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Sammanfattning 

Syftet med den här studien var att undersöka hur lärare i idrott och hälsa dokumenterar elevers 

prestationer utifrån ett didaktiskt perspektiv. Studiens frågeställningar var vilka metoder och 

verktyg använder sig lärarna i studien av i för att dokumentera elevers prestationer i 

undervisningen? Vilka för- och nackdelar finns det enligt lärarna i studien med deras eget arbete 

med dokumentation? Hur planerar lärarna i studien undervisningen för att kunna dokumentera 

eleverna utifrån kunskapskraven i läroplanen?  

För att besvara frågeställningen har vi använt oss av intervju som metod. Vi har genom 

användningen av intervjumetoden kunnat genomföra en kvalitativ analys av studiens empiri. 

Empirin grundades på sex intervjuinformanters utsagor.  

Studien har visat att många olika sorters dokumentation som både innefattar skriftliga, 

teoretiska uppgifter samt praktiska metoder. Den dokumentationsmetod som använts mest av 

lärarna i studien är arbetet med en hälsobok som innefattar områden som styrka, kondition, 

koordination och kost. Studiens resultat har även visat olika svårigheter med dokumentation, där 

lärarna menar att tiden inte räcker till och att de även inte vill teoretisera ämnet alltför mycket då 

elevaktiviteten under lektionstid är viktig ur ett folkhälsoperspektiv. Resultatet visar att arbetet 

med dokumentation är något som de enskilda lärarna fortbildat sig själva i efter egna erfarenheter 

och i kollegiala samtal. Dokumentationen handlar till viss del om att skapa en dialog mellan elev 

och lärare, där eleven får möjlighet till självbedömning, som en del i lärarens bedömningsarbete. 

Studien visar även att ett viktigt ändamål med dokumentation handlar om att läraren vid kursslut 

ska kunna sätta så rättvisa betyg som möjligt och för att kunna visa för den enskilda eleven om 

varför ett visst betyg har satts. Studien visar även att lärarna i studien i större utsträckning än 

tidigare använder sig av teoretiska uppgifter. Dock visar studien även på att denna ökning av 

teoretiska uppgifter bidrar till en större arbetsbörda för lärarna. 

 

 

Nyckelord: Idrott och hälsa, dokumentation, bedömning, didaktik, gymnasiet   
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Inledning 

I utbildningen till lärare i idrott och hälsa och historia sam idrott och hälsa och engelska anser vi 

att den största utmaningen för oss, har varit att dokumentera elevers prestationer. Det är mycket 

viktigt att som lärare besitta en god struktur i sitt arbete för att kunna ha ett material och ett 

underlag för att bedöma och betygsätta elever. Av erfarenhet från verksamhetsförlagda 

utbildningen sker det relativt naturligt i ämnena historia och engelska, i form av prov och 

skriftliga uppgifter som dokumenterar elevernas resultat under terminens gång. Hur 

dokumenterar man elevernas resultat när det gäller idrott och hälsa? I den verksamhetsförlagda 

utbildningen har vi studerat hur våra handledare arbetar med dokumentationen. Det vi har 

noterat är att den sker efter lektioner och att läraren måste minnas elevernas resultat och 

prestationer för att sedan dokumentera det. Vid enstaka moment i idrott och hälsa finns det, som 

i historia och engelska, möjligheter för idrottslärarna att få elevernas prestationer på papper. 

Detta gäller till exempel i orientering och i korta loggböcker kring till exempel hälsa och träning.  

Det intressanta med dokumentationen inom idrott och hälsa är att en idrottslärare har ett stort 

antal elever att undervisa. Hur arbetar då idrottslärare med att dokumentera elevers prestationer 

under lektionen? Använder sig idrottslärare av digitala lärarresurser som hjälper dem att 

dokumentera elevers prestationer genom att filma eller fota elever? Använder sig idrottslärare, likt 

lärare i teoretiska ämnen, mer av skriftliga uppgifter än tidigare för att underlätta deras 

dokumentation? Eller finns det idrottslärare som endast använder sig av sin perception för att 

kunna minnas och bedöma elever? 

Vi finner det intressant att undersöka hur dokumentationen genomförs inom idrott och hälsa 

för att se hur olika lärare arbetar med detta. Vilka metoder och verktyg används? Vilka för- och 

nackdelar anser lärarna att det finns med dokumentationen? Hur mycket påverkas 

lektionsinnehållet av dokumentationen? 
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Bakgrund 

När den nya läroplanen Gy11 infördes i skolan gav Skolverket ut ett stöd för bedömning för 

idrott och hälsa i årkurs 7-9. Materialet består av två delar, en skriftlig och en film, där syftet är att 

stödja idrottslärare i deras bedömningsuppdrag och skapa en rättvis och likvärdig betygsättning 

för eleverna. Bedömningsstödet togs fram för att ta lärdom från problematiken rörande den 

tidigare läroplanen Lpo94 och för att underlätta arbetet med den nya läroplanen Lgr11. Ett 

område som var problematiskt inom idrott och hälsa med Lpo94 var att betygsättningen var 

otydlig och att den tolkades på olika sätt.1  

I bedömningsstödet nämner Skolverket att det är viktigt att bedömningen har en hög validitet. 

Det betyder att det som bedöms är relevant och att bedömningarna stämmer överens med 

kunskapskraven i läroplanen. För att detta ska ske krävs att läraren planerar sin bedömning. Det 

finns enligt internationella studier tre kategorier av lärare gällande bedömning och betygsättning. 

Den första går på intuition och magkänsla, den andra som samlar skriftliga dokumentationer som 

bevis och den tredje kategorin planerar systematiskt när och hur bedömningen ska ske.2   

Dessa tre kategorier är intressanta för vår studie. Kan vi kategorisera deltagare i vår studie 

utifrån dessa kategorier? Det är även intressant att undersöka hur idrottslärare på gymnasiet 

arbetar med bedömning av eleverna. Kan vi se likheter eller skillnader mellan grundskolan och 

gymnasiet? Är idrottslärarna på gymnasiet i behov av ett bedömningsstöd, på grund av att det i 

nuläget inte finns bedömningsstöd för gymnasiet i Idrott och hälsa.  

Till gymnasieskolan gav Skolverket, 2012, ut Allmänna råd för gymnasieskolan, Bedömning och 

betygsättning i gymnasieskola, som ger lärare på gymnasiet allmänna råd gällande planera bedömning, 

undervisa och bedöma, dokumentera och informera, sätta betyg och följa upp. De allmänna 

råden handlar om hur lärare bör tillämpa de författningar som styr betygsättning och hur rektorer 

bör stödja för en likvärdig bedömning och betygssättning.3 De allmänna råd som Skolverket gav 

ut gällande bedömning var att dokumentera sin planering så att den ger stöd för att följa upp och 

utvärdera undervisningen och elevernas kunskapsutveckling. Använda sig av effektiva rutiner och 

former för dokumentation som väl återspeglar elevernas kunskaper och som ger en grund för 

kommunikation av bedömning och betygssättning med elever och vårdnadshavare. Det ges även 

ett allmänt råd till rektorer gällande dokumentation och information som stämmer in på vår 

studies syfte. Rektorer bör skapa förutsättningar för och stödja lärarna i arbetet med att utveckla 

effektiva rutiner och former för dokumentation.4 Till skillnad från bedömningsstödet som gavs ut 

i skrift och film, så gavs de allmänna råden om bedömning och betygsättning för gymnasiet ut 

                                                
1 Skolverket, 2012, Bedömningsstöd Idrott och hälsa årskurs 7-9, s. 2 
2 Ibid, s. 4 
3 Skolverket, 2012, Allmänna råd, bedömning och betygsättning i gynmasieskola, s. 6  
4 Ibid, s. 19 
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endast i skrift. Hur påverkar det idrottslärarna i studien? Anser de att det inte finns tillräckligt 

med stöd för detta område inom deras yrkesutövning. 

I läroplanen för idrott och hälsa för gymnasiet framställs det kunskapskrav som enligt vår 

tolkning inte är praktiskt genomförbara. Det står bland annat att eleven ska:  
 
I samband med det kan eleven utförligt och nyanserat beskriva aktiviteternas och livsstilens 
betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan. Beskrivningen innehåller förklaringar med 
koppling till relevanta teorier.5 

 

Eleven ska även:  
 
Dessutom kan eleven översiktligt diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella 
fenomen och översiktligt beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i 
träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt.6 
 

Dessa delar i läroplanen vilka nämns ovan, är intressanta för vår studie för att det enligt oss ställer 

krav på att idrottsläraren har en teoretisk del av undervisningen och en utarbetad plan för 

dokumentation. Hur arbetar idrottslärarna i studien med dessa moment? Vi kommer därför att 

undersöka hur idrottsläraren arbetar med dokumentation av elevers prestationer genom att 

besvara följande frågeställning: Vilka metoder och verktyg använder sig lärarna i studien av för att 

dokumentera elevers prestationer i undervisningen? Vilka för- och nackdelar finns det enligt 

lärarna i studien med dokumentationen? Hur planerar lärarna i studien undervisningen för att 

kunna bedöma eleverna utifrån kunskapskraven i läroplanen? 

 

 

  

 

 

 

 

                                                
5 Skolverket, 2011, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, s. 88 
6 Ibid, s. 89 
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Litteraturöversikt 

Under denna rubrik kommer vi att presentera tidigare forskning som gjorts på dokumentation. 

Denna forskning kommer sedan att användas när studiens analys presenteras och diskuteras, allt 

för att svara på studiens frågeställningar.  

Tidigare forskning 

Linda Karlsson skrev 2013 ”Man ska kunna rättfärdiga varför man satt följande betyg”- En studie 

om hur lärare i idrott och hälsa dokumenterar elevers kunskaper och utveckling som en del av 

bedömningsprocessen.  Syftet med studien var att undersöka hur fenomenet dokumentation och 

hur lärarna dokumenterar elevers kunskaper och utveckling som en del av bedömningsprocessen 

i ämnet idrott och hälsa. Karlsson har genomfört en kvalitativ intervjustudie med sammanlagt sex 

intervjuer. Det resultat Karlsson kom fram till och som är intressant för vår studie är att det finns 

olika faktorer som ligger bakom dokumentationen. Blanda annat var klassens storlek en faktor 

som påverkade dokumentationen. Dokumentationen är enligt lärarna i Karlssons studie relevant, 

för att kunna sätta ett rättssäkert betyg och ett bevis på att lärarna vet vad eleverna har för 

kunskaper och hur de ligger till i sin utveckling i förhållande till kunskapskrav.7 

Det som skiljer vår studie från Karlssons är att vi kommer att undersöka dokumentationen i 

idrott och hälsa på gymnasiet. Karlsson undersökte dokumentationen i grundskolans alla 

årkurser. Vi kommer även fokusera på arbete med dokumentationen under lektionen i större 

utsträckning än Karlsson.  

 

I Brattebys studie (2012) Mot mål eller i mål, det är frågan - en undersökning av det målrelaterade 

betygsystemets tillämpning i ämnet idrott och hälsa under Lpo 94 och Lgr 11 undersöker han hur 

lärare tillämpar det målrelaterade betygsystemet och hur det påverkas av faktorer som läroplan, 

betygsystem och kunskapssyn. Studien intresserar sig för betygsättningspraktiken gällande Lpo94 

och hur den kan påverkas under Lgr11. Metoderna som användes i studien var intervju med sex 

idrottslärare och en enkätundersökning med 85 deltagare. Det i Brattebys undersökning som är 

intressant för vår studie är att skiftet från Lpo94 till Lgr11 inte kommer att påverka 

undervisningen och betygssättningspraktiken markant, den ändring som troligtvis kommer ske 

enligt studiens resultat är att det blir mer teoretiska lektioner. Studien visade att bedömningen 

kommer ske utifrån en konstruktivistisk kunskapssyn, där elevernas lärprocess bedöms och 

betygsätts. Brattebys studie visar att idrottslärarna är i behov av professionell fortbildning, 

                                                
7 Karlsson, Linda, 2013, ”Man ska kunna rättfärdiga varför man satt följande betyg”- En studie om hur lärare i idrott och 
hälsa dokumenterar elevers kunskaper och utveckling som en del av bedömningsprocessen, GIH- Gymnastik och 
idrottshögskolan 
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bedömningsexempel och att idrottslärarna har en aktiv diskussion gällande den nya betygsskalan.8 

Detta är även intressant för vår studie som fokuserar på gymnasieskolan som inte har tillgång till 

detta bedömningsstöd, vilket också tidigare nämns i vår studies bakgrund.  

 

Eva Forsberg och Viveka Lundberg skrev 2010 i Svensk forskning om bedömning: en kartläggning att 

elever i skolan bli bedömda på en kontinuerlig basis har länge varit verkligheten. Det som skiljer 

sig från olika år är hur denna bedömningspraktik genomförs. Bedömningen har rört sig från 

muntlig till skriftlig, samtidigt som det muntliga eller skriftliga läxförhöret länge har använts. 

