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Sammanfattning  

Syftet med denna studie var att undersöka hur betygsättande lärare i ämnet idrott och hälsa 

beskriver sitt arbete med bedömning. Frågeställningarna som besvarades var, hur lärarna 

beskriver sitt arbete med formativ- och summativ bedömning samt vilka ramfaktorer som lärarna 

beskriver som viktiga i deras arbete med bedömning. Studien har utgått från ramfaktorteroin. För 

att besvara studiens frågeställningar har vi intervjuat elva lärare. Samtliga intervjuer spelades in 

och transkriberades otrografiskt. Resultatet visade att samtliga lärare arbetar med formativ 

bedömning i form av feedback och att ingen lärare arbetade kontinuerligt med kamratbedömning 

eller självbedömning. Endast ett par av lärarna använde sig av summativ bedömning under 

lektionstid. Lärarna beskrev lagar och regler, tiden och elevgruppen som viktiga ramfaktorer i 

deras arbete med betyg och bedömning. Ingen av lärarna beskrev ekonomin som den viktigaste 

ramfaktorn. Slutsatsen av studien var att det finns olika metoder att arbeta med formativ- och 

summativ bedömning och att lärarna framhåller olika ramfaktorer som viktiga.  

 

Nyckelord: Idrott och hälsa, betygsättande lärare, intervjuer, formativ- och summativ bedömning, 

lärares beskrivningar  
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Inledning  

Vår erfarenhet av betyg och bedömning i idrott och hälsa är att det är svårt att göra en rättvis 

bedömning eftersom lärare tolkar styrdokumenten olika. Under VFU-perioder som vi haft på 

olika skolor har vi upplevt olika arbetsätt inom betyg och bedömning. Vi har även erfarenhet av 

att elever har svårt att förstå vad som krävs för de olika betygstegen. Vad finns det för olika 

arbetsmetoder för att eleverna ska nå kunskapsmålen? Är eleverna medvetna om vad som ska 

bedömas och betygsättas? Vi tycker det är relevant att göra denna studie för att undersöka hur 

betygsättande lärare i ämnet idrott och hälsa beskriver sitt arbete med betyg och bedömning.  

Vi som skrivt denna uppsats studerar till lärare i ämnet idrott och hälsa. Anledningen till att vi 

ville göra denna undersökning var för att utvecklas i vår blivande yrkesroll. Uppsatsen skrevs i ett 

gemensamt textdokument där vi delade upp arbetet mellan oss jämlikt. Vi bestämde gemensamt 

vilken tidigare forskning som var relevant för studien. Vi delade sedan upp den tidigare 

forskningen mellan oss för att sedan skriva om den i uppsatsen. Vid intervjutillfällena var båda 

författarna medverkande men en av oss hade huvudansvaret för intervjun. Vi har ansvarat för 

hälften av intervjuerna var. I resultatdelen delades respondenterna in i olika grupper beroende på 

hur de svarade. När vi delade upp lärarna i grupper skrev vi ned resultatet vi fick fram för den 

grupp vi ansvarade för. Sedan kunde vi analysera resultatet. Resterande delar av uppsatsen valde 

vi att skriva tillsammans. Även då vi valde att dela upp några delar av uppsatsen förde vi hela 

tiden en dialog under arbetets gång för att skapa en sammanhängande text. 
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Bakgrund  

Elevernas rättsäkerhet och deras rättighet att bli likvärdigt bedömda är centralt i skolan. Detta 

oberoende av kön, social bakgrund, etnicitet, vilken skola de går på och vilken lärare de har. Även 

frågor som behandlar betygsättningen och de pedagogiska konsekvenserna är viktiga. Eleverna 

påverkas av lärarens betygssättning. Beroende på vilka grunder lärarna sätter betyg visar det för 

eleverna vad som räknas som väsentlig kunskap i ämnet (Skolverket, 2012, s. 3).  

Annerstedt (2002, s. 134) beskriver och problematiserar vad och hur läraren ska bedöma i 

ämnet idrott och hälsa. Bedömning och betygsättning ska alltid utgå från målen. Närvaro, 

ambition och flit ska inte vara en grund för betygsättningen om det inte beskrivs i 

kunskapskraven och målen. Däremot kan detta vara en förutsättning för att nå kunskapskraven 

eftersom praktisk kunskap är centralt i ämnet. Vidare beskriver Annerstedt att betygsättningen i 

idrott och hälsa kan vara svår då ämnet kräver färdighetskunskaper och där kunskap i handling 

står i fokus.  

För att läraren ska göra en rättvis bedömning krävs det också att läraren är en god observatör. 

Är läraren inte en god observatör kan inte en rättvis bedömning göras (Annerstedt, 2002, s. 135). 

Alla lärares uppdrag är att följa och bedöma elevernas kunskapsutveckling på ett medvetet och 

pedagogiskt sätt. Undervisningen ska bidra till att läraren kan bedöma, kartlägga och värdera 

elevernas kunskaper, återkoppla för elevernas lärande och synliggöra elevernas praktiska 

kunskaper (Skolverket, 2013). Lärare som klarar detta uppdrag och ger eleverna en tydlig 

återkoppling till deras prestation kan då hjälpa eleverna att utvecklas. Att elevernas kunskap 

bedöms regelbundet och mätbara kunskaper uppvisas kan vissa elever uppleva som motiverande. 

Andra elever blir pressade, stressade, får prestationsångest och tappar självförtroendet 

(Skolverket, 2013).  

Lärare som väljer att konkretisera kunskapskraven för eleverna låter bedömningen bli en del 

av undervisningen. Detta bidrar till att eleverna ges möjlighet att förstå vad som förväntas av 

dem. Lärare som arbetar efter konkreta bedömningsaspekter har också lättare att planera 

undervisningen och ge återkoppling till eleverna. För att underlätta arbetet med kunskapskraven 

har Skolverket givit ut stödmaterial för att beskriva bedömningen av undervisningen. Detta 

material kan användas av lärare för att få en bättre förståelse för kunskapskraven och 

bedömningens roll i planeringen och genomförandet av undervisningen (Skolverket, 2014).  

