektioner. L5 berättar att han alltid i början 
av lektionen presenterar målet med aktiviteten. Han menar att eleverna presterar bättre om de vet 
varför de ska utöva en aktivitet. 

L2 berättar att han använder Skolverkets filmer för att visa olika betygsnivåer för att eleverna ska se 
skillnaden mellan A, C och E för att de på ett tydligt sätt visar vad som krävs för de olika betygen. 
Hon använder sig mer utav eleverna för att de ska vara delaktiga i undervisningen. 

”Jag vet vilka elever som kan visa A och C nivå och dem får ofta komma fram 

och visa klassen. Jag tar aldrig fram en elev som får visa på E nivå för det tycker  

jag inte är schysst mot den eleven.” L1

L5 visar övningarna till större del själv, men tar hjälp av eleverna ibland. Han berättar att som 
idrottslärare ska man kunna utöva de som undervisas i, samtidigt så tär det mycket på kroppen. Han 
berättar att idrottslärare måste vara rädda om sina kroppar men samtidigt starka och smidiga:

”Jag frågar alltid eleven innan om eleven vill och för att eleven ska kunna 

förbereda sig. Det är en viss press för eleven som ska visa inför klassen så jag vill  

att eleven själv ska vilja och vara beredd på det. Därför måste jag alltid själv  

kunna utöva aktiviteten, ifall ingen elev vill visa” L5

L2 menar att han inte vill tjata för mycket på eleverna om mål, bedömning och betygssättning då 
han upplever det som att många elever känner en stor press när det gäller just betygssättning. Han 
upplever att det är mestadels flickor som känner press över betygen och därmed sätter höga krav på 
sig själv. Han menar att: 

”Om jag säger att idag är det ett bedömningstillfälle så är det många elever som 

blir otroligt nervösa och inte presterar alls så bra som de gjort när vi övat inför  

bedömningstillfället.”L2

Därför har han omprov med sina elever. Om eleven inte presterar eller själv känner att hen inte 



gjorde sitt bästa så kan ett omprovstillfälle vara aktuellt. Han menar dock att många elever presterar 
bra under övningstillfällena och då finns det ett bra underlag för bedömning i alla fall. 

L3 berättar att hon skulle kunna bli bättre att konkretisera målen för eleverna. L3 berättar:

”Egentligen skulle jag haft små delmål för varje lektion som skulle presenteras i  

början av varje lektion. Det är viktigt att eleverna vet att de bedöms och vad de  

bedöms på, annars tror dem att allt är lek” L3

Hon berättar att målen inte presenteras för eleverna varje lektion, men att det hade varit till fördel 
för att eleverna ska vara medvetna om varför de gör aktiviteterna. 

6.5.1 Analys 

Konkretisering av målen kan vara en svårighet (Tholin 2006). Det visar sig i denna studie att många 
lärare har svårigheter med att presentera målen för eleverna på ett bra sätt. Några av lärarna i 
studien menar att de skulle kunna arbeta mer med konkretisering av målen men att många elever 
inte är intresserad utan vill vara aktiva under lektionerna. Lärarna menar även att de elever som är 
intresserade av målen i idrott och hälsa, tar reda på det på egen hand. En del elever behöver betyg 
för att ha något att sträva efter och presterar då bättre (Pettersson 2005). Medan andra elever, som 
lärarna berättar, känner sig stressade över betyg och bedömning. 

Tidsbrist är en stor problematik i ämnet idrott och hälsa. Många lärare menar att de inte hinner allt 
de vill under lektionerna. Det är endast en av lärarna i studien som berättar att tid utanför 
idrottstimmarna läggs i samband med diskussion om ämnet. Hon ser även rasterna som en del av 
idrotten och tar då mycket tid att diskutera med eleverna om vad de gör under raster samt hur de 
löser konflikter som uppstår på rasterna. 

En av lärarna i studien menar att om eleverna inte vet varför de ska utöva en aktivitet, så blir inte 
resultatet lika bra som när de är medvetna om målet med övningen. Hon menar att det inte tar så 
lång tid att presentera målen med lektionen och att som lärare får man igen den tiden på andra sätt. 