Forsberg & Lundberg menar också att det finns skillnader i skolämnena, dels genom en 

förändrad undervisningspraktik men också på grund av ny informationsteknologi. Denna nya 

informationsteknologi bidrar till en mer aktiv elev som tar både större ansvar för sina studier 

samt planerar och genomför sitt eget arbete med en kritiskt granskande självvärdering. Idag 

används heller inte bara tidigare nämnda läxförhör utan nya former av dokumentation för 

elevernas prestationer, till exempel loggböcker eller portfolios.9   

   Detta kan effektivt användas inom ämnet Idrott och hälsa, där eleven bland annat ska 

utveckla förmågan att planera och genomföra fysiska aktiviteter som befäster och vidareutvecklar 

kroppslig förmåga och hälsa samt förmågan att genomföra och anpassa utevistelser utifrån olika 

förhållanden och miljöer.10 

 

I Skolverkets rapport från 2002, Att bedöma eller döma, vill Annerstedt diskutera bedömningsfrågor 

i relation till ämnet idrott och hälsa. Han menar initialt i artikeln att bedömning betyder att man 

som lärare gör en värdering. Han beskriver ett fall som kräver bedömning, som de allra flesta 

lärare i idrott och hälsa säkert dagligen kan relatera till. Ett fall där en elev bedöms i en bollsport 

efter värderingarna: 1. Eleven passar bollen. 2. Eleven kan passa bollen. 3. Eleven kan passa 

bollen mycket bra. Dessa värderingar måste läraren göra väldigt många gånger på daglig basis för 

att dessa värderingar ska ligga till rättvis grund för ett visst betyg. När dessa bedömningar görs, 

till vardags eller i undervisningssammanhang, innebär det att intrycken värderas i relation till 

någon eller något. I skolans värld handlar det om bedömningar av en särskild karaktär, hur bra 

något utförs, och tar sig ofta uttryck i betygssättning. Annerstedt anser att det även är viktigt att 

själva betygssättningen integreras i hela undervisningsprocessen.11 

   

Bedömning bör betraktas som del i en undervisande-bedömande- utvärderande process, som i alla 
faser ger tillbaka information både till läraren och eleven för vidare undervisande syften (formativ 

                                                
8 Bratteby, Mats, 2012, Mot mål eller i mål, det är frågan- En undersökning av det målrelaterade betygsystemets tillämpning 
i ämnet idrott och hälsa under Lpo 94, Uppsala Universitet.  
9 Forsberg, Eva & Lundberg, Viveka, 2010, Svensk forskning om bedömning: en kartläggning. Stockholm: 
Vetenskapsrådet, s. 37 
10 Gy11, 2011, s. 83  
11 Skolverket, 2002, Att bedöma eller döma, s. 126 



10 

 

bedömning), för att starta nya avstamp i den undervisande-lärande kontexten och för kursplane- 
arbetet och utvärderingen av undervisningen (summativ bedömning).12 

 

Bedömningen skall visa på elevens starka samt mindre starka sidor och ska ligga till grund för 

elevens fortsatta utveckling inom ämnet. Dessa starka respektive mindre starka sidor ska senare 

komma att diskuteras på utvecklingssamtal, där feedback ska ges till eleven och man tillsammans 

kan titta närmare på elevens prestationer.13  

Annerstedt beskriver vidare vad som skall bedömas och att bedömningen alltid måste ske med 

målen som utgångspunkt och hur närvaro och flit inte skall utgöra grund för betygssättning. 

Däremot blir närvaro och flit förutsättningar för att kunna utveckla sådant som ingår i ämnets 

målbeskrivning.14 Bedömningen sker i förhållande till målen och detta kräver att läraren är 

noggrann i dokumentationen av varje enskild elev. Här är det upp till varje lärare att komma fram 

till vad, när och hur det ska dokumenteras, eftersom dokumentation av elevens utveckling är 

nödvändig.15 Oftast handlar dessa bedömningar om att fokusera på en fysisk prestation som 

utförs på extremt kort tid och detta medför stora krav på bedömningsförmåga.16  

Slutligen trycker Annerstedt på syftet med att involvera eleven i bedömningsarbetet genom 

självbedömning som utgångspunkt för en betygsdiskussion. Detta ger eleverna chansen att 

reflektera över vad de åstadkommit och i andra lägen kanske vad de behöver åstadkomma för att 

nå ett visst betyg. Målet med detta är att motivera eleverna till en fortsatt insats genom ökad 

självinsikt.17 

 

Skolverket gav ut 2012 Allmänna råd för gymnasieskolan, Bedömning och betygsättning i gymnasieskola, 

vilken ger lärare på gymnasiet allmänna råd gällande planera bedömning, undervisa och bedöma, 

dokumentera och informera, sätta betyg och följa upp. De allmänna råden handlar om hur lärare 

bör tillämpa de författningar som styr betygsättning och hur rektorer bör stödja för en likvärdig 

bedömning och betygssättning.18 De allmänna råd som är intressanta för vår studie när det gäller 

att planera för bedömning är bland annat identifiera vilka delar av kunskapskraven som 

bedömningen ska utgå från i det aktuella arbetsområdet och avgöra hur eleverna ska få visa sina 

kunskaper och att läraren bör skapa förutsättningar för att följa och stödja elevernas 

kunskapsutveckling och fortlöpande ge återkoppling på deras arbete.19 Gällande att undervisa och 

bedöma ges följande allmänna råd som är intressanta för vår studie: Läraren bör fortlöpande 

analysera de kunskaper som eleven visar för att kunna göra helhetsbedömningar av kunskaperna 

                                                
12 Skolverket, 2002, Att bedöma eller döma, s. 127  
13 Ibid, s. 127 
14 Ibid, s. 134 
15 Ibid, s. 136 
16 Ibid, s. 137 
17 Ibid, s. 138 
18 Skolverket, 2012, Allmänna råd, bedömning och betygsättning i gynmasieskola, s. 6  
19 Ibid, s. 11 
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och jämföra dessa med kunskapskraven. Fortlöpande ge varje elev konstruktiv återkoppling på 

hennes eller hans kunskapsutveckling och tydliggör vad som behöver utvecklas vidare.20 Slutligen 

den del som är intressant för vår studie är att dokumentera och informera. De allmänna råd vi 

anser stämmer överens med vår studie är att dokumentera sin planering så att den ger stöd för att 

följa upp och utvärdera undervisningen och elevernas kunskapsutveckling: Använda sig av 

effektiva rutiner och former för dokumentation som väl återspeglar elevernas kunskaper och som 

ger en grund för kommunikation av bedömning och betygssättning med elever och 

vårdnadshavare. Det ges även ett allmänt råd till rektorer gällande dokumentation och 

information som stämmer in på vår studies syfte. Rektorer bör skapa förutsättningar för och 

stödja lärarna i arbetet med att utveckla effektiva rutiner och former för dokumentation.21 De 

allmänna råd som skolverket gav ut 2012 är intressant för studien gällande hur idrottslärarna 

tillämpar dem eller om de inte gör det. Arbetar lärarna i vår studie efter Skolverkets allmänna råd 

gällande dokumentation?  

 

I Idrottsdidaktiska utmaningar från 2007 skriver Karin Redelius om betygsättningen i idrott och 

hälsa, där hon påpekar att nationella studier visar att lärare och elever anser att idrott och hälsa är 

ett viktigt ämne i skolan, men att både lärare och elever har svårt att redogöra för vilka kunskaper 

som är viktiga och betydelsefulla att lära sig. Det finns idag många och stora frågor kring vad som 

ska bedömas inom ämnet och hur dagens betygssystem fungerar. Samtidigt har det också visat sig 

att betygsättningen mellan lärare varierar, vilket inte ger eleverna en likvärdig bedömning. 

Redelius ambition är inte att svara på samtliga frågor utan snarare att diskutera viktiga, didaktiska 

frågor som lärare inom idrott och hälsa måste hantera vid betygsättning inom sitt ämne. 22 

      Vidare beskriver Redelius resan från det absoluta, via det relativa, fram till det mål- och 

kunskapsrelaterade betygssystem som råder i dagens svenska skola samt hur synen på elevers 

kunskap har ändrats.23 Hon skriver även om hur ämnet idrott och hälsa motiveras, dess innehåll 

samt vad som egentligen betygsätts i praktiken. Redelius avslutar med att påpeka att 

styrdokumentens texter i sig inte är tillräckliga för att garantera likvärdighet och rättvisa. De 

kräver tolkning och ständig bearbetning samt kollegiala samtal för att skapa en gemensam 

tolkning för att säkerställa likvärdiga bedömningar.24  

 

2010 skrev Skolverket en sammanfattning av utbildningsforskaren John Hatties bok Visible 

learning som kom ut 2009. Hattie och hans forskningsgrupp arbetade med studien under 15 år. 

Det är en metastudie som handlar om hur olika faktorer påverkar elevers studieresultat.  

                                                
20 Skolverket, 2012, Allmänna råd, bedömning och betygsättning i gynmasieskola s. 15 
21 Ibid, s. 19 
22 Larsson, Håkan & Meckbach, Jane (red.), 2007, Idrottsdidaktiska utmaningar, 1. uppl. Stockholm: Liber, s. 217 
23 Ibid, s. 221 
24 Ibid, s. 231 
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Studien är en meta-meta-analys som innefattar 800 metastudier av andra forskare och 50 000 

undersökningar med 80 miljoner elever. Studien analyserar 130 faktorer som kan påverka 

elevprestationer. Hattis syfte med studien är att presentera en sammanhållen och konsistent 

förklaring till vad som påverkar elevers prestationer.  

Hattie påvisar, som ovan nämnts, hur olika faktorer påverkar elevers prestationer. Faktorer 

som debatteras mycket är de Hattie väljer att benämna som skolstrukturella. Det vill säga 

klasstorlek, programstruktur och finansieringsform. Det Hattie kommer fram till i studien är att 

dessa faktorer inte har någon stor påverkan på elevers prestationer. Det är istället faktorer inom 

skolan som har störst påverkan på elevers prestationer. Hattie framhåller lärarens roll som en 

viktig faktor i elevers lärande. Han nämner att läraren inte enbart ska lära ut kunskap utan att 

läraren även måste se hur elevernas lärande går till.  Som bokens titel Visible learning fokuserar 

Hattie mycket på att synliggöra undervisnings- och lärandeprocessen. Att läraren med eleven 

diskuterar fram nåbara mål för eleven själv och att läraren och eleven under lärandeprocessen 

engagerar sig känslomässigt med feedback till varandra.25  

Hatties studie har en grundpelare om det synliga lärandet. Det som missgynnar det synliga 

lärandet och som han är kritisk mot är att lärare ser sin undervisning som en privat sak. Att lärare 

inte diskuterar med varandra om hur de lär ut i sin undervisning.  

Hattie har kommit fram till sex kännetecken som framgångsrikt lärande som bland annat tar 

upp att den enskilde läraren har betydelse för elevers prestationer. Att läraren intresserar sig för 

vad enskilda elever tänker och förstår, och arbetar löpande med att ge varje elev feedback. Att 

läraren förväntar sig framsteg hos eleven oavsett förkunskaper. Ett kännetecken är att läraren 

leder sin undervisning med ledarskap, inflytande, omsorg och känslomässigt engagemang.26 

Hattie tar även upp andra faktorer som påverkar elevers prestationer, som elevers villighet att 

investera i framtiden och att eleven har en öppenhet för nya erfarenheter. Föräldrars tilltro och 

förväntningar på sitt barn har en stor betydelse för deras resultat i skolan. Slutligen, som även 

nämndes tidigare, så menar Hattie att skolstrukturella faktorer inte påverkar elevers prestationer 

utan snarare kan ha en inverkan på lärarens arbetsmiljö. Men det är, enligt Hattie, inte 

avgörande.27  

 

I boken Bedömning för lärande från 2001 skriver Christian Lundahl om hur bedömning av elevers 

kunskaper under 1900-talet handlat mycket om inträde till arbetsliv och vidare studier. Dock 

menar han att det under de senare decennierna har blivit mer vanligt att bedömningen blir ett 

verktyg för lärandet. Traditionella bedömningsformer som betyg och nationella prov har idag 

ackompanjerats av dialoger, bedömningsmatriser och självrättning.28  

                                                
25 Skolverket, 2010, Sammanfattning av Hattie Visible learning, s. 1 
26 Ibid, s. 2 
27 Ibid, s. 3 
28 Lundahl, Christian, 2011, Bedömning för lärande, Norstedt, Stockholm, s. 9 
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 Lundahl skriver även om summativ och formativ bedömning, där de formativa bedömningarna 

ska forma och utveckla lärandet.29 I en effektstudie gjord av Ruth Butler30 visade resultatet att 

högpresterande individer åstadkommit bättre resultat efter formativ bedömning av en uppgift, än 

de elever som enbart erhållit summativ bedömning i form av ett betyg. En liknande studie har 

gjorts i Borås och resultatet visar på samma saker, det vill säga att elever som får tillbaka en 

summativ bedömning i form av ett betyg tenderar att fokusera enbart på betyget.31  

Vidare skriver Lundahl om självbedömning och hur detta är kan vara bra för lärandet. En 

variant av detta handlar om att läraren ger eleven halva svaret med indikationer på var det finns 

brister och vad som behövs göras för att uppnå ett visst betyg, där eleven ges möjlighet att själv 

identifiera och lösa problemet. 32 

 

Teoretiska utgångspunkter 

Vi kommer använda oss av ett didaktiskt perspektiv i vår studie. Vi kommer strukturera studien 

efter de didaktiska frågorna vad, hur och varför.  

 

Det didaktiska perspektivet kan enligt Kroksmark ses utifrån tre olika vetenskapliga perspektiv. 

Det första bygger på traditionellt vetenskapligt perspektiv på didaktik, det vill säga på 

vetenskaplig kunskap om till exempel människans mentala representationer.33  

  Det andra perspektivet ser didaktiken som något icke-vetenskapligt. Perspektivet ses här som 

ett praktiskt hantverk. Inom detta perspektiv ses didaktiken som en beprövad erfarenhet och den 

får läraren genom att undervisa. Det är i den konkreta handlingen som man blir en bra lärare.  

  Det tredje perspektivet är att undervisningsvardagen kan vara en del för vetenskaplig analys, 

vilket kan leda till att undervisningen tillförs kunskap av metodisk och innehållsrik karaktär. Detta 

leder till vetskapen om att eleven kan lära sig något som en direkt effekt av undervisningen. Inom 

detta perspektiv analyseras den konkreta undervisningsvardagen som en lärare verkar i.  

En analys av, i den här studien, idrottslärarens föreställning om undervisningens innehåll kan 

ge förståelse av och kunskap om elevers lärande. Denna kunskap kan bidra till idrottslärarens val 

av metod och lektionsinnehåll.34 

Forskning om didaktik kan delas in i tre delar, det innehållsspecifika, dess behandling och dess 

förmedling.35 Det leder till att forskning kring frågor som hur lektionsinnehåll väljs och hur 

                                                
29 Lundahl, Christian, 2011, Bedömning för lärande, Norstedt, Stockholm, s. 58 
30 Ibid, s. 59 
31 Ibid, s. 60 
32 Ibid, s. 152 
33 Kroksmark, Tomas, 1994, Didaktiska strövtåg: didaktiska idéer från Comenius till fenomenografisk didaktik, 2. uppl., 
Daidalos, Göteborg, s. 14 
34 Ibid, s. 15 
35 Ibid, s. 339 
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undervisningsmetoder väljs i undervisningen, kan undersökas. Enligt Kroksmark leder det till ett 

speciellt forskningsterritorium gällande didaktik, ”etablerandet av en didaktisk forskningsmöjlighet som 

studerar didaktiken genom att betrakta undervisningens vad- och hur-aspekter från en utsiktspunkt i 

inlärningen”.36 De centrala didaktiska frågorna är dels vad, vilket innefattar vad som ska väljas ut 

som innehåll i undervisningen. Dels hur innehållet ska struktureras, organiseras och behandlas i 

undervisningen. Och slutligen varför ska det valda lektionsinnehållet undervisas?37  Det är inom 

detta forskningsterritorium och med dessa centrala didaktiska frågor som vi kommer att 

undersöka idrottslärarnas arbete med dokumentation av elevers prestationer. 