Mot bakgrund av detta är syftet med vår studie att undersöka hur betyssättande lärare 

beskriver sitt arbete med bedömning i ämnet idrott och hälsa.  
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Tidigare forskning  

Betyg och bedömning  

Den tidigare forskningen beskriver att bedömningen som lärarna gör inte alltid följer kriterierna. 

Orättvis bedömning är en problematik för elever och idrottslärare (Annerstedt, 2009, s. 1). Det 

finns också svårigheter bland lärare att uttrycka vilka kunskaper som är viktiga för eleverna att 

tillägna sig (Quennerstedt m.fl., 2003, s. 24). Svårigheten med att förmedla vilka kunskaper 

eleverna ska tillägna sig i ämnet gör det problematiskt att definiera betygskriterierna för lärarna 

vilket leder till orättvisa betyg för eleverna. Prov, betyg och undervisning förmedlar vad som 

anses vara värdefull och giltig kunskap och ger eleverna riktlinjer för vilken kunskap de ska 

tillägna sig (Annerstedt, 2009, s. 2-4).  

Även lärarens förväntningar på eleven hänger ihop med elevens betyg i idrott och hälsa. Det 

finns ett tydligt samband mellan lärarens förväntningar och elevens prestationer. Lärarens 

förväntningar kan påverka elevens prestation och därför även betyget (Annerstedt, 2009, s. 9).  

En till faktor som påverkar elevernas betyg är skola och stadsdel. Olika skolor och stadsdelar 

har skillnader i betyg och bedömning. Skillnaderna beror både på sociala mönster och lärarnas 

olika sätt att betygsätta (Annerstedt, 2009, s. 13). Inom de yrkesinriktade programmen är idrott 

och hälsa ett ämne som nonchaleras av många elever. Det leder till stor frånvaro som vidare leder 

till att lärarna anser sig ha för lite betygsunderlag för att kunna göra en bedömning. På 

byggprogrammet fick var femte elev underkänt medan 98 % av eleverna på natur- och 

samhällsprogrammen hade minst godkänt som betyg (Annerstedt, 2009, s. 16).  

En annan faktor som påverkar betygssättningen är att lärarna har internaliserat vilken 

betygsnivå varje elev befinner sig på. Dock kan inte alltid lärarna konkritisera varför eleverna får 

ett specifikt betyg. Läraren har tillägnat sig en uppfattning av elevernas förmågor och betyget 

grundar sig på lärarnas erfarenhet av att bedöma elever i ämnet.  

Ytterligare en faktor som bidrar i betygsättningen är att lärarna jämför eleverna med varandra 

och jämförelserna kan då påverka betygsättningen (Annerstedt, 2009, s. 16). Exempelvis kan 

jämförelserna göra att en elev får A om eleven går i en klass, men ett lägre betyg om samma elev 

skulle gå i annan klass.  

Forskningen om betygsättning som kom under den senare delen av 2000-talet skiljer sig från 

den tidigare forskningen på detta område. Den nya forskningen beskriver betyg och bedömning 

som formativ- och summativ bedömning. Dessa bedömningsmetoder presenteras nedan.  

Formativ bedömning  

Den formativa bedömningen är bedömning för elevens lärande. Bedömningen ska hjälpa 

eleverna vidare i sin lärandeprocess genom att eleverna vet vad målet med undervisningen är, var 
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eleverna befinner sig i förhållande till målet och hur eleverna kan göra för att närma sig målet 

(Jönsson, 2013, s. 89). Bedömningen ska hjälpa eleverna i undervisningen och lärandet. 

Bedömningen av eleverna kan ske såväl muntligt som skriftligt och ska hjälpa dem att utvecklas 

genom att medvetengöras i bedömningsprocessen. Elever med en lärare som hjälper dem att 

förstå var de befinner sig och vad nästa steg är ökar ofta sina prestationer (Grönlund, 2011, s.9). 

Därför är det viktigt att läraren får med eleverna i bedömningsprocessen då risken annars är att 

eleverna blir passiva mottagare av lärarens kommentarer och undervisning. Om läraren får 

eleverna engagerade i bedömningsprocessen kan lärandet för eleverna bli mer effektivt. Centralt i 

bedömninigsprocessen är återkopplingen till eleverna, kamratbedömning och självbedömning 

(Jönsson, 2013, s. 13-17).  

Den formativa bedömningen är också ett pedagogiskt förhållningssätt som bygger på att 

använda bevis på elevernas lärande för att anpassa undervisningen och lärandet efter behov. 

Anpassningen kan ske genom fem strategier (Tolgfors, 2014, s. 16). Den första strategin bygger 

på att tydliggöra målet för lärande till eleverna. Den andra strategin bygger på att skapa effektiva 

klassrumsdiskussioner, frågor, aktiviteter och uppgifter som skapar synliga tecken på elevernas 

lärande. Den tredje strategin är att ge eleverna kontinuerlig feedback som hjälper dem i 

lärandeprocessen. I den fjärde strategin aktiveras eleverna till att bli resurser för varandra. Den 

sista strategin bygger på att eleverna tar ansvar för sitt eget lärande. Läraren, eleven och 

klasskamraterna samverkar till varje elevs lärandeprocess där förhållningssättet bygger på dessa 

fem strategier (Tolgfors, 2014, s. 23-24).  

Även Lundahl (2011) beskriver dessa strategier i sin bok Bedömning för lärande, men mer 

ingående. Han beskriver bland annat kamratbedömning, hur den kan ske och vilka fördelar det 

medför i strategi fyra (Lundahl, 2011, s. 138). I den femte strategin beskrivs även självbedömning, 

hur den kan genomföras och dess fördelar (Lundahl, 2011, s. 152).  