Lärarna i studien menar att det viktigaste är att eleverna vet om att det inte är de elever eller lag som 
gör flest mål som automatiskt får bättre betyg. En av lärarna i studien berättar att hon diskuterar 
varför det blev mål och hur eleverna gick till väga innan målet, och aldrig att målen i sig har någon 
betydelse. En lärare har alltid lektioner utan mål eller poängsättning men tycker samtidigt att 
tävlingsdelen i idrotten är en bra motivation för att eleverna ska kämpa mer under lektionerna. 

7. Teoretisk analys
I detta avsnitt kommer svaren från de intervjuade lärarna analyseras med hjälp av ramfaktorerna 
(Imsen 1999). 

De pedagogiska ramarna, så som läroplanen, har stor inverkan på lärarens arbete. Att tolka 
läroplanen är för många lärare ett komplext arbete då det är många moment som ska bedömas 
(Skolinspektionen 2013). Även betygen är tolkningsbara och därmed måste lärare diskutera 
kriterierna med kollegor. Att bedöma kunskap handlar om att bedöma elevers tankar och utförande 
(Seger 2014).



Administrativa ramar är bland annat schema, ledning- och skolorganisation samt ämneslag. 

Den största administrativa ramen som påverkar lärare är schemat. Det framgår tydligt att alla lärare 
som intervjuats i studien finner att schemat gör att de inte finns möjlighet att hjälpa kollegor mer. 
Det beror mestadels på att lärare endast har tid för sina egna lektioner och därmed inte kan vara 
medverkande på kollegors lektioner under bedömningstillfällen. Ledning- och skolorganisationen 
bör ha bestämda tillfällen för diskussioner om bedömning och betyg för att lärarkollegor ska få 
tillfälle för diskussion. I kommunen där de intervjuade är verksamma finns det ett tillfälle per år då 
idrottslärare från hela kommunen bjuds in för diskussion kring betyg och bedömning. Trots att det 
är en god idé att samla alla verksamma lärare inom kommunen är det svårt att finna tid vid detta 
enstaka tillfälle.  

Resursrelaterade ramar handlar om tillgång till lokaler, läromedel samt undervisningstimmar. 

Tillgång till lokaler och läromedel har inte framkommit som stor påverkan enligt intervjuerna. 
Däremot har undervisningstimmarna stor påverkan. Många lärare förklarar i intervjuerna att 
timmarna inte räcker. Flertal lärare lägger fler timmar utanför ämnets timmar för att hinna med 
diskussion kring bedömning. 

Organisationsrelaterade ramar är skolkulturen, traditioner och samarbete. 

Samarbetet mellan lärarkollegor ser olika ut enligt intervjuerna. Ett fåtal lärare har kollegor som kan 
vara med under bedömningstillfällena. Alla lärare som intervjuats i studien tar sig tid för 
diskussioner om bedömning och betygssättning med lärarkollegor. Rapporter visar att lärare som 
arbetar nära sina kollegor samt samarbetar vid bedömning har stor framgång (Skolinspektionen 
2013). Det visar sig även att lärarna vill få tid för kollegerespons samt samplanering.  

Elevrelaterade ramar handlar om elevers kulturella bakgrund, deras förutsättningar och 
studiemotivation. Det handlar även om deras föräldrars stöd. 

Lärarna i studien berättar att de inte har problem med att elever eller föräldrar förstår vilket 
omdöme och betyg de får. Om lärarna har tydlig dokumentation som kan visas för både lärare och 
elev är det enklare att förstå betyget. Eleverna måste även innan bedömning vara medvetna om vad 
som ska bedömas och när bedömningen ska ske. 

8. Diskussion

I detta avsnitt kommer metod och resultat diskuteras och jämföras med forskningen. 

8.1 Metoddiskussion
En avgränsning som gjorts i studien är att endast lärare har intervjuats och all forskning riktar sig 
mot lärarnas arbete och uppdrag. Därmed framförs inte elevers uppfattning kring 
likvärdigbedömning samt betyg. Ett sätt att få fram elevers synpunkter på likvärdig bedömning och 
betyg hade varit genom till exempel intervjuer. Ett problem med intervjuer med barn kan vara att de 
svarar så som de tror att de bör svara. Därmed kan det vara svårt att få fram elevernas uppfattning 
via endast intervjuer (Denscombe 2009). Hade eleverna även fått genomföra en enkät så hade 
svaren från enkät och intervju kunna jämföras för att få en högre validitet i studien och få studien så 



nära verkligheten som möjligt. Intervjuer är tidskrävande och då barn ska intervjuas ska det ske med 
målsmans godkännande. Intervjumomentet tar därmed längre tid (Denscombe 2009). Att genomföra 
intervjuer är ett tidskrävande moment men kan ge mer information än en enkät, eftersom följdfrågor 
kan ställdas för att få mer information. Vid intervju kan även frågor och svar diskuteras, vilket inte 
går via enkät.  