                                                
36 Kroksmark, Tomas, 1994, Didaktiska strövtåg: didaktiska idéer från Comenius till fenomenografisk didaktik, 2. uppl., 
Daidalos, Göteborg, s. 340 
37 Ibid, s. 18 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur idrottslärare på gymnasiet arbetar med att dokumentera 

elevers prestationer. Vi kommer använda oss av följande frågeställningar för att besvara studiens 

syfte: 

 

• Vilka metoder och verktyg använder sig lärarna i studien av för att dokumentera elevers 

prestationer i undervisningen? 

• Vilka för- och nackdelar finns det enligt lärarna i studien med deras eget arbete med 

dokumentation? 

• Hur planerar lärarna i studien undervisningen för att kunna dokumentera eleverna utifrån 

kunskapskraven i läroplanen? 

 

 



16 

 

Metod 

I denna studie kommer vi att genomföra en kvalitativ undersökning. Vi kommer använda oss av 

intervju som metod. Syftet med en kvalitativ intervju är att förstå vardagsvärlden gällande det 

syfte som studien grundar sig på, sett genom de intervjuades egna perspektiv.38 

Val av datainsamlingsmetoder 

Vi har valt att använda intervju som metod för att uppnå syftet med studien, vilket är att 

undersöka hur idrottslärare i gymnasiet dokumenterar elevers prestationer. Vi valde intervju som 

metod för att undersöka vilka verktyg och metoder som lärarna arbetar med gällande 

dokumentationen och vilka fördelar och nackdelar det finns gällande dokumentation av elever 

enligt lärarna i vår studie. Vi frågar även lärarna i studien hur de planerar undervisningen för att 

kunna dokumentera elevernas prestationer för att ha underlag för bedömningen.   

Vi kommer använda oss av en respondentintervju, där de intervjuades svar blir studieobjektet. 

Intervjuformatet kommer vara en halvstrukturerad intervju med en intervjuguide. Det kommer ge 

den intervjuade en möjlighet att beskriva sitt perspektiv på studiens syfte. Intervjuformatet som vi 

valt ger en flexibilitet i intervjun och skapar ett naturligt samtalsklimat.39 Den halvstrukturerade 

intervjun med intervjuguiden kommer att innehålla teman och riktlinjer för att vi ska få den 

empiri vi behöver för att kunna analysera empirin av intervjuerna i resultatanalysen. En viktig del 

i en halvstrukturerad intervju är att den varken är ett öppet vardagssamtal eller ett 

frågeformulär.40 Det kommer istället, vilket nämns ovan, att leda till ett flexibelt och naturligt 

samtalsklimat.  

Respondentintervjun kommer genomföras som en samtalsintervju. Att vi valt samtalsintervju 

grundas på att det är svaren från den som intervjuas som står i fokus, vilket betyder att vi inte 

fokuserar på individen vi intervjuar utan på hur personen som intervjuas arbetar med 

dokumentation.41 Samtalsintervjun skapar ett samtalsklimat där interaktion och samspel mellan 

den som intervjuas och den som intervjuar skapas. Det leder till att vi som intervjuar får en 

uppföljningsmöjlighet på de svar som den intervjuade ger.42   

 

                                                
38 Kvale, Steinar& Brinkmann, Svend, 2009, Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 39 
39 Esaiasson, Peter: Giljam, Mikael: Oscarsson, Henrik: Wängnerud, Lena, 2012. Metodpraktikan: konsten att 
studera samhälle, individ och marknad, s. 228. 
40 Kvale, 2009, s. 43 
41 Esaiasson, 2012, s. 229. 
42 Ibid, s. 251. 
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Urval/Material 

Vi fick tillgång till mailadresser till samtliga idrottslärare i en kommun i mellansverige på 

kommunens hemsida. Vi skickade ut en förfrågan via mail till samtliga idrottslärare på 

gymnasieskolor i kommunen. Utifrån den listan skickade vi totalt ut 24 mail och fick svar från sex 

idrottslärare som är villiga att delta i studien. Vi har under arbetet med studien valt att intervjua 

dessa sex idrottslärare för att få den empiri vi behövde för att kunna besvara våra frågeställningar.  

Vi valde att fokusera på gymnasieskolor eftersom vi anser att det är intressant för oss som 

blivande idrottslärare. De informanter som deltog i studien var: 

 

Lärare 1: Läraren gick sin utbildning på Gymnastik och idrottshögskolan i Stockholm. Hen var 

klar med sin utbildning 1998 och har tidigare tävlat på landslagsnivå i friidrott.  

 

Lärare 2: Läraren gick sin utbildning på Gymnastik och idrottshögskolan i Stockholm med 

landhockey som specialidrott. Hen har varit aktiv inom landhockey, bandy, innebandy och 

volleyboll.  

 

Lärare 3: Läraren har ingen idrottslärarutbildning via högskola eller universitet, men har 

arbetat som idrottslärare i skola sedan 1976. Hen har varit aktiv inom fotboll, basket, volleyboll 

och handboll.  

 

Lärare 4: Läraren började utbildningen med att utbilda sig till lärare i de tidigare åldrarna, 

förskola till årskurs fem. Inriktningen var idrott och hälsa, svenska och naturorienterande ämnen. 

hen var klar med sin utbildning 2013 och hens idrottsliga erfarenheter är simning och ridning.  

 

Lärare 5: Läraren har Idrott och hälsa, historia och tyska som sina inriktningar. Hen har spelat 

fotboll under många år men framförallt spelat innebandy, en sport där hen även är aktiv än idag. 

Hen har varit mycket framgångsrik inom innebandy med internationella och nationella titlar. 

 

Lärare 6: Läraren studerade på Gymnastik och idrottshögskolan i Stockholm mellan 1989 och 

1992. Hen har varit aktiv inom bordtennis, fotboll, simning, bandy, basket och volleyboll.  

Genomförande, bearbetning och analys av datainsamling 

Vi genomförde datainsamlingen för studien genom att vi, som nämnt i urvalsstycket, skickade 

mail till de idrottslärare som vi ville skulle delta i studien. I mailet förklarade vi studiens syfte och 

frågeställning. Vi frågade om de kunde delta och att de fick själva bestämma plats och tid och var 

intervjun kunde genomföras. Vi har valt att de som deltar i intervjun får välja tid och plats för att 
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skapa trygghet och en miljö som de känner sig bekväma i.43 Vi förklarade att de skulle vara 

anonyma i studien för att de skulle känna sig trygga med att delta i studien.  

Vi valde att spela in intervjuerna för att kunna analysera materialet. Vi var tydliga med att de 

som intervjuas var medvetna om att intervjuerna spelas in. Vi spelade endast in de intervjuer där 

vi fick ett godkännande. Om de inte ville bli inspelade kom vi istället att föra anteckningar för att 

få empirin till studien. Vi förde även anteckningar på dator under intervjuerna. Det ger enligt 

Esaiasson en möjlighet att använda anteckningspauserna till reflektion av respondentens svar och 

det leder även till att man inte skapar en obekväm tystnad.44  

Vi kom att strukturera resultatet efter det didaktiska perspektivet med underrubrikerna vad, hur 

och varför. Analys av datainsamlingen kommer ske i analysdelen där studiens resultat analyseras. 

Analysdelen kommer att besvara studiens frågeställning utifrån den empirin vi får av intervjuernas 

resultat. I diskussionsdelen kommer vi koppla studiens analys till den tidigare forskningen i 

litteraturöversikten.  

Vi genomförde intervjuerna gemensamt i tre intervjuer och enskilt i tre intervjuer. Denna 

fördelning grundades på att testa på att dels hålla intervju tillsammans men även på egen hand 

och kunna reflektera över skillnader i de två olika metoderna, vilket nämns i stycket Reflektion över 

intervjumetod. Även en tidsaspekt låg till grund till detta då vi båda inte var tillgängliga till alla 

intervjuer.  

Etiska överväganden 

I vår studie används intervju som metod. Det ska enligt Vetenskapsrådet inom humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning involveras fyra forskningsetiska principer, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.45 Dessa fyra principer har vi tagit 

hänsyn till i arbetet med studien.  

Informationskravet innebär att personerna som ingår i studien ska känna till studiens syfte och 

frågeställning, i denna studie hur idrottslärare arbetar med dokumentation av elever i ämnet idrott 

och hälsa. De intervjuade ska också ha kännedom om vilken uppgift som de har i studien, i detta 

fall som informanter gällande studiens syfte. Vi skickade ett mail till samtliga informanter där vi 

beskrev studiens syfte och frågeställning. Vi var även tydliga med vilken institutionsanknytning vi 

hade och vilka vi var som genomför arbetet. Detta för att de deltagande lätt kan kontrollera 

uppgifterna hos lärosätet.46 Det skickades ut sammanlagt tre mail där denna information om 

studiens syfte och deltagarnas ställningstagande förekom, så de var medvetna om sitt deltagande. 

Från det första mailet fick vi ett fåtal svar, så de andra två mailutskicken var rena påminnelser för 

att eventuellt få fram fler respondenter.  

                                                
43 Esaiasson, 2012, s. 268.  
44 Ibid, s. 268 
45 Vetenskapsrådet, 2002. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, s.6 
46 Ibid, s. 7 
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  Samtyckeskravet innebär att personerna som deltar i studien själva bestämmer över sitt 

deltagande och kan hoppa av om han eller hon känner för det, oavsett hur länge intervjun och 

studien har fortgått och utan att det ska medföra negativa följder för deltagaren som väljer att 

hoppa av.47 Vi var tydliga med detta krav och berättade innan intervjun började för informanterna 

om samtyckeskravet.  

Konfidentialitetskravet innebär att de personer som deltar i studien inte ska kunna identifieras. 

Uppgifter om de intervjuade och de data som samlats in i studien ska inte vara tillgängliga för 

obehöriga.48 Det sker genom att vi är de enda som har tillgång till empirin från intervjuerna, vilka 

innefattar anteckningar och inspelningsmaterial som bevaras på en privat dator. I 

intervjuresultatet nämns att personen jobbar på gymnasieskola i en mellanstor kommun i 

mellansverige. Kommunen har tillräckligt många olika friskolor och kommunala skolor samt antal 

lärare i olika åldrar för att det inte ska vara möjligt att identifiera individerna som ställt upp för 

intervju.  

Nyttjandekravet innebär att uppgifter och empirin endast får användas i forskningsändamål 

och inte användas kommersiellt eller i ickevetenskapliga syften.49 Empirin för denna studie får 

endast användas inom forskning, vilket deltagarna var medvetna om när de deltog. 

 

Reflektion över intervjumetod 

Vi valde att skicka ut ett mail till samtliga idrott och hälsalärare i kommunen vi valde att 

undersöka. I det första mailet valde vi att beskriva studiens syfte och vilken frågeställning studien 

hade. Med facit i hand kanske vi skulle ha skickat ut mailet enbart med studiens syfte och inte 

skriva ut frågeställningen. Vi har reflekterat över att det kan ha gjort att vissa lärare valde att inte 

delta i studien. Samtidigt anser vi att det är viktigt att vara tydliga med studiens syfte och det blir 

tydligt om frågeställningen nämns. Vi anser att utfallet blev lyckat, men vi är medvetna om att vi 

fick med respondenter som hade en vilja att diskutera kring dokumentationen av elevernas 

prestationer. Dock ger Vetenskapsrådet tydliga instruktioner om informationskravet att de 

deltagande respondenterna i en studie ska vara medvetna om studiens syfte.50 Vi kan i nuläget 

inte svara på huruvida en annan struktur på mailkontakten hade gett ett annat utgångsläge. Sedan 

hade vi en personlig mailkontakt med de respondenter som valde att delta i studien. Vi hade ett 

förhållningssätt att respondenten fick bestämma tid och plats för intervjun för att skapa en trygg 

miljö för respondenten. Enligt Esaiasson är det viktigt när man genomför en intervju att skapa en 

bekväm miljö för den som intervjuas.51 

                                                
47 Vetenskapsrådet, 2002. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, s. 10 
48 Ibid, s. 12 
49 Ibid, s. 14 
50 Ibid, s. 7 
51 Esaiasson, 2012, s. 268 
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Vi genomförde sex intervjuer och vi är medvetna om att det inte går att generalisera utifrån denna 

studie men vi fick empirin för att se hur sex lärare i idrott och hälsa arbetar med dokumentation 

av elevers prestationer. Vi fick den empiri vi behövde för att kunna besvara studiens syfte och 

frågeställning. Vi genomförde tre intervjuer gemensamt och tre intervjuer genomfördes enskilt. 

Att genomföra en intervju gemensamt ger en fördel i och med att man kan hjälpa varandra med 

tankar och reflektioner om respondentens svar. Det leder även till att analysen av intervjun kan 

ske utifrån två olika perspektiv. De intervjuer som skedde enskilt hade stor hjälp av den 

intervjuguide som vi hade för att leda samtalet framåt. Under de gemensamma intervjuerna var 

endast intervjuguiden en ram att utgå ifrån. I de intervjuerna kunde intervjuguiden skapa 

problematik genom att respondenten svarade på frågor som enligt intervjuguiden skulle tas upp i 

slutet av intervjun.  Dock kände vi att vi utvecklades under studiens gång och de senare 

intervjuerna genomfördes i stort sätt utan intervjuguidens hjälp. Med detta menar vi att 

intervjuerna blev till goda samtal där intervjuguidens frågor besvarades under samtalets gång och 

därmed inte behövdes följas till punkt och pricka.  