Eftersom forskningen vi har hittat på detta område alla berör feedback, kamratbedömning och 

självbedömning kommer dessa tre centrala begrepp beskrivas mer ingående nedan.  

Feedback  

Att arbeta med feedback är ett sätt att arbeta med formativ bedömning. Kontinuerlig 

återkoppling till elevens lärande gör att eleven kan förstå var hen befinner sig nu och vad hen 

måste göra för att utvecklas och nå det uppsatta målet (Jönsson, 2013, s. 89). Feedback från lärare 

och klasskamrater har en central roll i bedömning för lärandet. Feedback kan delas upp i olika 

steg. Dessa steg kan vara på process-, uppgifts-, metakognitiv- och personlig nivå (Tolgfors, 2014, 

s. 26). Feedback ska vara riktad mot uppgiften och inte mot eleven som person. När feedback är 

uppgiftsbaserad beror elevens resultat på uppgiftens utformning, vilket gynnar eleven (Jönsson, 

2013, s. 93). När feedback utformas eller uppfattas vara mot den enskilde individen och inte av 

prestationen kan den istället ge negativa effekter. Detta kan bidra till att resultaten igenomsnitt 

blir sämre (Lundahl, 2011, s. 56).  
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Feedback vid återkommande moment eller där feedback kan anpassas till liknande 

undervisningssituationer är viktig för elevens utveckling. Detta hjälper eleven eftersom den 

feedback eleven får går att tillämpa i andra situationer (Jönsson, 2013, s. 95).  

Vidare finns feedback på metakognitiv nivå. Med det menas att ge eleven strategier som ska 

främja lärandet. Med ett metakognitivt lärande kan eleven bedöma sin prestation med hjälp av 

handledning. Med denna metod får eleven lära sig att ta eget ansvar för sitt lärande och hur 

eleven kan ta nästa steg i kunskapsutvecklingen (Jönsson, 2013, s. 96).  

Det finns forskning på när återkoppling ska ges, om den ska ges direkt eller om den ska ges 

med viss fördröjning. I denna fråga är det viktigt att ta hänsyn till olika faktorer. Dessa faktorer 

kan vara vilken typ av kunskap som ska tillämpas, om eleven är erfaren eller oerfaren på området 

och svårighetsgraden på uppgiften (Jönsson, 2013, s. 98).  

Kamratbedömning  

Ett annat sätt att arbeta med formativ bedömning är genom kamratbedömning. Syftet med 

kamratbedömning är att eleverna ska lära sig att bedöma och utvärdera uppgifterna de genomfört 

i förhållande till läroplanen. Detta kan vara svårt för eleverna att lära sig och är därför inget 

läraren kan ta förgivet att de kan hantera vid ett första försök. Då kan det finnas en vinning med 

att låta eleverna ge respons på varandras arbeten (Jönsson, 2013, s. 110-111). Kamratbedömning 

kan därför ses som nödvändigt för att eleven ska utveckla förmågan att bedöma sig själv. Detta 

kan också öka elevernas motivation att ta större ansvar för sina studier. Ytterligare en fördel är att 

elever som blir bedömda av varandra lyssnar ibland mer på kritik de får av en kamrat än av en 

lärare (Black m.fl., 2003, s. 50).  

En annan pedagogisk fördel finns med kamratbedömning då eleverna löser samma uppgift på 

olika sätt. Eleverna kan lära av varandra, få nya infallsvinklar och även nya ämneskunskaper 

(Jönsson, 2013, 110-111). När eleverna bedömer varandra kan de samtidigt lära sig av varandra. 

Eleverna kan inspirera varandra, upptäcka misstag de själva gör och förmågor de kan utveckla. 

Detta är ett sätt för dem att lära sig nya saker (Berggren, 2013, 108-109). Eleverna lär sig i detta 

arbete att bedöma sina egna förmågor vilket utvecklar dem i det fortsatta bedömningsarbetet. 

Andra fördelar är att eleverna kan vara bättre resurser för varandra än vad läraren är. Genom att 

bedöma varandra skapas kognitiv förstärkning av elevernas eget lärande (Lundahl, 2011, s. 138).  

Självbedömning  

Ytterligare ett sätt att arbeta med bedömning är genom självbedömning. Eleven får då utvärdera 

vad eleven själv har presterat i förhållande till kunskapskraven. Målet med detta är att eleven själv 

ska kunna avgöra hur väl prestationen genomförts och utefter det kunna reglera sitt lärande. 

(Jönsson, 2013, s. 123-124). I detta arbete får eleven möjlighet att värdera sin egen insats, bedöma 

sig själv och betygsätta sig själv för att sedan föra en dialog med läraren om hur eleven tänkt. 

Eleven får möjlighet att reflektera över vilka prestationer som utförts väl och vilka prestationer 
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som eleven kan förbättra. I dialogen har läraren en god möjlighet att förklara och få eleven att 

förstå vad som krävs för de olika betygsstegen. När eleven förstår hur bedömningsprocessen går 

till kan bedömningen hjälpa eleven i lärandeprocessen (Pettersson, 2005, s. 41). Även när eleverna 

förstår bedömningsprocessen är det viktigt att fråga dem hur undervisningen upplevs eftersom 

positiva upplevelser av undervisningen leder till ett bättre lärande. Det är dock viktigt att eleven 

förstår att det är dennes prestation som bedöms och inte undervisningen (Jönsson, 2013, s. 123-

124).  

Självbedömning är bra för kunskapsutvecklingen då eleverna måste arbeta stegvis med 

bedömningskriterierna. Ett alternativ är att läraren bedömer eleven först och sedan får eleven 

rätta eller bedöma vissa delar av samma moment. Läraren kan även antyda vilka 

utvecklingsmöjligheter det finns men låta eleven identifiera och lösa problemet (Lundahl, 2011, s. 

152).  