Eftersom det endast är ett fåtal lärare som intervjuades i studien, gör det att studien inte visar på 
någon statistisk relaterad generalitet. Generaliteten finns i utsagornas giltighet och skapar ett 
utfallsrum som beskriver respondenternas olika uppfattningar. Dessutom arbetar lärarna i samma 
kommun vilket kan ha en påverkan på hur de arbetar med betyg och bedömning samt vilka 
förutsättningar de har. Lärarna arbetar på olika skolor med olika förutsättningar vad det gäller 
kollegor samt storlek på idrottshall. 

8.1.1 Resultatdiskussion
I detta avsnitt kommer resultaten från intervjuerna att diskuteras samt jämföras med forskningen. 
Därefter kommer även mina egna tankar kring bedömning i idrott och hälsa att diskuteras. 

8.1.2 Likvärdig bedömning
Likvärdig bedömning är något man kan uppnå, menar lärarna i denna studie. Lärarna är dock 
medvetna om problematiken kring likvärdig bedömning. Problematiken är framförallt tidsbrist vid 
dokumentation och diskussion kring bedömning. Både tidigare forskningen och intervjuerna visar 
att tidsbrist är den största problematiken för lärarna. Det tar tid att dokumentera under lektionerna 
och tid att diskutera bedömning med kollegor. Några av lärarna i studien dokumenterar mycket och 
har hittat egna sätt som fungerar för dem. De andra lärarna för ingen dokumentation om elevernas 
prestationer och förlitar sig i stället på sin magkänsla. För att eleverna ska få en likvärdig 
bedömning bör läraren ha dokumentation att gå efter och inte förlita sig på sin magkänsla. En av 
lärarna i studien, som har arbetat kortast tid som lärare, känner sig därmed inte säker nog att kunna 
förlita sig på magkänslan. Däremot ska läraren inte gå efter känsla utan efter prestationer och 
bedöma eleverna objektivt, vilket är svårt om man låter känslor spela in. 

Elever som är aktiva på fritiden ofta får bättre betyg i idrott och hälsa än elever som inte är aktiva 
på fritiden (Redelius 2010). Lärarna i denna studie berättar att de planerar lektioner så att alla elever 
ska kunna vara aktiva och få chanser att visa vad de kan. De berättar även att de inte räknar poäng 
eller målsättning. Lärarna i studien berättar att eleverna själva alltid håller räkningen på målen men 
att de som lärare påpekar att det inte är det som bestämmer vilket betyg eleven får. Däremot har 
elever som är aktiva på fritiden en stor fördel i ämnet då de ofta orkar mer och har mer 
kroppskontroll. Det kan däremot liknas med fördelen som elever som läser mycket hemma har i 
ämnet svenska. 

En av lärarna i studien berättar att hen lägger mycket tid utanför ämnets timmar för att diskutera 
idrott och hälsa med eleverna. Den tiden är det inte alla lärare som har eftersom en del lärare endast 
har ämnet idrott och hälsa och inte har möjlighet att träffa eleverna på andra lektioner. 

Idrott är ett praktiskt ämne som blir allt mer teoretiskt (Seger 2014). I intervjuerna med lärarna visar 
det sig att den teoretiska delen fortfarande är en liten del i ämnet samt att eleverna inte uppskattar 



att ett praktiskt ämne blir mer teoretiskt. Däremot har en av lärarna haft endast teoretiska lektioner i 
hälsa, vilken hen menar inte har fått protester från eleverna. Under de lektionerna visades filmer om 
hälsa och därefter fördes diskussioner kring detta. En annan lärare i studien har också haft 
teorilektioner med sin klass där det inte fungerat alls då eleverna förväntade sig en aktivitet under 
idrottslektion. Därmed kan teorilektioner fungera bra om eleverna är medvetna om lektionens 
upplägg innan och att någon typ av aktivitet efter teoridelen. 