En viktig del vi utvecklade och lärde oss under studiens arbete med intervjuerna var att låta 

respondenten tala. Genom att vi använde oss av vår tystnad ledde det till att respondenten fick 

tid att reflektera över sina svar och komma med nya infallsvinklar. Det ledde även till att samtalet 

blev unikt och varje intervju fick en mer personlig vinkling än om vi skulle följt intervjuguiden 

och enbart ställt frågorna som den innehöll.52  

Arbetet med transkribering av intervjuer är tidskrävande och det var den del i studiens arbete 

som tog längst tid. Dock är det nödvändigt för att skapa ett smidigt arbetssätt för vidare arbete 

med studiens resultat, analys och diskussion. Vi är nöjda med hur vi arbetade med studien och 

hur vi planerade arbetetsfördelningen mellan oss författare.  

 

 

 

                                                
52 Esaiasson, 2012, s. 268 
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Resultat 

Resultatanalysen struktureras genom att vi kommer sammanställa samtliga intervjuer och redovisa 

empirin utifrån det teoretiska perspektiv vi valt, det didaktiska perspektivet med de didaktiska 

frågorna vad, hur och varför. Frågeställningarna för studien är vilka metoder och verktyg som 

lärarna använder sig av i studien för att dokumentera eleverna under lektionstid. Vilka för- och 

nackdelar finns det enligt idrottslärarna i studien med dokumentationen? Hur planerar 

idrottslärarna i studien lektionerna för att kunna bedöma eleverna utifrån kunskapskraven i 

läroplanen?  

 

Interv ju med lärare nummer 1  

Bakgrund 

 

Läraren utbildade sig i Stockholm på GIH (Gymnastik och idrottshögskolan). Hen blev färdig 

med sin utbildning 1998 och är examinerad i idrott och hälsa, historia och pedagogiskt ledarskap. 

Läraren har en gedigen idrottslig bakgrund där hen var med i landslaget i friidrott och tävlade i 

1500 meter löpning. Den intervjuade är inte föreningsaktiv idag men motionerar fem till sex 

gånger i veckan för att må bra.  

  Läraren anser att hens idrottsliga erfarenheter hjälper honom i sitt arbete som lärare i idrott 

och hälsa, främst vid bedömningen av elevers rörelser. Läraren tycker att hen kan se vad som är 

en rörelse med säkerhet och även hur komplexa rörelser ska se ut. Läraren nämner det som att 

hen har ett tränat öga för dessa moment genom många år av eget utövande.  

Läraren ansåg att det var lite om dokumentation i utbildningen och att detta ofta skedde i 

seminarieform. Arbetet med dokumentationen har läraren fått lära sig på plats. Läraren framhåller 

att diskussion mellan kollegor och erfarenheten av att arbeta på olika skolor har utvecklat dennes 

arbete med dokumentation.  

 

Vad dokumenteras? 

 

• List-system där läraren sätter plus och minus under de praktiska rörelsemomenten som till 

exempel gymnastik. 

• Skrivuppgifter i styrka, kondition och koordination  

• Filmning av dansmomentet ”Showdans” 

• Förändra ett beteende  
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• Slutexamination med att eleverna väljer ett av momenten styrka, kondition och koordination 

som de väljer att utveckla under en period. Där ingår även en diskussionsdel gällande det som 

står i läroplanen om ”Dessutom kan eleven översiktligt diskutera friluftsliv, motion och idrott 

som sociala och kulturella fenomen och översiktligt beskriva hur olika livsstilar och 

kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt.”53. 
 

Hur dokumenteras det? 

 

När läraren har undervisning arbetar hen med dokumentation genom ett list-system. I list-

systemet har hen klasslistan där hen med plus och minus bedömer den praktiska rörelsebaserade 

aktiviteterna. Detta har hen sedan som underlag när hen diskuterar med eleverna om hur det 

ligger till i betygsskalan i idrott och hälsa.  

  Under momenten med styrka, kondition och koordination har läraren en kort genomgång på 

fem till tio minuter i början av lektionen i idrottshallen. Hen använder sig av en projektor och en 

tavla för att ha den korta föreläsningen. Läraren anser att det är viktigt att det inte blir för mycket 

av stillasittande på lektionerna i idrott och hälsa. Läraren anser att det är viktigt att eleverna får 

testa kunskapen praktiskt. Det passar inte ihop med idrott och hälsaämnet att inte röra på sig. 

Under dessa moment sker en dialog mellan läraren och eleven där eleven får berätta vad hen 

anser att hen har för mål med idrottsundervisningen. Detta sker två gånger per kurs för att 

tydliggöra elevens progressiva utveckling och om läraren och eleven har samma uppfattning 

gällande elevens prestationer under kursens gång.   

  En skrivuppgift eleverna ska genomföra är att ”Förändra ett beteende”. Uppgiften går ut på 

att eleverna ska ändra ett beteende som ska leda till positiva följder. Det kan vara allt från att sluta 

röka till att gå och lägga sig tidigare för att vara mer pigg. Sedan får de utföra uppgiften under en 

sexveckorsperiod och diskutera innebörden av denna förändrade vana.  

Sedan avslutas kursen med en slutexamination. Efter att eleverna har haft ett teoriblock med 

styrka, kondition och koordination under kursens inledande termin så ska de välja ett område de 

vill utveckla och förbättra. Eleverna genomför ett test som ger ett utgångsläge utifrån vilket de 

kan göra en planering för träningen. Läraren fungerar under den tiden som en handledare och för 

en diskussion med eleverna, hur de har tänkt gällande planeringen. Sedan sammanfattar eleverna 

arbetet med en diskussionsuppgift med det som står i läroplan. Gällande ”Dessutom kan eleven 

översiktligt diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och översiktligt beskriva hur 

olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt.”54 Läraren 

anser att denna punkt i läroplanen är svår att genomföra praktiskt, även om hen skulle vilja det, 

men att det inte är genomförbart på något annat sätt än som en skrivuppgift.  

                                                
53 Gy11, 2011, s. 89 
54 Ibid, s. 89 
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På skolan arbetar de med att samlas efter ett avslutat moment och diskutera själva momentet. 

Under diskussionen tar man upp om de är nöjda med utförandet av aktiviteten. Läraren anser att 

det leder till att de utvecklas hela tiden. De arbetar med SKA (systematisk kvalitetsanalys). De 

diskuterar om vad som gick bra och om det är något som de vill förändra för att innehållet i 

momentet ska utvecklas till det bättre. Delar som diskuteras är de resultat som kommit in och om 

detta används i bedömningen. Läraren berättar att man bör vara beredd att ändra sig för att 

utvecklas. Vidare diskuteras hur man har kommit fram till betyget, hur de ska bedöma, om alla 

elever var aktiva under momentet. Läraren förklarar att denna utveckling sker efter att man fått 

mer erfarenheter i arbetet. I början av sin yrkeskarriär blir det enligt läraren, ofta så att man 

bedömer sitt innehåll och hur det går, för att sedan reagera för att utveckla sin lärarroll och sitt 

lektionsinnehåll. När man fått mer erfarenhet leder det till att man kan reflektera mer över sitt 

eget utövande. Läraren nämner att man ser vad man får ut av lektionsplaneringen men att man 

lägger till den reflekterade delen i arbetet. Läraren förklarar det genom att man ser vad man fick 

ut av innehållet men att läraren ställer sig frågan, om jag skulle gjort så i stället, vad skulle jag få ut 

då? Hen förklarar det på följande sätt.  

 
Gör eleverna det du tänkt, blir planeringen bra men sen gäller det att lyfta blicken, oj men hur ska 
man bedöma det här, kan du se alla även han som inte ville vara med, vad var det här? Dom som 
var lite elak, hur fick du in det. Först får du titta på fokusplaneringen, få in ramen, gör alla något i 
aktiviteten. Sen börja med den här att bedöma och reagera sen kan man efter några år reflektera. 
Jaha det här får jag om jag gör så här, men om jag vill ha det så här, vad skulle jag göra då istället? 
Man bygger på sin erfarenhet innan man är där. 

 

Vi diskuterar hur man arbetar med att se alla och att idrottshallen är en komplex plats att ha 

undervisning i. Läraren förklarar det med att det inte finns några fasta platser, utan att det sker 

saker överallt. Hen berättar att det gäller att ha splitvision som ger läraren en överblick över vad 

som sker i hallens alla delar. Hen förklarar att det gäller att planera så alla får en chans att visa 

deras kunskaper:  
 

Vi har det på papper, kommunen har köpt in It´s learning, en läroplattform. Då får man in arbeten 
och skickar ut det igen. Jag tror eller misstänker att på många ställen att man hoppar över de här 
punkter, vi diskuterade lite. Hur ska man i en diskussion veta om 30 elever i en klass kan om det 
utförligt nyanserat redogöra? Då hugger man sig själv i foten om man tror att man ska se alla i det 
läget. Det är de bitarna som är svårast att få in på ett bra sätt, helst skulle man vilja få in det ännu 
mer som något aktivt, förstå att alla ska kunna få möjlighet att visa sina kunskaper. 

 

 

 Varför dokumenteras det? 

 

Läraren arbetar idag som hen gör utav två anledningar. Dels genom egna erfarenheter kring 

dokumentation och dels genom diskussioner med kollegor. Läraren förklarar att hen har ständiga 

dialoger med eleverna där de diskuterar vad eleverna presterar och vad som krävs av dem. Dessa 
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diskussioner sker ständigt med lärarens matris av hur eleverna har presterat och läroplanen som 

grund. Hen nämner att hens främsta uppgift är att ge eleverna denna feedback så det inte ska 

komma som en överraskning när sedan betyget sätts. Läraren framhåller att det gäller att 

dokumentera elevernas prestationer för att sedan vid betygsdiskussioner kunna tydligt förklara 

varför eleverna de betyg de får.  

  Läraren anser även att eleverna på skolan är högpresterande, vilket underlättar arbetet med 

skrivuppgifter. Eleverna strävar efter de höga betygen och därför fungerar detta arbetssätt bra på 

den skolan läraren arbetar på. Hen har även erfarenhet av att ha arbetat på en skola där eleverna 

inte är lika hög presenterande och då gäller det att ha en annan planering. Läraren anser att det 

viktigaste är att ge eleverna en möjlighet att visa sina kunskaper och det är lärarens ansvar att ge 

eleverna den möjligheten.  

 

Interv ju med lärare  nummer 2 

Bakgrund 

 

Läraren har gått specialidrottslärarlinjen med landhockey som specialidrott på Gymnastik och 

Idrottshögskolan i Stockholm och är enbart behörig ämneslärare i idrott och hälsa. Läraren har 

varit aktiv inom landhockey och spelat runtom i Europa och har dessutom hunnit med att arbeta 

som ledare och tränare inom idrotten. Hen har även testat på att spela bandy, innebandy och 

volleyboll. Alla dessa år som aktiv idrottsutövare tycker läraren har givit denne ett gott ledarskap 

som hen använder i sitt dagliga arbete med eleverna. Samtidigt tycker läraren att den idrottsliga 

bakgrunden har berikat vokabulären med mängder av termer inom olika idrotter som till vardags 

kan användas i såväl undervisningen som i lättsamma samtal med eleverna. Idag är läraren aktiv 

ur en mer hälsomässig synpunkt där cykling, löpning samt styrketräning får stå för 

träningsinnehållet. 

      Läraren tycker sig inte fått med sig utbildning kring dokumentation eller betygsättning från 

sin studietid och menar att samtal med andra lärare inom idrott och hälsa givit mer idéer och tips 

kring dokumentation. Dessa tips har dock inte kommit från skolan som arbetsplats utan från, på 

eget bevåg planerade samtal med kollegor på skolan och från andra skolor.  

Vad dokumenteras? 

 

• Hälsobok – kondition, hälsa, styrka, smidighet 

• Musikuppgift - planera och hålla ett rörelsepass till musik 

• Prov i kostvetenskap 
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Hur dokumenteras det? 

 

Läraren använder sig av en hälsobok som eleverna själva fyller i, där ett antal olika tester ingår. 

Eleverna arbetar i par där de testar sin styrka i det antal situps de kan göra under en minut samt 

hur många armhävningar de hinner med under en minut. Eleverna testar även sin rörlighet och 

fyller i vilken nivå de klarar på ett beep-test, vilket är ett konditionstest. Utöver de olika testerna 

fyller eleverna i sidor som kretsar kring hälsa med fokus på sömn, kost och psykiskt 

välbefinnande. Testet är till för att eleverna ska öka sin medvetenhet kring sin egen kropp och 

hälsa. Samtidigt är testet ett sätt för läraren att frigöra sig från undervisningen för att själv kunna 

dokumentera elevernas prestationer. Detta görs möjligt då eleverna arbetar i par och själva fyller i 

sina resultat. Dessa tillfällen är viktiga för läraren, då hen i övrigt tycker att det är svårt att hinna 

med så mycket dokumentation som kanske skulle behövas för att slutligen kunna sätta ett så 

rättvist betyg som möjligt.  

 
Jag skulle behöva ha mer dokumenterat kan jag känna ibland, när man väl sätter sig där snart om 
en månad när vi ska skriva våra betyg. Så känner man, hur är den här eleven på det här momentet? 
Och så har man liksom inte skrivit upp det då för att man inte har hunnit med.  

 

Eleverna får även en uppgift i musik och rörelse, där de ska planera och genomföra ett 

rörelsepass till musik i grupper om fyra elever. Rörelsepasset ska innehålla olika moment såsom 

styrka, kondition och avslappning. I det här momentet bedömer läraren helheten genom ett 

slutligt framträdande och har möjlighet att dokumentera insatserna. Här representerar olika färger 

olika moment i rörelsepassen, där svart står för ett högt bpm, beats per minute, grönt för ett litet 

långsammare och blått för långsammast som hör till avslappningen.  

 
En av varje färg ska de göra. Så då kan jag sitta med klasslistan och så skriver jag vad det får på 
grön, blå och svart. Och har de liksom bra på något moment så tar inte de andra momenten ner 
utan jag bedömer helheten, så har de bra på något då får de bra på uppgiften. 

 

Läraren arbetar mycket med formativ bedömning under sina lektioner, vilket bidrar till att 

eleverna får en uppfattning om sina resultat och slutligen även hur de ligger till betygsmässigt. 

Dessa betygssamtal pågår ständigt och är en återkommande del av vardagen.  

 
Det man gör väldigt mycket. Vi gör väldigt mycket formativa bedömningar hela tiden. Vi pratar ju 
med dem hela tiden. Bra där! Du kanske ska göra så! Tänk på det, och så vidare. 