För att eleven ska känna att hen har ansvar för sina prestationer och resultat behöver eleven få 

möjlighet att förändra och förbättra sina arbeten. Eleven behöver även få möjlighet att förbättra 

sin kunskapsutveckling i mer kvalitativa former (Lundahl, 2011, s. 154). För att eleverna ska 

kunna jobba med självbedömning krävs det att de kan hantera tre frågor: Vilken väg ska jag ta? 

Var befinner jag mig i förhållandet till målen? Och hur ska jag närma mig målen? Det krävs att 

läraren investerar tid och arbetar med självbedömning om detta arbeta ska ge resultat (Jönsson, 

2013, s. 132).  

Summativ bedömning  

Summativ bedömning är bedömning av elevens lärande. Bedömningen är till för att summera 

elevens kunskaper. När elevens sammanfattade kunskaper som uppvisats ska bedömas används 

summativ bedömning. I slutet av ett arbetsområde kan summativ bedömning användas för att 

kontrollera vad varje elev har lärt sig (Grönlund, 2011, s. 11). Eleven kan på olika sätt redovisa 

sina kunskaper utifrån kunskapskraven i läroplanen, exempelvis genom prov eller annan uppgift. 

Detta kan sammanfattas med ett betyg där betyget ska tala om vilka kunskaper och förmågor 

eleverna har inom ämnet. På så vis sätts det mest rättvisa betyg av elevens lärare (Tolgfors, 2014, 

s.22).  

Den summativa bedömningen är dock inte alltid bra för elevens lärande utan kan istället ge 

oönskade effekter. Om eleven får betygsliknande feedback av läraren eller om provet 

poängbedöms kan inte eleven få den återkopplingen eleven behöver för fortsatt lärande. Detta 

beror på att både betyg och poäng ger för lite information om vad eleven egentligen kan. 

Negativa effekter på elevens lärande, motivation och självbild kan därför uppstå (Jönsson, 2013, 

s. 169). Eleverna blir även mer betygsorienterande än lärandeorienterade eftersom feedback 

kommer i form av ett betyg. Detta kan leda till att elevernas motivation och prestationer 

försämras (Grönlund, 2011, s.27).  
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I summativ bedömning är det mestadels slutna uppgifter som läraren använder sig av. Alltså 

uppgifter som läraren kan bedöma som rätt eller fel. Bedömda kunskaper är ofta enklare att mäta 

till skillnad från förmågorna som beskrivs i kursplanen. Detta gör att elevernas förmågor inte blir 

synliggjorda och kan därför inte hjälpa eleverna att förstå vad nästa steg är i lärandeprocessen. 

Detta får negativa konsekvenser om eleverna låter sig styras av provresultat då fokus flyttas från 

de förmågor läraren egentligen vill att de ska utveckla enligt kursplanen (Jönsson, 2013, s. 170).  

Teoretisk utgångspunkt  

Ramfaktorteori  

I vår studie utgår vi från ramfaktorteori eftersom den beskriver hur lärarna måste förhålla sig till 

olika ramfaktorer i sitt arbete. År 1967 har Urban Dahllöf (1999, s. 6-7) formulerat grunden för 

ramfaktorteorin när han gjorde en undersökning av undervisningen i skolan. Han studerade bland 

annat vilken undervisning som bidrog till elevernas provresultat. Hans studie mynnade ut i tre 

miljömässiga omständigheter av ramkaraktär som påverkade. Dessa var elevgruppering, tid till 

förfogande utifrån timplanen och tillgången på läromedel. Detta arbete som Dahllöf gjorde blev 

grunden för en teori som sedan med hjälp av empiriska studier har utvecklats (Lundgren, 1994, s. 

10).  

Ursprungligen användes alltså ramfaktorteorin för att förklara sambandet mellan 

undervisningens ramar i form av tid, innehåll, elevkaraktäristiska drag och resultatet i förhållandet 

till detta. Ulf P. Lundgren har sedan vidareutvecklat denna teori (Lindblad m.fl., 1999, s.93). Efter 

detta förknippas Lundgren med ramfaktorteorin eftersom han var först med att formulera den 

explicit (Imsen, 1997, s. 308). Med ramfaktorteori kan forskaren exempelvis undersöka hur 

politiska beslut påverkar undervisningen i skolan. Politiska och administrativa beslut om 

antagningsregler, timplaner, gruppstorlekar och liknande påverkar vad som är möjligt att 

genomföra i undervisningen. Vad som får plats i undervisningen styrs av dessa beslut och därmed 

också resultatet av undervisningen (Lindblad m.fl., 1999, s. 98-99).  

Ramfaktorteorin används för att studera undervisningen som inte styrs av lärarens fria val utan 

av de ramar som läraren måste anpassa sin undervisning efter. Det kan exempelvis handla om 

skolans uppbyggnad och struktur, ekonomiska ramar, läromedel eller lagar och bestämmelser 

över skolan (Imsen, 1997, s.36).  

Ramfaktorerna kan grupperas i fem olika grupper, men gränserna kan ses som flytande 

eftersom några ramfaktorer ibland kan placeras i flera grupper. Den första gruppen är det 

pedagogiska ramsystemet som bestäms av skolans uppgift som den definieras i lagar och 

förordningar. Även läroplanens bestämmelser om undervisningen innehåll och arbetsformer 

påverkar detta ramsystem. Det pedagogiska ramsystemet verkar inte direkt utan genom lärarens 

uppfattningar och tolkningar. De administrativa ramarna består av bestämmelser om hur skolan ska 

ledas och struktureras. Detta bestäms oftast genom skolans administration. Exempel på detta kan 
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vara styrande organ, ämnessektioner, lärarlag, regler för arbetstid, klasstorlekar, schema, 

styrdokument i form av läroplanerna och kunskapskraven eller andra lagar och regler. 