För att bedömningen ska bli likvärdig bör eleverna få flera tillfällen att visa vad de kan. Alla lärare 
ger flera tillfällen för att eleverna ska få chans att visa vad de kan. För att bedömningen ska valid 
bör läraren ha flera tillfällen med bedömning. Det är många faktorer som spelar roll då eleven ska 
bedömas. Det är allt från hur deras morgon började till vad som hänt under dagen. 

En annan viktig faktor för att bedömningen ska bli likvärdig är diskussionen mellan lärare. Det visar 
sig i intervjuerna att lärarna känner att de behöver mer tid med kollegor för att diskutera 
bedömning. Många lärare känner att de vill diskutera mer och hjälpa kollegor mer, men att tid inte 
finns. Däremot lägger lärare mer tid på att diskutera bedömning än att vara med under varandras 
bedömningstillfällen. Det handlar oftast om att schemat gör att lärare har lektioner samtidigt och 
därmed inte kan vara med under kollegors lektioner. 

8.1.3 Dokumentation 
Dokumentation är viktigt eftersom desto mer dokumentation som förs av läraren, desto mer 
likvärdig blir bedömningen (Håkansson 2015, Jönsson 2012, Annerstedt 2007). Studien visar att 
många lärare för endast dokumentation om närvaro, då närvara räknas som att eleven är på plats. 
Forskningen visar att för att lärare ska kunna ge elever en likvärdig bedömning så bör de 
dokumentera mycket om vad eleverna kan (Håkansson 2015). Därmed räcker det inte med närvaro 
som dokumentation för att kunna ge en likvärdig bedömning i ämnet. Trots det berättar flera av 
lärarna i studien att de inte för någon annan typ av dokumentation under lektionsaktiviteterna i 
idrott och hälsa. Många av lärarna i studien dokumenterar mycket och har egna matriser för varje 
moment där hen antecknar om elevens prestation. Det gör att de med säkerhet vet vad eleven har 
klarat av och vad eleven behöver jobba mer med. Lärarna berättar att all dokumentation tar tid men 
att det är värt det för hen då känner att bedömningen blir likvärdig och de kan gå tillbaka och se 
varför eleven fick det betyget hen fick. De berättar att oftast vet både eleven och föräldrarna redan 
innan vilket betyg eleven kommer få, men om de undrar varför eleven fick betyget, så finns det 
dokumenterat vad eleven har klarat och inte klarat av i ämnet. 

Det är olika uppfattningar om vad närvaro är. En del av lärarna i studien menar att närvaro är när 
eleven är på plats medan andra menar att de ska delta i undervisningen för att vara närvarande. En 
del elever kommer med lappar hemifrån om att de inte kan delta under idrottslektionen, vilket i 
vissa fall kan vara om eleven till exempelvis varit sjuk. 

Dokumentation i form av filmer används inte utav de lärarna som medverkat i denna studie. Det 
beror på resurser eller kunskap. En del lärare i denna studie har möjlighet att ta hjälp av andra lärare 
vid bedömning medan en del lärare inte har den möjligheten. Alla lärare arbetar i samma kommun. 
Kommunen erbjuder ett möte för alla idrott och hälsa lärare ett möte där betyg och bedömning kan 
diskuteras mellan dem. Däremot är det inte alla lärare som medverkar på detta möte. Att träffa 
andra lärare och byta idéer om dokumentation, lektioner och bedömning. 



Några av lärarna i studien menar att de är goda observatörer, men en av dem berättar att hen inte 
låter eleverna utvärdera hens lektioner. Kan man alltid lita på sin egen förmåga att vara en god 
observatör? Att filma sina lektioner, eller be en lärare observera samma lektion, ger en mer 
likvärdig bedömning (Annerstedt 2007). Endast en lärare i den här studien menar att hen tar hjälp 
av kollegor vid bedömning. Dokumentationen ser olika ut, beroende på läraren. Det är ingen lärare i 
den här studien som för mycket dokumentation. Mestadels handlar det om närvaro. En lärare i 
studien, tar hjälp av klasslista för att kunna anteckna om elevernas prestationer under lektionerna. 