 

När läraren planerar lektioner där hen känner att prestationerna behöver bedömas så är det 

viktigt att de planeras så att läraren själv kan frigöras från undervisningen. Detta görs till exempel 

vid hinderbanor, där eleverna kan sköta större delen av lektion på egen hand, vilket gör att läraren 

kan sitta vid sidan och dokumentera elevernas kroppsliga förmågor.  
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Gällande det teoretiska innehållet i undervisningen tycker läraren att det är viktigt att väva in det i 

det praktiska arbetet. Hen menar att det blivit mycket tydligare sedan den nya läroplanen, GY11, 

började användas, då den är tydligare och att det handlar mycket om elevernas kroppsliga 

förmåga.  

 
Teori är jätteviktigt att få in, men då måste man fråga sig vad teori egentligen är. När vi jobbar med 
en hinderbana och pratar puls och eleverna räknar puls, då pratar ju jag innan i kanske femton 
minuter om hjärta, puls och vad som påverkar. Om jag istället ska gå till en lektionssal och bara 
prata om det, och sen gången efter jobba med det. Det blir liksom inte samma sak. Man måste 
koppla det bättre. 

 

Eleverna får även läsa till ett prov i kostvetenskap, där kostens påverkan på träning tas upp. 

Provet ska även ge eleverna kunskap om kostens betydelse för kropp och träning. 

Varför dokumenteras det?  

 

De teoretiska uppgifterna är som tidigare nämnts både till för eleverna och läraren i fråga. 

Eleverna får ta ansvar för sin träning och samtidigt en insyn i sin träning och vad den gör med 

kroppen. Uppgifterna inkluderar även kost, sömn och stresshantering, vilket läraren anser vara 

viktigt för elevernas hälsa och välmående. Samtidigt som detta sker får läraren en möjlighet att 

frigöra sig från undervisningen för att dokumentera elevernas prestationer. Även om uppgifterna 

inte är så många så är det viktiga då läraren tycker att hen borde jobba lite mer med 

dokumentation, men att tiden inte räcker till.  

   Däremot arbetar läraren ständigt med en formativ bedömning där eleverna under så gott 

som varje lektion får tips och feedback på det de presterar. All denna formativa bedömning är för 

att eleverna ska ha så bra kontroll som möjligt på sin situation och hur deras prestationer 

bedöms.  

 

Interv ju med lärare nummer 3 

Bakgrund 

 

Läraren har ingen idrottslärarutbildning via högskola eller universitet men har arbetat som 

idrottslärare i skola sedan 1976. Började vikariera som idrottslärare under sina juridikstudier som 

sedan fick stå tillbaka på grund av idrottsvikariaten som hen ansåg vara roligare och mer givande. 

Har under åren arbetat som idrottslärare på deltid, då läraren drivit egna företag vid sidan om 

läraryrket. Läraren har även arbetat som idrottskonsulent på ett Idrottsförbund där läraren drivit 

utbildning och utveckling av idrottsprofilerna på skolor. Dessa idrottsprofiler har involverat 

idrotter som fotboll, hockey samt innebandy och ridning för att nämna några. 
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  Läraren har en diger, egen idrottslig bakgrund och har varit aktiv i fotboll, basket, volleyboll 

och handboll. Läraren har även arbetat som skidlärare i Alperna, åkt mycket långfärdsskridskor, 

spelat golf samt intresserat sig för friluftsliv. Idag handlar idrottandet mer om att hålla kroppen i 

god form för att bibehålla hälsan. Denna relativt breda idrottsliga bakgrund tycker läraren 

kommer väl till pass i undervisningen:  

 
Nej, men att man varit allätare inom idrott, det är nog säkert en fördel i när man dels ska lära ut 
och kunna entusiasmera eleverna. 

Vad dokumenteras? 

 

• List-system i datorn där hen fyller i kommentarer om sina elever.  

• Skriftligt prov inom kondition och träningsmetoder. 

• Kompendium inom max-tester, både fysiskt arbete och konditionsarbete. 

• Självbedömning 

 

Hur dokumenteras det? 

 

Varje moment dokumenteras i datorn där elevernas prestationer bedöms via korta kommentarer 

samt ”plustecken”, utifrån hur bra prestationen varit. Efter varje lektion sätter läraren ett 

plustecken vid eleven utifrån dennes prestation.  

 
Om vi nu har en klasslista som jag kör på typ ett Excel-ark med massa rutor och så står det datum 
och står en rad upp med vad de har gjort och parallellt med det så har jag veckans schema där jag 
skriver lite noggrannare på varje klass vilka moment och vad vi har gjort då på varje tillfälle, om jag 
känner att jag skulle vilja gå tillbaka och titta lite mer, det är väl ganska sällan det behövs. 

 

Läraren har ett moment som kallas för ”max-test”, där eleverna själva fyller i olika testresultat 

inom både fysiskt arbete och konditionsarbete. När eleverna genomfört testerna och fyllt i 

kompendiet så betygsätter läraren helheten.  

 

I början av årskurs ett får eleverna papper med alla betygskriterier, samt grundmoment som 

kommer att genomföras. En gång varje termin får eleverna sedan göra en självbedömning där 

läraren även sätter en signatur. Eleverna har skrivit upp sina mål med kursen och med betyget. 

Sedan diskuteras självbedömningen och hur eleverna ska nå de uppsatta målen och det slutliga 

betyget. Det finns de elever som nöjer sig med betyget E, och de blir snabbt medvetna om vilka 

moment som måste genomföras då. Sedan finns det andra elever som siktar mot högre betyg och 

dessa elever måste vara på det klara med att det krävs att de tar lite mer ansvar för sin skolgång 

för att uppnå sina betygsmål. 
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Och de som sen vill ha högre betyg då vet de att då får man ligga i för då är ögonen mycket på 
dem och då för vi mer en diskussion och då är det viktigt att de bollar med mig om hur de ligger 
till och så vidare. 

 

 

Teoretiskt arbetar de med kondition och träningsmetoder där eleverna slutligen får ett skriftligt 

prov. Provet går att fylla i med hjälp av ett kompendium för att uppnå betyget E, och utan 

kompendium för högre betyg. Läraren menar att den teoretiska delen av undervisningen sker i 

kortare segment i samband med lektion, då eleverna inte klarar av längre teoripass: 

 

När man ska gå in för de här proven och plugga på dem till exempel så, det går inte att sätta sig 
med det här gänget i idrottshallen och köra i nittio minuter utan då kör man en kvart och sen har 
vi idrott som vanligt. Och nästa gång kör man en kvart och så betar man av det där kompendiet på 
en fyra, fem gånger och sen får de ett par veckor på sig till att plugga till ett prov. Sen kör vi. Prov i 
hela gympasalen och sitter ner och gör det, antingen med eller utan kompendium. Det är en metod 
som har vuxit fram lite såhär och det känns bra, det funkar bra. 

 

När vi kommer in på frågor kring dokumentation av enskilda, aktiva, lektioner så har läraren en 

vision om hur hen skulle vilja ha det. Läraren kopplar sina tankar till de teoretiska ämnen där man 

mäter resultat i form av prov. Detta skulle kunna användas mer i idrottsundervisningen, om 

läraren fick bestämma.  

 

Egentligen har jag en vision om hur jag skulle vilja att det vore. Och det är egentligen, jag är ju lite 
uppfödd i det här med måttband och tidtagaruret och mäta resultaten, som tyvärr har blivit lite fult 
att göra senaste åren. Det är helt ok att anteckna teoretiska resultat och prov och sånt här men att 
anteckna hur fort någon springer eller notera hur långt de hoppar eller hur bra de var i basket eller 
något annat sånt här, där tycker jag det har flummat iväg till att man bara ska hitta en helhet så 
småningom, men jag tycker att det är rätt så osäkert för eleven. Utan ju mer små delmoment jag 
kan notera i hur de klarar av desto säkrare tycker jag att jag kan sätta ett betyg på eleven sen. 

 

Läraren tycker att allt arbete kring dokumentation för betygssättningen har skapats av lärarna 

själva och inte tillhandahållits av hens arbetsplats. Läraren anser att studiedagar en till två gånger 

om året gynnar arbetet inom detta område, då idrottslärare från många olika gymnasieskolor 

träffas för att diskutera betygssättning, dokumentation och yrket i sin helhet.  

 

Varför dokumenteras det? 

 

Samtliga former av dokumentation sker för att läraren ska kunna sätta ett så säkert betyg på 

eleverna som möjligt. Samtidigt sker viss del av dokumentationen för att eleverna själva ska 

reflektera över sina prestationer och sina målsättningar. Denna löpande reflektion ger eleven 

chans att diskutera sina prestationer och betygsmål med läraren för att kunna uppnå ett så högt 
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betyg som önskas. Lärarens egen dokumentation över elevernas vardagliga prestationer ger 

dessutom läraren chans att gå tillbaka och titta i systemet före betygssättning. Detta kan vara 

viktigt då kurserna kan sträcka sig över flera årskurser och det ibland kan vara svårt att komma 

ihåg exakt vad samtliga elever gjort under terminernas gång.    

Interv ju med lärare  nummer 4  

Bakgrund 

 

Läraren i intervju tre studerade på Uppsala universitet. Läraren började utbildningen med att 

utbilda sig till lärare i de tidigare åldrarna, förskola till årskurs fem. Inriktningen var idrott och 

hälsa, svenska och naturorienterande ämnen. Utökade sedan sin utbildning med att läsa idrott och 

hälsa B men även den specifika utbildningen för den skola läraren jobbar på för tillfället. Läraren 

har även en reklamutbildning.  

  Lärarens idrottsliga erfarenheter är simning och ridning. Läraren är även aktiv inom 

judosporter, judo, aikido och jujutsu. Läraren har erfarenhet av yoga, massage, qigong och thai 

chi som läraren använder sig av i sin undervisning för att få en bredd på idrottsundervisningen. 

  När studien genomfördes undervisade läraren i idrott och hälsa endast på gymnasienivå men 

tidigare har läraren undervisat i idrott och hälsa i de lägre årskurserna. Undervisningen i flera 

årskurser anser läraren ger en bra bild av hur elever utvecklas och hur läraren kan påverka 

utvecklingen. Läraren undervisar även i ett flertal andra ämnen samtidigt som hen undervisar i 

idrott och hälsa.  

  Dokumentationen anser läraren ingick i utbildningen, framförallt i Idrott och hälsa B-kursen. 

Läraren nämner en uppgift inom den verksamhetsförlagda utbildningen, uppgiften gick ut på att 

studenten studerade hur handledaren arbetade med dokumentation. Det ingick även hur man ska 

bedöma rörelsekvalité, vilket läraren anser var en viktig del då det gäller dokumentation.  

  På skolan läraren arbetar på är det små klasser med runt 15 elever och det är en varierande 

studiemotivation hos eleverna på skolan. 

 

Vad dokumenteras? 

 

• Ledarskapslektion ibland 2 och 2 med lektionsplaneringen 

• Skriftligt omdöme två gånger per år, höst och vår.  

• Stresshantering 

• Eget träningsprogram 

• Träningsdagbok på tre veckor. 

• Konditionstest 

• Kost och näringsämnen 
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Hur dokumenteras det?  

 

Läraren för anteckningar under om närvaro och planering efter varje lektion Läraren använder ett 

stjärnsystem där hen dokumenterar elevernas prestationer. Läraren skriver upp om vissa elever 

har presterat något utöver det vanliga. Detta gör läraren genom att sätta en stjärna och en 

kommentar om eleven. Läraren nämner även att dokumentationen även sker när något negativt 

har hänt, läraren nämner att om någon elev har varit rädd för att delta som ett exempel.  

  Läraren för anteckningar under den ledarskapslektion eleverna genomför. Läraren är även själv 

aktiv under vissa lektioner för att utveckla ett samspel med eleverna och testa elevernas 

planeringar. Eleverna ska undervisa en lektion och lämna in en lektionsplanering. Detta moment 

kan antingen ske enskilt eller två och två, beroende på om det finns tid. 

  Eleverna har en del teoriuppgifter att lämna in och dessa följer efter att läraren har undervisat 

i momentet. Eleverna ska planera ett träningsprogram och anteckna i en träningsdagbok under en 

treveckorsperiod. Inför detta genomförs ett konditionstest för att eleverna ska kunna planera sin 

träning. De har även teoretiska uppgifter i stresshantering, kost och näringsämnen. Läraren 

förklarar att föreläsningsdelen sker i början av lektionerna och att det alltid ingår ett 

rörelsemoment i idrottslektionen. Dessa teoridelar nämner även läraren som ett komplement till 

vissa elever. Läraren förklarar det på följande sätt: 

 
Det kan också vara ett komplement, där en elev kanske inte kan prestera lika mycket i rörelse men 
presterar mer i teori. Så kan det vägas samman till ett resultat som kan vara mer rättvisande än om 
det bara skulle vara rörelsebaserat.   

 

I början av läsåret får eleverna skriva vad de har för föreställningar om idrott och hälsa. De får 

skriva vad de vill göra inom idrott och hälsa och vad de tycker är jobbigt inom idrott och 

hälsakursen. Utifrån dessa genomför läraren planeringen av läsåret, vilket läraren anser vara ett 

bra sätt för att eleverna ska känna sig delaktiga.  

  Eleverna får även skriva vad de själva anser de har för kunskaper inom ämnet idrott och 

hälsa och var de ligger på för kunskapsnivå i styrdokumentet. Läraren har sedan ett personligt 

samtal med eleven inför det skriftliga omdömet som skrivs två gånger på år, under höst och vår. 

Läraren nämner att betyget som eleven har ansett sig själv ligga på i de flesta fall, överensstämmer 

med lärarens bedömning. Detta arbetssätt ger enligt läraren eleverna en tydlig bild varför eleven 

får det betyg läraren sätter. 

  På frågan hur idrott och hälsa skiljer sig från de andra ämnena gällande dokumentation säger 

läraren följande: 

 
Jag tror jag är mer noggrann i drott och hälsa än i de andra ämnena eller jag är mer medveten att 
jag måste kolla hela tiden. För i de andra ämnena kan man ha sina prov, titta på vad de har gjort i 
sina häften, där finns dokumentationen mer på ett naturligt sätt. Men i rörelseämnet måste jag vara 
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med hela tiden. I de andra ämnena finns det alltid något att gå tillbaka till, medan här i idrott, har 
man inte kollat är man lost. Även om man har vissa teoretiska delar men man måste kolla på hur 
de rör sig, hur de leder, alla de här sakerna, hur de klarar det här momenten.  