Resursrelaterade ramar omfattar ekonomi och materiella resurser. Ekonomiska resurser kan vara 

undervisningstimmar per vecka eller anpassad undervisning. Materiella resurser kan vara 

skolbyggnader, inventarier eller läromedel. Organisationsrelaterade ramar syftar till de sociala 

förhållanden och kulturen i lärarrummet och i skolan. Ramar med anknytning till eleverna och deras 

kulturella bakgrund syftar till elevernas förutsättningar. Deras allmänna motivation och stödet till 

skolan ifrån hemmet (Imsen, 1997, s. 308-309).  

Det finns många ramfaktorer som kan spela roll i lärarens arbete med bedömning. Vår studie 

kommer att fokusera på faktorerna lagar och regler, tiden, elevgruppen och ekonomin. Vi väljer 

att avgränsa oss till ovanstående ramfaktorer för att lärare i idrott och hälsa kan påverkas av dessa 

i deras arbete med bedömning. 
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Syfte och frågeställningar  

Syftet med vår studie är att undersöka hur betygssättande lärare i ämnet idrott och hälsa beskriver 

arbetet med bedömning. För att ta reda på detta ställs följande frågeställningar:  

 

 Hur beskriver lärarna arbetet med formativ bedömning?  

 Hur beskriver lärarna arbetet med summativ bedömning?  

 Vilka ramfaktorer beskriver lärarna som viktiga i deras arbete med bedömning?  
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Metod  

Metod för datainsamling   

Vi använde oss av halvstrukturerade respondentintervjuer för att samla in data till studien. Vid en 

respondentundersökning är det forskningsobjekten och deras tankar som studeras (Esaiasson, 

m.fl., 2012, s. 228). En halvstrukturerad intervju har förbestämda frågor som ställs till alla 

respondenter men beroende på vad varje respondent svarar kan olika följdfrågor ställas. 

Intervjuerna ska ses ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv eftersom kunskap utvecklas genom 

det mänskliga samspelet genom dialog (Otterup, 2005, s.127). Samtliga respondenter kontaktades 

via mail som innehöll information om studien och vad deras roll i studien skulle vara.  

Eftersom vi ville undersöka hur lärare beskriver sitt arbete med betyg och bedömning i idrott 

och hälsa kan inte svaren som framkommit i vår studie anses som korrekta (Starrin & Svensson, 

1994, s. 123). Vi valde att göra en intervjuguide med huvudteman och underteman som vi 

baserade på studiens syfte, frågeställningar och teori.  

Urval och material  

I vår studie valde vi intervjupersoner genom bekvämlighetsurval i en mellanstor stad (Esaiasson 

m.fl., 2012, s. 188). Vi intervjuade elva lärare i ämnet idrott och hälsa. Respondenter som deltog i 

undersökningen var betygssättande lärare. Vi valde denna avgränsning eftersom vi ville få med 

betygssättande lärare i ämnet i samtliga årskurser där eleverna får betyg. Lärarna presenteras 

nedan i korthet med den information som är relevant för studien för att kunna återkoppla till 

detta i resultat och analys.  

 

Lärare A  

Manlig lärare som är utbildad mot grundskolans senare år och gymnasiet. Har arbetat som lärare i 

6 år. Arbetar idag på en grundskola.  

 

Lärare B  

Kvinnlig lärare som är utbildad mot grundskolans senare år och gymnasiet. Har arbetat som 

lärare i 3 år. Arbetar idag på mellanstadiet.  

 

Lärare C  

Manlig mellanstadielärare med behörighet i idrott och hälsa upp till årskurs 9. Har arbetat som 

lärare i 29 år på en grundskola.  
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Lärare D  

Manlig lärare med behörighet för högstadiet. Har arbetat som lärare i 25 år.  

 

Lärare E  

Kvinnlig lärare med behörighet i grundskolans senare år och gymnasiet. Har arbetat som lärare i 6 

månader på en högstadieskola.  

 

Lärare F  

Manlig lärare med behörighet i grundskolans senare år och gymnasiet. Har arbetat som lärare i 6 

månader på en gymnasieskola med inriktningarna ekonomi, samhälle, natur, vård och omsorg, 

handels och introduktionsprogram för nyanlända. 

 

Lärare G  

Manlig lärare med behörighet för gymnasiet. Har arbetat som lärare i 5 år på en gymnasieskola 

med inriktningarna bygg och fordon.  

 

Lärare H  

Kvinnlig lärare med behörighet i grundskolans senare år och gymnasiet. Har arbetat i 6 år på en 

gymnasieskola med natur- och samhällsprogrammen.  

 

Lärare I  

Kvinnlig lärare med behörighet i idrott från årskurs 1-7. Har arbetat som lärare i 16 år. Arbetar på 

en grundskola.  

 

Lärare J  

Manlig lärare med behörighet för skolans senare år och gymnasiet. Har arbetat som lärare i 6 år 

på gymnasiet med ekonomiprogrammet, estetiska programmet, handelsprogrammet, 

naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet, introduktionsprogram och 

estetiska verksamheter.  

 

Lärare K  

Kvinnlig lärare med behörighet i grundskolans senare år och gymnasiet. Har arbetat som lärare i 1 

år på en grundskola.  

Genomförande  

Innan intervjuerna som används i vår studie genomförde vi en pilotstudie. Detta för att 

säkerställa att intervjufrågorna passade för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Detta 

underlättade när vi via mail kontaktade respondenterna eftersom vi bland annat kunde ange hur 
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lång tid intervjun beräknades att ta. Respondenterna fick bestämma var intervjun skulle äga rum 

för att de skulle få möjlighet att välja en lugn och trygg plats. Detta gjorde att respondenterna 

kunde känna sig bekväma i situationen (Esaiasson m.fl., 2012, s. 268). För att sedan kunna 

analysera materialet och fokusera på samtalet under intervjun spelade vi in intervjuerna då 

respondenterna tillät det. Datan som vi samlade in från intervjuerna fördes in på dator för 

transkribering och analys.  