Förr kunde elever få ett godkänt betyg endast genom att vara på lektionerna i idrott och hälsa (Seger 
2014). Det stämmer inte överens med lärarnas tankar i intervjuerna då de menar att elever måste 
presterar för att få betyg. Däremot är det endast just närvaron som dokumenteras och därmed det 
som lärarna med säkerhet kan gå efter. 

8.1.4 Formativ bedömning
Formativ bedömning blir en naturlig del i idrotten, menar lärarna som medverkat i studien. Däremot 
bör den formativa bedömningen vara vid rätt tidpunkt och vara av god kvalité för att föra eleverna 
framåt i sin utveckling (Skolverket 2011). Därmed är formativ bedömning komplext. Är det kanske 
för lätt att skrika ut bra till en elev utan att hen ber att få veta vad som var bra och vad hen kan göra 
bättre? Är den formativa bedömningen alltid relevant i idrott och hälsa? Många gånger är relevant 
men även att en del blir irrelevant då diskussioner kring lektionen oftast inte hinns med. Endast en 
lärare tar tid utanför ämnets timmar för att föra diskussioner om idrott och hälsa. Den läraren ser 
även rasterna som diskussioner som har med idrott och hälsa att göra, eftersom eleverna på raster 
också lär sig samarbeta samt skapa trygghet i klassen. 

Många lärare menar att kamratbedömning är svårt eftersom eleverna är mer utsatta på 
idrottslektioner än andra lektioner. Att kunna ge och ta kritik från klasskamraterna är viktigt. 
Läraren har en stor roll i att den bedömningen går till på ett korrekt sätt, alltså att eleverna inte säger 
elaka eller irrelevanta kommentarer till varandra. 

8.1.5 Summativ bedömning
Det sker inte mycket summativ bedömning i ämnet idrott och hälsa. Lärarna i den här studien har 
belyst kulturen som lever kvar om att ämnet ska vara endast fysiskt. Även eleverna vill ha fysisk 
aktivitet under idrottslektionerna, menar lärarna i studien. 

Lärarna i studien är överens om att det lever kvar en kultur inom ämnet där hälsa inte är en stor del. 
Däremot är hälsan ett mål som eleverna ska klara av för att få betyg. Hälsodelen i ämnet har en liten 
del i undervisningen, berättar lärarna. Att ha en praktisk del i ett teoretiskt ämne känns mer 
uppskattat än en teoretisk del i ett praktiskt ämne. En lärare har haft teoretiska lektioner med en 
sjätte klass, vilket hade varit en bra lektion. Den lektionen hölls i klassrummet och inte i 
idrottshallen, vilket kan var en fördel. Att ha teori i en idrottshall är problematiskt på många sätt. 
Dels finns det inte möjlighet för eleverna att sitta bekvämt på samma sätt som i ett klassrum och det 
finns inte heller samma förutsättningar för läraren att hålla teorilektioner i idrottshallen. 

Den summativa bedömningen som alla lärare gör är IUP och betygssättning. Då tar de flesta lärarna 
hjälp av kollegor för att kunna föra en diskussion innan bedömningen sätts. Att föra en diskussion 
om elevers prestationer som man själv inte varit med och sett är svårt. Trots det är det viktigt att 
diskutera bedömning mellan kollegor. 



8.1.6 Konkretisering av målen
För att eleverna ska nå målen måste de först veta vilka målen är. Lärarna i studien menar att de 
konkretiserar målen för eleverna, däremot inte varje lektion men inför nya arbetsområden. Det finns 
en risk med att prata för mycket mål med eleverna, menar några av lärarna i studien, för eleverna 
inte ska tröttna på målen eller känna att allting alltid bedöms. 

Ingen av lärarna i denna studie konkretiserar mål för varje lektion för eleverna, men berättar att de 
borde göra det för att det är bra för eleverna. Tidsbrist är den största faktorN, menar lärarna. Att 
presentera ett mål för lektionen för eleverna, tar dock inte s lång tid. Det kan ta längre tid i början då 
eleverna måste vänja sig vid det. 