 

 

Varför dokumenteras det? 

 

En nackdel med dokumentation är att tiden inte finns och att de har korta lektionstillfällen på 

skolan som hindrar läraren i dokumentationsarbetet. Skolan skulle även behöva ha mer utrustning 

som kan underlätta lärarens arbete gällande dokumentation i framförallt rörelsemomenten, som 

exempel nämner läraren bommar och mattor. 

  Dokumentation ger läraren något att titta tillbaka på då det gäller elevens prestationer under 

kursens gång. Genom hur skolar arbetar med skriftliga omdömen och personliga samtal med 

eleverna nämner läraren att det är en fördel med att ha dokumenterat elevers prestationer i ämnet 

för att vara tydlig med vad eleverna ligger på för betyg i ämnet.  

  Läraren nämner även en viktig del i hur dokumentationen ger en trygghet åt eleverna i att det 

kan berätta vad som de anser är jobbigt i ämnet. Det leder även till att läraren kan anpassa 

lektionsinnehållet efter vilken grupp som hen ska undervisa. Denna anpassning gäller även de 

elever som strävar efter de höga betygen. Dokumentationsarbetet för denna lärare leder således 

till att undervisningen blir med individanpassad.    

 
Jag tycker en fördel med att dokumentera är också vad eleverna själva vill utmana sig själv i och 
vad de är rädda för och vad de tycker är skit läskigt. Att jag redan har det gör att jag kan jobba mer 
medvetet med varje elev. Du vill utvecklas i det, vi ser till att det är tryggt när det här händer som 
du är rädd för. Jag kan anpassa mina lektioner efter gruppen bättre, och de som vill rikta in sig på 
ett riktigt högt betyg, man känner att, man vet det och man kan ge dem utmaningar så de kan visa. 

 

Interv ju med lärare  nummer 5 

Bakgrund 

 

Läraren är behörig lärare för idrott och hälsa, historia och tyska för gymnasiet och undervisar i 

historia och idrott och hälsa. Läraren undervisar även i olika specialkurser såsom hälsopedagogik, 

pedagogiskt ledarskap samt ledarskap och organisation. Läraren har varit aktiv inom olika 

lagidrotter där läraren spelade fotboll under många år men framförallt spelat innebandy, en sport 

där läraren även är aktiv idag. Läraren har varit mycket framgångsrik inom lagidrott med 

internationella och nationella titlar och tycker att det fört in noggrannhet och professionalitet i sin 

yrkesroll. Från sin aktiva karriär tycker sig läraren även ha med sig stora erfarenheter av ledarskap 

och konflikthantering in i sitt arbete som lärare. Dock finns vissa förväntningar att 
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undervisningen ska innehålla lagidrott och bollsport, grundat på lärarens tidigare och att läraren 

ibland kan tycka att den egna idrottsbakgrunden kan kännas som en nackdel.  

  När vi pratar om lärarutbildningen och betyg, dokumentation och bedömning i synnerhet så 

tycker läraren att hen inte fått ut tillräcklig information om det under sina år som student. 

Däremot tycker läraren att samtliga praktikperioder har gett hen mer kött på benen när det gäller 

själva bedömandet.  

 

Vad dokumenteras? 

 

• Film på momenten dans och aerobics 

• Skriftliga uppgifter: hälsodagbok, träningsdagbok, ergonomiuppgift, kosthållningsuppgift och 

ett prov i träningslära 

Hur dokumenteras det?  

 

Läraren tar in externa instruktörer för olika moment såsom dans och aerobics, vilket ger 

läraren tid att observera elevernas prestationer under passet istället för att sköta själva 

undervisningen. Samtidigt som läraren bedömer prestationerna så filmar läraren utförandet, vilket 

också kan användas till underlag för bedömningen och sedermera betygssättningen. Tanken med 

att filma elevernas prestationer vid olika moment är inget som skolan som arbetsplats 

tillhandahållit läraren, utan det är istället något som läraren tagit fram tillsammans med sina 

kollegor.  

 
Det har jag lärt mig här mer och mer att, till exempel filma tycker jag är bra. Det gör vi på aerobics 
och på dansmomenten. Det är också bra i betygssamtal när man pratar lite om vad de vill veta om 
vad som är komplexa rörelser, vad de ska utveckla. Då kan man sitta här och titta för jag har också 
tur för jag får ju in instruktörer från Actic som kör. Till exempel dans där har vi tagit in en 
zumbainstruktör och så där så då kan ju jag liksom sitta bredvid och typ filma. Det är jättebra. Där 
känner man sig trygg.  

 

Eleverna skriver en egen hälsodagbok där de resonerar kring sin egen hälsa och kan skriva om 

olika träningspass, till exempel ett bollspelspass där de funderar kring frågor angående pulsen, 

vilka muskler som använts, vem passet kan passa bäst för med tanke på ålder och 

träningserfarenhet. Dessa hälsodagböcker används även vid olika seminarier, där de ligger som 

underlag för diskussioner kring träning och hälsa. 

Eleverna ska även fylla i en träningsdagbok, där de ska planera och genomföra ett eget 

träningsprogram. De genomför även uppgifter inom ergonomi och kosthållning som lämnas in 

för rättning, samt ett skriftligt prov i träningslära.  
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Slutligen menar läraren att syftet med hens uppdrag mycket handlar om att ge eleverna 

förutsättningar för att hitta ett livslångt intresse för idrott och hälsa och därför pratar de med 

eleverna om att komma till idrottslektionerna och testa.  

 
Syftet, det är jag och mina två kollegor helt överens om, det är att erbjuda en möjlighet att hitta en 
fysisk aktivitet eller motionsform som passar här och nu. För det är så här jättemånga som är 
jättefysiskt aktiva, som spelar fotboll, som håller på och satsar. Så lägger de av när de är 17 för det 
är gameing, eller brudar, eller, bio alltså eller något annat och då så måste de få en chans att få det 
nya, andra vågen i liksom sitt fysiska aktivitetsliv också, att liksom hitta någonting annat som också 
är kul.  

Varför dokumenteras det? 

 

De olika skriftliga uppgifter som eleverna arbetar med och skickar in är till för både läraren 

och eleven. Läraren får tydligt genomarbetade uppgifter att bedöma, samtidigt som eleven får tid 

att arbeta med samt reflektera över sin träning, kost och hälsa. Gällande filmandet av vissa, 

särskilda moment, så görs det för att kunna titta noggrant på elevernas rörelser och prestationer. 

Samtidigt går det att, vid behov, visa upp filmerna för elever för att styrka och ibland förklara det 

betyg som läraren satt på elevens prestation. Det sistnämnda ser läraren som en ordentlig fördel 

med filmandet, då elever kan ifrågasätta ett visst betyg eller omdöme. Då fungerar filmen som ett 

tydligt och bra underlag för att rättfärdiga omdömet eller betyget i just det momentet. 

 

Interv ju med lärare  nummer 6 

Bakgrund  

 

Läraren har efter gymnasiala utbildningen utbildat sig ett år på Bosöns idrottshögskola och 

sedan tre år på Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) mellan åren 1989 till 1992. Läraren är 

utbildad i ett ämne och det är idrott och hälsa. Den egna idrottsliga bakgrunden innefattar bandy, 

basket, fotboll, simning, volleyboll och bordtennis. Läraren är inte aktiv idag men var på elitnivå i 

bordtennis i tio år och elitdomare inom fotboll i tio år. Idag är läraren endast aktiv ur ett hälso- 

och välmåendeperspektiv. Läraren anser att denna bredd på sporter är en hjälp i sitt 

yrkesutövandet som idrottslärare och ger en förståelse för ämnet idrott och hälsa. Läraren 

nämner att i dagens samhälle sker en specialisering för en specifik idrott bland ungdomar, vilket 

leder till att de inte får den bredd som läraren själv har. Läraren nämner att erfarenheten av olika 

sporter ger en trovärdighet som idrottslärare, gällande termologi och förståelse för olika sporter.  

 

I utbildningen fanns det inte mycket om dokumentation. Lärarens nämner det på följande sätt: 
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Nej i utbildningen tycker jag inte det, det är snarare att, det fanns men det var ett annat system 
med betyget då. Nu är det mer att man med färdigheter, uppvisar olika förmågor och så vidare. 
Det var mer summativt förut. Nu kan man mer påverka eleverna på ett annat sätt. Man startar 
lektionen och sen är det någon elev som underpresterar och behöver utvecklas. Men detta sker 
verbalt, tycker jag. Då kan man gå runt på lektioner och framförallt lyfta de som underpresterar. 

 

Vad dokumenteras? 

 

• Musik och rörelse- Friskis pass 

• Kondition och styrka hälsodagbok 

• Plus/minus/noll 

• Kostprov 

• Orientering 

 

Hur dokumenteras? 

 

I momentet Musik och rörelse, där eleverna ska leda ett färdigt Friskis- och Svettisprogram. 

Under detta pass är det elever som leder lektionen och det leder till att idrottsläraren kan lättare 

dokumentera elevernas prestationer. Detta ger en formativ bedömning under lektionen. Även 

under kondition och styrkamomentet sker en dokumentation i form av att eleverna antecknar i en 

hälsobok. Under dessa två moment har idrottsläraren möjlighet att frigöra sig från 

undervisningen och kan istället anteckna elevernas prestationer med papper och penna. Eleverna 

genomför även ett prov inom momentet kost. Läraren anser att det är svårt med detta arbetssätt 

under vanliga lektioner eftersom man är en del av lektionen. Läraren arbetssätt gällande detta är 

att läraren kan använda eleverna inom deras egna sporter. Om läraren till exempel har en elev 

som är kunnig inom racketsport, så kan eleven hålla i undervisningen så att läraren får en 

möjlighet att dokumentera och bedöma eleverna. Läraren anser även att detta arbetssätt är 

gynnsamt för att själv orka med yrket, det är inget självändamål att göra allt själv.  

  De teoretiska momenten i undervisningen kan enligt läraren missgynnas av att det finns 

högpresterande elever inom idrott och hälsa på skolan. Det sker ofta därför att eleverna anser att 

de inte behöver prestera under de teoretiska momenten för att de presterar bra under de 

praktiska momenten. Läraren nämner att de teoretiska delarna ständigt är involverade i den 

praktiska undervisningen i form av genomgången av lektionen. Till exempel att läraren går 

igenom pulsmätning när de aktiverar sig i en hinderbana.    

  På skolan sker diskussioner mellan kollegor och studiedagar med idrottslärare gällande 

dokumentation och bedömning inom ämnet idrott och hälsa.  

  Det sker även en dialog under lektionen med eleverna angående hur de presterar och att hen 

är aktiv med att förklara hur eleverna ligger till. Läraren kan även använda sig av elevernas 
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kunskaper och med levande exempel hur till exempel ett handstående ska se ut. Det sker även 

under orientering momentet där ett bra förarbete leder till att läraren kan sitta och dokumentera 

elevernas prestationer. 

  Vi frågade läraren om det använder några verktyg för dokumentationen av eleverna och 

läraren nämner en problematik gällande att filma en elev i ett dans och rörelse moment. 

 
Det har skett väldigt sällan, det kan ha skett vid något tillfälle när någon har varit borta. Då 
kommer man in i en problematik. Vill de bli filmade eller inte och så vidare? Det blir på allvar på 
ett annat sätt, varför filmas det idag? När det inte gör det annars och så vidare. Jag vet inte vilka 
medhjälp man ska ha riktigt.  Jag tycker att det är så mycket personlig bedömning.  

 

Varför dokumenteras det? 

 

Tiden påverkar enligt läraren dokumentationen. Läraren vill dokumentera mer men tiden 

räcker inte till, när man till exempel har två lektioner efter varandra. Läraren nämner då att det 

ska ske dokumentation under lektionens gång, vilket är svårt. Det skulle leda till att det blir en 

nästan militant undervisning där eleverna står på led och visar ett moment som läraren då kan 

dokumentera och bedöma.  

  En svårighet är de elever som sällan är aktiva och som hamnar i en ”gråzon”. Läraren 

nämner dock en fördel med att kursen är under två år, vilket ger en tydlig bild av elevens 

kunskapsnivå då kursen sträcker sig över en längre period. 

  Läraren nämner även problematiken med att lärare på olika skolor tolkar styrdokumenten på 

olika sätt. På en skola kan man utgå från att eleverna ska kunna springa en kilometer på sju 

minuter medan man på en annan utgår från fysiska tester som ger högre krav. Läraren anser att 

det kanske behövs ett nationellt tydligt krav inom idrott och hälsa för att detta inte ska ske.  

Läraren nämner det på följande sätt.   

 
Men det skiljer sig väldigt mycket, vi ser på det olika sätt, vi har olika förkunskaper och bedömer 
faktiskt samma direktiv kan tolkas på så många olika sätt. Tyvärr är man nästan förbannad när man 
går där ifrån för att det är så olika.  Ett exempel är att en skola, de har c-linje, har du den nivån i 
alla moment, får du högsta betyg (A) för du har så hög lägsta nivå i allt. Men i mina ögon är det 
betyget ett C-betyg och de är våra direktiv väldigt tydliga med. Men det är olika från skola till skola.  
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Analys 

Analysen kommer att struktureras med underrubriker som kommer att besvara studiens 

frågeställningar. Dessa är vilka metoder och verktyg använder sig lärarna i studien av för att 

dokumentera elevers prestationer i undervisningen? Vilka för- och nackdelar finns det enligt 

lärarna i studien med dokumentationen? Hur planerar lärarna i studien undervisningen för att 

kunna bedöma eleverna utifrån kunskapskraven i läroplanen?  

 

Frågeställning 1 

Vilka metoder och verktyg använder sig lärarna i studien av för att dokumentera elevers prestationer i 

undervisningen? 

Teoretiska metoder 

 

Resultatet visar att den största likheten mellan lärarna i vår studie när det gäller dokumentation av 

elevers prestationer är att samtliga sex lärare använder sig av någon form av träningsdagbok som 

eleverna själva fyller i. Detta blir ett verktyg där eleverna får ta ett eget ansvar för sin inlärning 

samtidigt som de får möjlighet att lära sig mer om sin egen kropp gällande träning och hälsa. 