Databearbetning och analysmetod  

Vi transkriberade intervjuerna ortografiskt för att få med allt som respondenterna sa i reslutatet 

och analysen (Esaiasson m.fl., 2012, s. 268). Vi valde dock att utesluta utfyllnadsord som inte var 

relevant för att besvara studiens frågeställningar. I detta arbete använde vi 

ordbehandlingsprogrammet Word.  

Vi använde oss av meningskoncentrering i analysen av data. Först läste vi igenom intervjuerna 

för att få en helhetsuppfattning. Sedan fastställde vi de naturliga meningsenheterna i texten på det 

vis som respondenterna uttryckte sig. Sedan pressade vi samman respondenternas långa 

uttalanden till korta formuleringar för att koncentrera huvudinnebörden i några ord. Detta 

bildade ett centralt tema som dominerade i de naturliga meningsenheterna. Sedan kunde vi 

tematisera svaren från respondenterna på ett enkelt sätt. Detta kunde sedan sammankopplas med 

studiens syfte och frågeställningar (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 247-248). Beroende på hur 

respondenterna svarade har vi sedan grupperat dem för att tydligare kunna se skillnader och 

likheter i deras beskrivningar.  

Reflektion över metod  

Att vi har valt att göra en kvalitativ studie med respondentintervjuer har både för- och nackdelar. 

Fördelen med intervjuer istället för exempelvis enkätundersökningar är att vi kunde få mer 

uttömmande och utvecklade svar med möjlighet till att ställa följdfrågor till respondenten. Detta 

gav oss också möjlighet att få svar som vi inte hade förväntat oss. Detta eftersom en intervju inte 

har uppställda svarsalternativ likt en enkät (Esaiasson m.fl., 2012, s. 251).  

Nackdelen med att göra intervjuer är intervjuareffekten, det vill säga att svaren respondenten 

gav kan bli olika beroende på vem som ställer frågan. Om respondenten blivit intervjuad av en 

professor hade svaren mest troligen blivit mer tillrättalagda jämfört med när vi ställde frågorna 

(Esaiasson m.fl., 2012, s. 267). En annan risk var att respondenten inte kände sig bekväm i 

situationen och då kunde svaren bli annorlunda jämfört med om samma fråga ställs vid ett annat 

tillfälle. Ytterligare en risk som fanns är att frågorna berör respondent på ett känslomässigt plan 

och kunde då leda till att svaren inte blev sanningsenliga (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 190).  

Det fanns även för- och nackdelar med att vi valde att spela in intervjuerna. Nackdelen med 

att spela in intervjuer är att kroppsspråk och andra gester inte kommer med och därför går 
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förlorade i arbetet (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 194). Fördelen med att spela in var att allt som 

respondenten sa fanns inspelat och därför inte gick förlorat under arbetes gång.  

Vi valde att göra elva intervjuer vilket bidrog till att resultatet inte kunde generaliseras. Detta 

berodde på att antalet respondenter var för få. Vi valde dock att inte göra fler intervjuer än elva 

för att hinna genomföra undersökningen inom den angivna tidsramen. Datan kunde annars bli 

för stor för att hinna analyseras. Eftersom vi ville veta hur lärare arbetar med betyg och 

bedömning i ämnet idrott och hälsa kan vår studie ändå ge en uppfattning om just detta.  

Etiska aspekter  

Vetenskapsrådet (2002) har fyra forskningsetiska huvudkrav vilka är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitionskravet och nyttjandekravet. I vår studie tog vi hänsyn till 

samtliga krav. Informationskravet tog vi hänsyn till då vi informerade studiens deltagare om vad 

projektet handlade om och vad det innehöll samt vilka villkor som gällde för deras deltagande. 

Alla inslag i undersökningen som kunde påverka deras villighet till att medverka framgick i 

informationen. Vi gav även uppgifter om hur och var resultatet skulle offentligöras. 

Samtyckeskravet tog vi hänsyn till då vi hade undersökningsdeltagarnas godkännande. Deltagarna 

hade rättigheten att bestämma över sin egen medverkan. De kunde när som helst välja att avbryta 

sitt deltagande utan negativa konsekvenser. I konfidentialitionskravet tog vi hänsyn till att allt 

material från intervjuerna behandlades på ett konfidentiellt sätt för att ingen skulle kunna spåra 

respondenterna. Personerna avidentifierades och blev tilldelade en bokstav i studien istället för 

sitt namn. Detta för att vi ville säkerställa anonymitet. I nyttjandekravet tog vi hänsyn till att allt 

materialet endast användes till denna studie och inget annat bruk.   
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Resultat och analys  

Lärarnas beskrivning av arbetet med formativ bedömning  

Lärarna i studien uppger att de arbetar med formativ bedömning trots att de definierar begreppet 

och beskriver sitt arbete med detta på olika sätt.  

Lärare B, Lärare E, Lärare G, Lärare H, Lärare I, Lärare J och Lärare K beskriver formativ 

bedömning som kommunikation mellan lärare och elev, ofta genom feedback till eleverna. De 

menar att feedback kan hjälpa eleverna att utvecklas om eleven vet vad målet är, var eleven 

befinner sig i förhållande till målet och hur eleven kan göra för att nå målet. De beskriver den 

formativa bedömningen som vägen till den summativa bedömningen och det slutliga betyget.  

Lärare J: “Den formativa bedömningen är bedömning längst vägen till det summativa 
betyget, alltså processen när själva lärandet sker. Mycket av arbetet under lektionstid är 
formativt. Det är kommunikationen mellan läraren och eleven där jag genom att prata 
med eleverna och stoppa längst vägen, stämmer av, omprövar, diskuterar och försöker 
igen”.  

Lärare K: “Formativ bedömning är vad jag ser under lektionerna, ger feedback så de har 
möjlighet att förbättra sig under momentet och på så sätt öka möjlighet till det 
summerande betyget i momentet och sedan betyget”.  

Trots att dessa lärare strävar efter att föra en dialog med eleverna upplever de svårigheter med att 

kunna det. De beskriver svårigheter med att kunna se alla elever och hinna ge alla feedback. 