En del av lärarna i studien menar att desto äldre man blir, desto svårare är det att själv visa olika 
kvaliteter på uppgifterna i idrotten. Därmed använder de sig av eleverna för att visa hur olika 
kvalitéer ser ut. Det som är bra med att låta eleverna visa är att de känner sig mer delaktiga i 
lektionen och duktiga när de får visa. Det som är mindre bra är om en elev känner sig exkluderad 
och aldrig får visa någonting, eller känner att hen inte vågar visa inför klassen. Däremot är det något 
eleverna bör öva på, då de visar andra kvaliteter i andra ämnen inför klassen. Att tala inför större 
grupp, så som en klass, är det människor generellt är mest rädda för. Det är ett mål i Lgr 11, men 
som lärare bör man ha det i åtanke. En av lärarna i studien visar även filmer där eleverna kan se hur 
en rörelse ska se ut. Då behöver läraren ha tillgång till internet och någon typ av skärm för att kunna 
visa eleverna filmer. 

Framtida forskning
Denna studie väcker tankar om framförallt dokumentation och diskussion mellan kollegor om 
bedömning. Det är tydligt att det inte finns ett sätt som fungerar med dokumentation och därmed 
skulle forskning kring dokumentation vara av intresse. Även att ta fram en matris som kan användas 
av idrottslärare för att dokumentera elevernas prestationer för att hjälpa lärare i likvärdig 
bedömning. 

Det som också framkommit tydligt i studien är att det behövs två lärare under bedömningstillfället i 
idrotten för att hinna se alla elever samt kunna ge dem en likvärdig bedömning. På några skolor i 
Sverige införs det allt mer att lärare samarbetar mer under lektioner samt samplanerar lektioner. 
Därmed skulle det vara av intresse att följa lärare som hjälps åt på detta sätt och jämföra med lärare 
som arbetar ensamma för att se om det är lättare att ge bedömning när det är två lärare med. 
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Bilaga 1
Intervjufrågor om likvärdig bedömning och formativ- summativ bedömning i idrott och hälsa

• Hur ser du på likvärdig bedömning? Är det något man kan uppnå? 

Rättvis bedömning, samma sak?

• Hur arbetar du för att ge eleverna en likvärdig bedömning? Tillexempel med 
dokumentation?

Vilken typ av dokumentation gör du? Film, anteckningar, dokument? Varför?

Använder du dig av kamratbedömning och egenbedömning?

Dela in klassen i grupper och bedöma en grupp i taget?

Hur vet du vad eleverna kan, innan och efter bedömning?

Tar du hjälp av andra lärare när du bedömer eleverna? På vilket sätt?

Tar du hjälp av skolverkets bedömningsmatris för idrott och hälsa? Vad tycker du är 
hjälpsamt i den? 



• Hur arbetar du i idrottshallen med formativ bedömning?

Skiljer sig formativbedömning i olika miljöer? Idrottshall, klassrum, utomhus, simhallen och 
ishallen?

• Hur arbetar du i (idrottshallen) med summativ bedömning?

Skiljer sig summativ bedömning i olika miljöer? Idrottshall, klassrum, utomhus, simhallen 
och ishallen?

Har du prov i idrott och hälsa? Hur går det till? Vilket mål riktar sig ditt prov till?

• På vilket/vilka sätt arbetar du så att eleverna ska vara medvetna om vilka mål de jobbar efter 
under en lektion eller ett arbetsområde? Vad krävs för hela ämnet? 

Hur förklarar du skillnaden mellan betygen E och A för eleverna?

Bilaga 2
Samtyckesbrev 

Hej!

Jag heter Therese Goodwin och jag går sista terminen på Linnéuniversitetet, lärarutbildningen åk 4-
6. Jag skriver en uppsats som handlar om bedömning i idrott och hälsa. Jag vill intervjua dig om 
bedömning, betygsättning och dokumentation i idrott och hälsa.

Det är frivilligt att dela och du kan välja att avsluta deltagande när som helst under processen. Du 
kommer vara anonym i uppsatsen. Intervjuerna kommer att ta ungefär 30-40 minuter, frågorna 
kommer att skickas dagen innan via mail för dig att kolla igenom innan intervjun. Intervjun kommer 
att spelas in för att kunna användas i studien. inspelningen kommer att raderas när studien är klar. 
Intervjuerna kommer att hållas vecka 18 och 19. Kontakta mig om vilken dag och tid du kan under 
någon av dessa veckor. 



Om du har frågor kan nå mig på mail xxxxxx@student.lnu.se eller telefon 073-xxxxxxx 

Tack på förhand!

Mvh Therese Goodwin