Momenten som tas upp av lärarna innefattar styrketräning, konditionsträning, ergonomi, 

kostvetenskap, sömn och stresshantering. I fyra av sex fall innefattar träningsdagboken någon 

form av tester för att mäta elevernas hälsa. Det kan handla om konditionstester så som Cooper-

test (löpning 3 kilometer på tid) och Beep-test (intermittent löptest efter olika nivåer) eller rena 

styrketester där armhävningar, sit-ups eller övningar på gym bidrar till testresultat för att mäta 

styrkan hos eleverna. Dessa resultat dokumenteras och följs upp senare under årsplaneringen för 

att bedöma elevernas framsteg. Dessa tester visar tydligt på vilken nivå, styrke- och 

konditionsmässigt, eleven ligger. Det ger även lärarna möjlighet att utgå från ett resultat för att 

sedan föra en dialog med eleven om hur denne ska kunna utvecklas och göra framsteg inom 

området, med målet att nå ett så högt betyg som möjligt. Enligt samtliga lärare i studien leder 

denna dialog med eleven till en medvetenhet hos gällande var eleven står på betygsskalan. Det ger 

även möjlighet till en mer individuellt anpassad undervisning där eleverna siktar mot olika betyg. 

Vissa nöjer sig med ett lägre betyg och anpassar sitt deltagande och sin entusiasm efter det, 

medan vissa elever siktar mot högsta betyg och därmed behöver visa upp detta under sin 

skolgång, samt hur noggranna de är i utformningen av sina träningsdagböcker.  

      En av lärarna i studien använder sig av träningsdagboken till en slutlig diskussionsuppgift 

där elevernas framsteg, och ibland motgångar, ligger som underlag till en diskussion kring träning 
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och hälsa. Diskussionsuppgiften, i detta fall, är tydligt kopplad till vad läroplanen säger om att: 

Dessutom kan eleven översiktligt diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och 

översiktligt beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och 

samhället i övrigt.55 Denna del anser läraren i fråga vara svår att utföra praktiskt, även om hen gärna 

skulle vilja det.  Därför utförs denna diskussionsuppgift skriftligt.  

 

Utöver det stora arbetet kring träningsdagböcker, som samtliga sex lärare använde sig av, så 

arbetar lärarna i studien med olika teoretiska uppgifter såsom en skrivuppgift där eleverna får 

möjlighet att dokumentera förändrandet av en vana. Två lärare använder sig även av ett skriftligt 

prov i kostvetenskap medan en lärare låter sina elever skriva ett prov inom kondition och 

träningsmetoder. Ytterligare en lärare använder sig av skriftligt prov inom ämnet träningslära.  

 

Detta resultat visar att teoretiska uppgifter utgör en stor del av undervisningen i idrott och hälsa 

för lärarna i vår studie. Det visar även på att det är upp till varje lärare att planera sin 

undervisning och konstruera uppgifter för att eleverna ska kunna nå de mål och kunskapskrav 

som står i läroplanen. Då lärarna i vår studie till viss del använder sig av olika uppgifter för att 

förverkliga detta, så visar det på lärarnas eget ansvar att tolka kraven i läroplanen och utifrån det 

hitta vägar för att utforma den teoretiska delen av undervisningen inom idrott och hälsa.  

 

Praktiska metoder 

 

Sex av sex lärare i vår studie säger att de för anteckningar under, och direkt efter lektionen för att 

dokumentera elevernas prestationer. Detta görs för att tydliggöra elevernas prestationer samt få 

underlag för senare betygssättning. Samtliga lärare i studien använder sig av ett listsystem över 

sina elever där de snabbt och enkelt kan anteckna positiva eller negativa kommentarer kring 

elevernas prestationer. I vissa fall handlar det om små kommentarer i form av plus- eller 

minustecken men ibland kan de utveckla till kortare, skriftliga, kommentarer. Då detta är relativt 

tidskrävande menar vissa av lärarna i studien att dessa anteckningar oftast sker under elevledda 

lektioner eller i vissa fall där extern expertis har kallats in för att leda undervisningen, som till 

exempel vid dans. Lärarna menar att detta är nödvändigt då kurserna inom idrott och hälsa kan 

sträcka sig över flera läsår och det är viktigt att komma ihåg vad eleven gjort under denna tid 

fram till att betyg ska sättas.  

 

I vissa fall filmas elevernas prestationer för att läraren ska kunna bedöma eleven på ett tydligt sätt. 

Detta görs oftast, enligt lärarna i vår studie, inom momenten dans, rörelse till musik eller 

aerobics. Det ger lärarna i studien en möjlighet att visa eleverna deras dansrutiner och vilken nivå 
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eleverna ligger på. Fördelen med filmning är enligt lärarna i studien att man kan föra en dialog 

med eleven med filmen som underlag. Det ger läraren en detaljbeskrivning av hur eleverna 

presterar under dansmomentet. En lärare i studien nämner en nackdel med att filma elever. 

Läraren anser att eleverna som filmas kan känna sig uttittade och undrar varför just de blir 

filmade. Dock gäller det i detta fall att filmning av eleverna inte förekommer i den vanliga 

undervisningen utan enbart vid behov.  

 

Samtliga lärare i vår studie menar att dialogen med varje enskild elev är viktig. I vissa fall sker 

starten på dialogen redan vid kursstart där eleverna medvetandegörs vad kursen kommer att 

innehålla samt vad som kommer krävas för de olika betygen. Flera av lärarna i vår studie har även 

individuella samtal med sina elever vid kursstart där eleverna själva får berätta om vilka mål de 

har och vilket betyg de siktar på. Dessa samtal fortgår sedan under kursernas gång och är ett 

ständigt återkommande inslag i vardagen. Eleverna har, hos vissa lärare i studien, möjlighet att 

själva peka på var de tror att de ligger på betygsskalan och vart de siktar mot, och efter det kunna 

samtala med läraren i fråga om hur dessa mål ska uppnås. I den vardagliga undervisningen sker 

sådana samtal mer inofficiellt via feedback från läraren samt formativ bedömning. Detta arbete 

där dialog mellan elev och lärare utförs för att medvetandegöra eleven om sin situation, brukar 

enligt vissa lärare i studien ta hjälp av de teoretiska uppgifterna för att rättfärdiga elevens 

betygssituation. Även lärarnas anteckningar i de olika listsystemen som används kan hjälpa till för 

att påvisa elevens framsteg. Detta arbetssätt där eleven hela tiden har möjlighet att samtala om sin 

utveckling stämmer väl överens med Hatties resultat som påvisar sex kännetecken gällande 

framgångsrikt lärande. Ett av Hatties kännetecken pekar på att läraren ska intressera sig för hur 

enskilda elever tänker och förstår och arbetar löpande med att ge varje elev feedback.56 

 

Ovanstående praktiska metoder underlättas av att lärarna i studien låter eleverna leda 

undervisningen. I vissa fall genom att eleverna själva får planera och leda lektioner. I vissa fall via 

de olika tester som ett par lärare i studien använder sig av och i vissa fall där även extern expertis 

kallas in för att leda undervisningen.  

 

 

 

 

 

 

                                                
56 Skolverket, 2010, Sammanfattning av Hattie – Visible Learning, s. 1 
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Frågeställning 2 

Vilka för- och nackdelar finns det enligt lärarna i studien med deras eget arbete med dokumentation? 

Fördelar 

 

Samtliga lärare i vår studie menar att den största fördelen med dokumentation av eleverna 

handlar om att både samla på sig bedömningar för elevernas prestationer som underlag för betyg, 

samt att denna dokumentation också är viktig för att påvisa för eleverna vad de åstadkommit 

under kursernas gång. När det gäller det sistnämnda så menar lärarna i vår studie på att det är 

viktigt att medvetandegöra eleven om dennes situation och vad som behöver presteras för att 

erhålla ett visst betyg. Detta inkluderar samtliga teoretiska uppgifter, där lärarna tydligt får se 

skriftligt vad eleven kan inom de olika områdena, som i vår studies fall visas i exempelvis 

uppgifter kring kost, träning och hälsa.  

     Enligt lärarna i vår studie är just dialogen mellan elev och lärare till stor fördel på så sätt att 

den både medvetandegör eleven om vad som krävs för ett visst betyg samtidigt som den ger 

läraren en tydlig bild av vad varje elev vill uppnå för betyg. Detta gör att läraren mer och mer kan 

individualisera undervisningen. Två av lärarna i studien pratar om detta och menar att denna 

dialog mellan elev och lärare ger dem chansen att planera undervisningen efter de olika, 

individuella behoven och målsättningarna som finns i varje klass.  

     Som nämnts ovan sker en individualisering av undervisning i idrott och hälsa bland lärarna 

i studien. Det leder även till en inblick i hur elever ser på ämnet idrott och hälsa. En av lärarna 

beskriver det genom att dialogen med eleverna leder till att läraren kan skapa en trygg arbetsmiljö 

i ämnet idrott och hälsa, som är ett exponerande ämne jämfört med andra mer teoretiska ämnen. 

Elevernas prestationer blir synliga för de andra eleverna och med dialoger med eleverna kan 

läraren skapa en miljö där alla elever känner sig trygga. 

     Lärarna i påpekar värdet av formativ bedömning under lektionernas gång. Dessa formativa 

bedömningar, som även kan tolkas som feedback, ger läraren möjlighet att snabbt och tydligt 

påvisa för eleven vad den gjort bra och vad den behöver tänka på för att göra vissa moment 

bättre. Lundahl skrev i sin bok Bedömning för lärande om hur formativ bedömning ger bättre 

resultat än enbart summativ bedömning, där formativ bedömning handlar om att ge eleverna 

feedback på deras prestationer medan den summativa bedömningen enbart handlar om att 

eleverna erhåller ett betyg. En nackdel med summativ bedömning är att eleven enbart fokuserar 

på det angivna betyget och inte ser själva prestationen eller lärandet.57 Den formativa 

bedömningen stämmer väl in på vårt teoretiska perspektiv som är ett didaktiskt perspektiv. Att 

forskningen fokuserar på undervisningen med en utsiktspunkt i inlärningen.58 

                                                
57 Lundahl, 2011, s. 60 
58 Kroksmark, 1994, s. 340 
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Nackdelar 

 

Som vi ovan nämnt så arbetar samtliga lärare i vår studie med någon form av aktiv 

dokumentation under lektionstid. I många fall handlar det om små plus- och minustecken och i 

vissa fall om skriftliga kommentarer. Däremot trycker två av lärarna i studien på att de 

dokumenterar mindre än vad de kanske skulle vilja, med tanke på hur viktiga dessa anteckningar 

kan vara som betygsunderlag. De menar att tiden inte räcker till. De kan inte fokusera på att 

dokumentera varje enskild händelse eftersom det tar tid och energi, samma tid och energi som de 

vill lägga på sin undervisning istället. De tycker det är viktigare att eleverna får vara aktiva under 

lektionerna och att lärarna i fråga är med och driver lektionerna framåt, snarare än att titta alltför 

mycket på exakt vad eleverna utför. Samtliga lärare i studien är överens om att de olika teoretiska 

uppgifternas rättning och bedömning tar mycket tid, tid som kanske inte ryms inom tjänsten.  

     Alla lärare i studien utom en var överens om att arbetet kring dokumentation inte funnits 

med under deras utbildning. Den lärare som tyckte att hen fått information om detta har dock 

gått sin lärarutbildning relativt nyligen vilket tyder på att det är en fråga som behandlas och 

diskuteras i dagsläget. De övriga fem menade att alla dessa olika metoder kring dokumentation är 

något som de kommit fram till på egen hand eller i samtal med kollegor på sin egen arbetsplats 

men även på andra skolor. Dessa samtal anser många av lärarna i studien vara väldigt viktiga för 

att säkerställa ett kvalitativt arbete kring elevernas utveckling och betyg.  

 

Frågeställning 3 

Hur planerar lärarna i studien undervisningen för att kunna bedöma eleverna utifrån kunskapskraven i 

läroplanen?  

 

En viktig del som flera lärare tog upp var vikten av att planera in individuella samtal där elev och 

lärare har möjlighet att diskutera kring elevens betygssituation. Dessa samtal förekom hos 

samtliga lärare men på olika sätt, men alla förklarade att samtalen dokumenterades med 

anteckningar för att ha något att titta tillbaka på vid nästa samtal. De flesta hade betygssamtal i sin 

årsplanering och i vissa fall förekom det både i början, under och i slutfasen av de olika 

idrottskurserna. Vid dessa samtal fick i de allra flesta fall eleven först frågan om vilken betygsnivå 

de låg på. Detta betyder att eleven får göra en självbedömning vilket Annerstedt menar bör ligga 

som utgångspunkt för en betygsdiskussion eftersom detta ger eleverna chansen att reflektera över 

vad de åstadkommit och i andra lägen kanske vad de behöver göra för att nå ett visst, önskat 

betyg. Målet med denna självbedömning är att motivera eleverna till en fortsatt insats genom 
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ökad självinsikt.59  Gällande självbedömningen nämnde samtliga lärare i studien att eleverna i de 

flesta fall visade god självinsikt och att självbedömningen stämde relativt väl överens med lärarens 

bedömning. Självklart förekom dock fall där elever tyckt att de förtjänade ett högre betyg än vad 

läraren tyckte. Somliga gjorde en mer blygsam självbedömning där läraren fick förklara att eleven 

presterat bättre än vad den egentligen trott. Det viktiga med dessa samtal, enligt lärarna i studien, 

är att ju snabbare man hittar en något sånär samsyn på elevens betygsnivå desto enklare blir det 

för eleven att arbeta mot sina olika högt uppställda mål.  

     Gällande planeringen så beskrev flera lärare i studien hur de valde att använda sig av 

eleverna för att frigöra sin egen roll som undervisare för att kunna fokusera på bedömning. I 

vissa fall handlar det om elevledda lektioner, där eleverna får i uppgift att planera och genomföra 

en lektion med olika innehåll. Vid dessa lektionstillfällen får läraren möjlighet att kliva ur rollen 

som undervisare och lektionsledare, för att istället enbart titta på elevernas prestationer. I vissa 

fall kunde detta även göras när extern expertis kallats in för att leda vissa lektioner. I de flesta fall 

handlar dessa lektioner om dans eller aerobics. När en expert på området håller i dessa lektioner 

får läraren återigen möjlighet att enbart studera och dokumentera elevernas prestationer.  

     Det tydligaste resultatet i vår studie visar på de olika teoretiska uppgifter som lärarna i vår 

studie använder sig av i undervisningen inom idrott och hälsa. Lärarna i studien menar att dessa 

uppgifter är viktiga för att kunna visa på elevernas framsteg inom vissa områden. I de allra flesta 

fall handlar det om uppgifter eller dagboksskrivande inom områden som träningslära och hälsa. 