Tiden är en faktor som påverkar lärarna i arbetet med återkopplingen till eleverna. Denna faktor 

är inget lärarna kan styra över utan något de måsta anpassa undervisningen efter (Imsen, 1997, s. 

308-309). Ett par av lärarna försöker därför filma eleverna för att sedan kunna titta tillbaka på 

momenten som genomförts. Lärare B, Lärare E och Lärare H säger att de även har ett system där 

de för anteckningar över elevernas prestationer. Lärare K berättar att de är två lärare under 

lektionstid vilket underlättar arbetet för henne i arbetet med den formativa bedömningen.  

Lärare I: “Det är svårt att få tiden att räcka till för att verkligen hinna se alla elever för att 
kunna göra en enskild bedömning eller för att ge ett rättvist betyg, men jag tror det är 
viktigt att få ner lite på papper även om mycket finns i huvudet hos mig”.  

Lärare K: “Vi är två lärare under lektionerna, en som leder och en som försöker ge 
feedback till eleverna. Just för att när man ser att en elev lätt skulle kunna höja sina 
resultat och prestationer så kan man ge den feedbacken direkt. Vet jag att jag har en elev 
som bara behöver gör små förändringar för att höja sitt betyg så ska de också få möjlighet 
att höra det. Tyvärr ser jag, eller ingen ser allt. Även om jag kanske ser en del måste jag 
prioritera och det är svårt. Vem ska man prioritera först? En elev som kan nå E, C eller 
A?”.  
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Lärare B: “Ibland filmar jag eleverna så jag kan titta tillbaks på det, och ibland antecknar 
jag. Kanske skriver ner någon kommentar eller till och med ett betyg på dem. Ibland gör 
jag smilies, det betyder ganska bra. Ja, lite olika graderingar som jag själv vet vad det 
betyder”.  

Lärarna berättar att de har svårt att göra en rättvis bedömning då värdeorden i läroplanenerna är 

svårtolkade. Lärare G beskiver utförligt och nyanserat som ord som inte används i rätt avseende i 

idrottsundervisningen. Enligt honom är dessa ord något som läraren måste tolka själv. Även 

Lärare E beskriver svårigheten med värdeorden i Lgr11 och menar att de är otydliga och svåra att 

konkretisera. Detta menar hon är orsaken till svårigheterna med att kunna göra en likvärdig och 

rättvis bedömning. Enligt henne tolkar alla kursplanen olika och att en bedömning aldrig kan bli 

helt likvärdig. Genom att diskutera och konkretisera kursplanen och värdeorden med kollegorna 

bidrar det till en mer likvärdig och mer rättvis bedömning på skolan.  

Lärare G: “Jag tycker inte man ska använda orden utförligt och nyanserat för man 
använder inte orden i den betydelse som den faktiskt betyder, utan man får tolka det 
utifrån vad man tänker att de kanske menar”.  

Lärare E: ”Ja, kursplanen, alla tolkar ju kursplanen olika. Det har jag märkt när jag har fått 
elever som har haft en annan lärare innan så tycker jag att hon har satt ganska höga betyg 
på vissa elever och varit för hård mot andra”.  

Lärare H tar även upp att värdeorden är svåra att förklara och konkretisera för eleverna. Hon 

menar att de är svårt att skapa en förståelse hos alla elever, då många elever kommer från olika 

skolor och har olika erfarenheter av bedömning. Hon beskriver svårigheten med att få eleverna 

att förstå att idrott och hälsa är ett kunskapsämne.  

Lärare H: “Framförallt att få eleverna att förstå att det är ett kunskapsämne, för att i 
kriterierna så är de typ sju som är teoretiska att diskutera utförligt och nyanserat, som 
med alla ämnen i princip, och då är de många som säger att jag hade A på högstadiet och 
där hade vi ingen teori alls, och sen är de vissa som har arbetat mycket med teoretiska 
mål, så det beror ju på.”.  

Lärare A, Lärare C, Lärare D och Lärare F beskriver formativ bedömning som en långvarig 

process och utveckling som sker under hela terminen.  

Lärare A: “Det här med bedömning gör man ju hela tiden, under varje lektion nästan, 
under hela terminen men betyget blir som ett kvitto på hela terminen”.  

Lärare C: ”Det mesta är att man ser, man upplever och bedömer hur de lyckas i de olika 
momenten, vi ser ju hela tiden utveckling på det de gör”.  

Lärare F beskriver sitt arbete med formativ bedömning genom att förbereda eleverna med att gå 

igenom kunskapskraven inför varje nytt moment. Läraren informerar eleverna om vad som krävs 

för att uppnå de olika betygskriterierna. Han låter eleverna jobba självständigt genom att 

förbereda eleverna för större moment. Att låta eleverna arbeta självständigt menar Lärare F är en 

bra metod för att se helheten. Detta bidrar till att det är lättare att göra en bedömning för honom.  
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Lärare F: “Det är svårt för mig som ensam lärare att ge en rättvis bedömning på 28 elever 
på en lektion i veckan, men jag försöker kolla i salen, sätta igång aktivitet, gå undan lite 
och står och tittar”.  

Lärare A och Lärare D kan inte definiera begreppet formativ bedömning vid ett första försök. 

När vi definierar begreppet formativ bedömningen beskriver de arbetet med bedömning som 

relation mellan lärare och elev. Lärarna vill först lära känna eleverna och sedan placera in dem i 

olika betygsnivåer. Lärarna berättar också att deras uppfattning om eleverna är en del av arbetet 

med den formativa bedömningen. Lärarna anser att har de har en god uppfattning om eleverna 

men att det ibland krävs att de gör anteckningar och tittar mer specifikt på elever de ännu inte 

känner. Genom att lära känna eleverna väl blir det underlaget för den formativa bedömningen 

under terminen, berättar lärarna.  