Dessa uppgifter ingår i lärarnas planering och finns som dokumentation över vad eleverna lärt 

sig, men också vad de presterat under vissa perioder under kursernas gång. Uppgifterna används 

dock inte enbart för att lärarna ska få mer på pränt om vad eleverna kan utan de används även för 

att lärarna anser dem nödvändiga för att eleverna ska kunna nå målen som ställs i läroplanens 

kunskapskrav. Vissa delar av kunskapskraven kräver, enligt lärarna i vår studie, teoretiska 

uppgifter. Ett exempel på detta är, som vi tidigare nämnt, en lärares användande av en 

diskussionsuppgift för att se till att ” Dessutom kan eleven översiktligt diskutera friluftsliv, motion och idrott 

som sociala och kulturella fenomen och översiktligt  beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i 

träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt.”60 

 

 

 

 

                                                
59 Skolverket, 2002, Att bedöma eller döma, s. 138 
60 Gy11, 2011, s. 89 
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Diskussion 

I detta avsnitt kommer vi att koppla samman resultaten från våra intervjuer med litteraturen vi 

nämnt i litteraturöversikten. Vi kommer att utgå från våra frågeställningar samt det didaktiska 

perspektivet där studerar vad, hur och varför lärarna använder sig av dokumentation i sin 

undervisning. 

 

Teoretisk undervisningsmetod 

 

Resultatet av vår studie visade att den teoretiska undervisningen till stor del grundas i hur de 

intervjuade lärarna i studien undervisar i idrott och hälsa. Den metod som samtliga intervjuade 

lärare använde sig av handlade om teoretiska arbeten kring träningslära. Detta arbetsområde 

innefattade styrketräning, konditionsträning, koordination, kostvetenskap samt ergonomi. I de 

allra flesta fall har arbetsområdet utformats kring ett dagboksskrivande där innehållet handlat om 

träning och hälsa.  Skriftliga prov har även använts för att dokumentera elevernas lärande och 

prestationer inom ämnet. Denna metod stämmer väl överens med det som Forsberg & Lundberg 

nämner om hur dokumentation av prestationer sker under nya former, där loggböcker och 

portfolios är exempel på nya dokumentationsverktyg.61 I intervju nummer 1 nämner läraren att de 

arbetar med träningsdagböcker. De dagböcker eleverna skriver ligger slutligen som underlag för 

en skriftlig diskussionsuppgift där idrott och hälsa diskuteras. Den slutliga diskussionsdelen 

innefattar att ”eleven dessutom kan översiktligt diskutera friluftsliv, motion och idrott som 

sociala och kulturella fenomen och översiktligt beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal 

framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt”.62 Diskussionsuppgiften är 

ett teoretiskt arbete inom ämnet. Bratteby menar att det är en följd av den nya läroplanen att det 

blir fler teoretiska lektioner. Detta framgår i Brattebys studie, där lärarna som medverkade uppger 

att ämnet kommer bli mer teoretiskt. Lärarna i Brattebys studie menar att det främsta argumentet 

för ett mer teoretisk idrottsämne är kravet på att eleverna måste ges tid att samtala om fysisk 

aktivitet.63 Läraren i intervju 1 nämner att denna del i kunskapskraven inte är genomförbara 

praktiskt utan att det sker teoretiskt. Den teoretiska delen av idrott och hälsa som lärarna i 

studien använder sig av för att dokumentera elever stämmer överens med det Annerstedt 

nämner, att det är lärarens ansvar att planera en metod om när, vad och hur elevernas 

prestationer ska dokumenteras för att läraren ska kunna se elevens utveckling.64 Detta arbetssätt, 

                                                
61 Forsberg & Lundberg, 2010, s. 37 
62 Gy11, 2011, s. 89 
63 Bratteby, 2012, s. 36 
64 Skolverket, 2002, Att bedöma eller döma, s. 136 
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med att eleverna ska skriva en träningsdagbok som innefattar träningslära leder, även till att 

lärarna i studien följer de allmänna råd som skolverket gav ut 2012: att läraren ska göra en 

helhetsbedömning av kunskaperna och jämföra dessa med kunskapskraven.65  Det leder till att 

det blir en uppdelning i ämnet idrott och hälsa med en praktisk och teoretisk del som vi kan se 

utifrån resultaten i studien.  

 

Praktisk undervisningsmetod 

 

Lärarnas praktiska arbete i lektionsundervisningen i studien sker främst genom en dialog med 

eleverna, vilken fortgår under kursens gång. Att eleverna själva får ge sitt perspektiv på ämnet och 

vilket betyg de strävar efter. Samtidigt som dialogen fortsätter under kursen, där läraren kliver i en 

mer handledande roll. Läraren förser eleverna med feedback och är kontinuerligt närvarande i 

deras utveckling. I vår studie visades det också att dokumentationen ligger som underlag till 

dialogen. Arbetssättet som lärarna i studien arbetar med, som nämns ovan, stämmer med flera av 

de kännetecken som Hattie anser leder till ett framgångsrikt lärande. Att läraren tillsammans med 

eleven diskuterar fram uppnåbara mål och att läraren och eleven under lärandeprocessen 

engagerar sig känslomässigt med feedback till varandra.66 Att läraren intresserar sig för vad 

enskilda elever tänker och förstår, och arbetar löpande med att ge varje elev feedback. Ett 

kännetecken är att läraren leder sin undervisning med gott ledarskap, inflytande, omsorg och 

känslomässigt engagemang och att läraren förväntar sig framsteg hos eleven oavsett 

förkunskaper.67 Likt resultatet i vår studie stämmer detta arbetssätt även in på resultatet i Linda 

Karlssons studie från 2013. Dokumentationen är enligt lärarna i Karlssons studie och vår studie 

relevant, för att kunna sätta ett rättssäkert betyg och ett bevis på att lärarna vet vad eleverna har 

för kunskaper och hur det ligger till i sin utveckling i förhållande till kunskapskrav.68 Arbetssättet 

som lärarna i vår studie arbetar med stämmer överens med det Kroksmark nämner med att 

undervisningen fokuserar på inlärningen och det forskningsterritorium där didaktik nämns som, 

”etablerandet av en didaktisk forskningsmöjlighet som studerar didaktiken genom att betrakta undervisningens 

vad- och hur-aspekter från en utsiktspunkt i inlärningen”.69 

 

                                                
65 Skolverket, 2012, Allmänna råd, bedömning och betygsättning i gymnasieskolan, s. 6 
66 Skolverket, 2010, Sammanfattning av Hattie Visible learning, s. 1 
67 Ibid, s. 2 
68 Karlsson, 2013, s. 31 
69 Kroksmark, 1994, s. 340 
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Pedagogiska konsekvenser 

 

Problematiken inom idrott och hälsa, som vi har sett under arbetet med vår studie, handlar bland 

annat om tidsaspekten. Finns tiden att föra en dialog med varje elev? Som vi nämnde ovan i 

Teoretiska undervisningsmetodsavsnittet använder sig lärarna av teoretiska uppgifter för eleverna. Dessa 

teoretiska uppgifter är nödvändiga enligt lärarna i studien för att kunna nå kunskapskraven i 

läroplanen, vilket vi också anser. Dock är detta även tidskrävande och en ökad arbetsbörda 

eftersom det ska rättas. En annan aspekt är att arbetet med dokumentationen i idrott och hälsa 

leder till att lärarna i studien frångår sitt förhållningssätt till idrott och hälsa. Lärarna i studien 

anser att det fysiska arbetet som eleverna får ut av undervisningen i idrott och hälsa är en viktig 

del. Leder dokumentationen med mer teoretiska uppgifter till att idrott och hälsa blir mer 

stillasittande? Resultatet i vår studie visar att den teoretiska delen av ämnet blir allt med 

omfattande. Kan denna utveckling leda till en strukturell förändring av ämnet, det vill säga att 

ämnet har en teoretisk kurs och en praktisk kurs? Vad kan då denna uppdelning få för 

konsekvenser ur ett hälsoperspektiv? 

För vidare forskning vore det intressant att studera hur ämnet idrott och hälsa är möjligt att 

dela upp i två olika kurser där den ena är praktisk och den andra teoretisk. Skulle en uppdelning 

av ämnet kunna locka fler att intressera sig för idrott och hälsa? Ligger fokus på att utbilda 

eleverna i livsviktiga hälsofrågor kring kropp, träning och kost, eller handlar det mer om att de 

ska aktivera sig en gång i veckan? Komplexa frågor som skulle vara intressanta att forska vidare 

om.  
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Konklusion 

Syftet med vår studie var att undersöka hur lärare i idrott och hälsa arbetar med dokumentation 

av elevers prestationer. Efter genomförd studie tillsammans med den insamlande empirin visar 

det tydligt att lärarna i vår studie sysslar med dokumentation av sina elevers prestationer. Empirin 

visar på många olika sorters dokumentation som både innefattar skriftliga, teoretiska uppgifter 

samt praktiska metoder. Studien har även belyst olika svårigheter med dokumentation där lärarna 

menar att tiden inte räcker till och att man även inte vill teoretisera ämnet alltför mycket då 

aktiviteten från eleverna under lektionstid är viktig ur ett folkhälsoperspektiv. En slutsats vi även 

kan dra är att arbetet med dokumentation är något som de enskilda lärarna fortbildat sig själva i 

efter egna erfarenheter och i kollegiala samtal. 

I relation till tidigare forskning handlar dokumentationen till viss del om att skapa en dialog 

mellan elev och lärare, där eleven får möjlighet till självbedömning, som en del i lärarens 

bedömningsarbete. Studien visar även att ett viktigt ändamål med dokumentation handlar om att 

läraren vid kursslut ska kunna sätta så rättvisa betyg som möjligt och för att kunna påvisa för 

enskilda elever om varför ett visst betyg har satts.  

Studien visar även att lärarna i studien i större utsträckning än tidigare använder sig av 

teoretiska uppgifter. Detta som en konsekvens av den nya läroplanen Gy11. Dock visar studien 

även på att denna ökning av teoretiska uppgifter bidrar till en större arbetsbörda för lärarna.  
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Bilaga 1 Intervjuguide 

Intervjuguide Dokumentation Idrott och Hälsa Elon & Oscar. 

 

Tema1: Bakgrundsfrågor. 

– Undertema1: Utbildning? 

Var har du utbildat dig? 

Vad är du utbildad till? 

När utbildade du dig? 

Vilka ämnen är du behörig i? 

 

– Undertema 2: Idrottsliga erfarenheter. 

Har du varit aktiv inom någon idrott? Vilken?   

Är du idrottsligt aktiv idag? Eller i någon annan form? 

Känner du att din idrottsliga bakgrund hjälper dig ditt yrke som idrottslärare? 

 

Tema 2: Dokumentation. 

– Undertema 1: Tillgångar.  

Ingick hur dokumentation kunde ske i idrott och hälsa i utbildningen? 

Känner du att skolan ger dig det du behöver för din undervisning gällande dokumentation? 

Vad tycker du skolan ska förse dig med för att din undervisning ska vara givande för eleverna 

och dokumentationen kan ske på ett bra sätt? 

 

– Undertema 2: Arbetet med dokumentation.  

Hur arbetar du med dokumentation? 

Finns verktyg på din skola som du kan använda i dokumentationen? Vilka? 

Hur skiljer dokumentationen i dina ämnen? 

 

– Undertema 3: Utbildning 

Känner du att skolan förser dig möjligheten till vidareutveckling? 

Eller ligger ansvaret på dig för att utveckla dokumentationen? 

 

Tema 3: Eleverna ur lärarens perspektiv. 

– Undertema 1: Studieklimat. 

Hur är studienivån på skolan i idrott och hälsa? 



 

 

Kan du använda samma pedagogik/dokumentation i alla dina klasser? 

 

 

 

– Undertema 2: Eleverna. 

Använder du eleverna för att dokumentera deras prestationer i din undervisning? 

På vilket sätt engagerar du eleverna i dokumentationen? 

 

Tema 4: Idrott och hälsa. 

– Undertema 1: Planering av lektionen. 

Hur planerar du idrottslektionerna? 

Hur påverkas planeringen av dokumentationen? 

 

– Undertema 2: Den traditionella idrottsundervisningen. 

Hur undervisar du i idrott och hälsa? 

Hur påverkades du av den nya läroplanen GY11? 

Är du mottaglig för nya pedagogiska metoder? 

 

– Undertema 3: För- och nackdelar. 

Vad är fördelen/nackdelen med dokumentation i drott och hälsa? 

Anser du att det finns skillnader till andra ämnen gällande dokumentation? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 Intervjuförfrågan 

Hej! 

Vi heter Elon Folkesson och Oscar Zettergren och läser Idrott och Hälsa C på Lärarprogrammet 

vid Blåsenhus, Uppsala Universitet. Den här terminen skriver vi en C-uppsats inom ämnet Idrott 

och Hälsa. Syftet med vår studie är att undersöka hur idrottslärare på gymnasiet arbetar med att 

dokumentera elevers prestationer. Vi undersöker hur dokumentationen ligger till underlag för 

omdömen och betygsättning. Vi anser att detta är en intressant del av idrottsläraryrket då en stor 

del av undervisningen genomförs praktiskt. 

Vi kommer genomföra en intervjustudie med lärare i Idrott och Hälsa vid gymnasieskolor inom 

Uppsala Kommun. Intervjun kommer att ta cirka 30 minuter av din tid och du som deltar 

kommer att vara anonym vid framställningen av uppsatsen. 

 

Vi kommer använda oss av följande frågeställning för att besvara studiens syfte: 

•  

• Hur arbetar lärarna med dokumentation under lektion? 

• Vilka för- och nackdelar finns det enligt idrottslärarna i studien med dokumentationen? 

• Hur planerar idrottslärarna lektionerna för att kunna bedöma eleverna utifrån 

kunskapskraven i läroplanen? 

 

Om denna studie är något du kan tänka dig att delta i, får du mer än gärna höra av dig så 

bestämmer vi en tid och plats för träff efter dina önskemål: 

 

Elon Folkesson 

folkesson.elon1@gmail.com 

070- 876 42 38 

 

Oscar Zettergren 

oscar.zettergren@siriusakademi.se 

070- 972 77 98 

 

 