Lärare A: “Man har ju ganska bra koll på eleverna eftersom man har de så pass ofta men 
sedan under vissa moment så brukar jag även kunna anteckna lite och kanske titta mer”.  

Lärare D: “Många elever har man ju med sig, man känner de ganska bra. De andra 
eleverna lägger man mer krut på”.  

Feedback  

Lärare G, Lärare K, Lärare H, Lärare B och Lärare C beskriver arbetet med feedback till sina 

elever som ett digitalt arbete. Lärarna berättar att skolan har system där lärare och elever kan 

logga in för att se hur de ligger till i ämnet, se kommentarer från läraren men de har även 

möjlighet att kommentera själva. Eleverna kan se vilka mål de har uppnått och vilket nästa steg är 

för att utvecklas. Lärare B:s elever kan inte själva logga in i systemet som skolan har, utan Lärare 

B och hennes elever tittar tillsammans på dokumenten en gång per termin. De administrativa 

besluten på skolorna avgör vilka möjligheter lärarna har till detta arbete och hur tiden fördelas. 

Detta är en faktor som lärarna inte kan styra utan något de måste utgå från i deras arbete 

(Lindblad m.fl., 1999, s. 98-99).  

Dessa lärare uppger att de även arbetar med muntlig feedback under lektionstid. De försöker 

uppmuntra sina elever samt att berätta vad eleverna har gjort bra men också vad som behöver 

förbättras.  

Lärare G: “Under lektionerna försöker man prata med dem. Med uppgifter och sånt 
skriver jag i Google Drive där de kan gå in och skriva i, och jag försöker skriva i det 
dokumentet när jag rättar det. De kan gå in själva, läsa, se att det här är inte inlämnat, det 
här är inlämnat med den här kommentaren till”.  

Lärare H: “Feedback får man ge under lektionstid, säga att det där specifikt gjorde du bra. 
Att man försöker peppa. Annars så är det portalen, den internetbaserade databasen som 
skolan har, där får man ge skriftlig feedback”.  

Lärare J och Lärare I beskriver sitt arbete med feedback genom att sätta individen i centrum. De 

beskriver värdet i att se alla elever i en klass under en lektion. För att hinna ge alla elever feedback 

blir det korta och positiva förstärkningar mer än djupgående feedback. Längre samtal blir de med 
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några elever per lektion. De kan även ge feedback i stor grupp men fokuserar på att se varje 

individ.  

Lärare J: “Jag har som utgångspunkt att ha sett alla, som i att eleven vet att jag sett alla 
elever i en klass under en lektion”.  

Lärare I: ”Jag försöker verkligen att ge varje enskild elev nån liten feedback på 
lektionerna, även om det ibland inte blir så”.  

Resterande lärare beskriver sitt arbete med feedback som något de gör både på individ- och 

gruppnivå. Detta gör de genom att under varje lektion gå runt och se vad eleverna behöver 

utveckla. Lärarna för dialog med eleverna och försöker skapa kontakt för att kunna ge positiv och 

konstruktiv kritik. Lärare E berättar att hon försöker motivera hela gruppen under varje lektion. 

Arbetet fokuserar på individuell feedback när hon ser att en elev gör bra ifrån sig, men även när 

hon ser en elev som behöver hjälp i sin utveckling. Lärare F berättar att han försöker att dela in 

klassen i mindre grupper där han fokuserar på en grupp i taget, vilket förenklar arbetet med 

feedback i stora klasser.  

Lärare D: “Jag tycker jag försöker prata så mycket det går, nu är de sådär att man söker 
kontakt med elever, och man försöker prata med dem och man surrar och sådär”.  

Lärare A: ”Feedback med mina elever, ja de är ju hela tiden under mina lektioner man ger 
beröm, hjälper till och tillrättavisar”.  

Lärare E: ”Jag brukar, alltså när huvudaktiviteten är, då brukar jag ge individuell feedback, 
men typ avslutningen när vi samlar gruppen då kan jag lyfta fram ytterligare feedback”.  

Utifrån dessa svar kan vi konstatera att lärarna arbetar med feedback på olika sätt. Trots detta 

menar Lärare J, Lärare G, Lärare D, Lärare A, Lärare C och Lärare K att det viktigaste när 

eleverna får feedback är att den är positiv. Lärare A, Lärare D och Lärare K berättar att de alltid 

försöker hitta elevernas styrkor och se saker eleverna göra bra. När eleverna behöver förbättra 

något försöker exempelvis Lärare D komma med positiv kritik och korrigeringar för att hjälpa 

dem att utvecklas. Detta gör han genom att säga saker som eleverna kan komma ihåg.  

Lärare D: “Vi hade överslag på bommen till exempel, bakåt. Det är ganska svårt. Det är 
komplexa rörelser men med lite justeringar och grejer så… Ja, bra! Starka armar. Schysst 
att du kan ha dem böjda sådär. Kan du titta lite bakåt också så försöker du jobba med 
bena över bommen, kan jag säga. Då kommer de ihåg det där att de är starka och 
förhoppningsvis att de ska titta bakåt”.  

Lärare G menar att det även är viktigt att särhålla elevens goda prestationer med vad eleven 

behöver förbättra. Han menar att en elev som får konstruktiv kritik samtidigt som positiv 

feedback kommer fokusera på kritiken och inte på feedbacken.  

Lärare G: “Att alltid ge både positiv och konstruktivt, så det inte bara blir såhär, du 
behöver ändra på det här, och inte heller, du gjorde det här bra men.! Utan faktiskt säga 
“det här gör du bra. Det här behöver du förbättra. Så man särhåller dem för annars 
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fokuserar eleven bara på det där, men, och lyssnar inte på att de faktiskt gjorde något 
bra”.  

Lärare J menar att det även är viktigt att se eleven och att vara framåtsträvande. Även att vara 

tydlig med förväntningarna, var eleven ligger just nu i förhållandet till målen och hur eleven kan 

göra för att utvecklas och ta sig vidare i lärandeprocessen.  

Lärare H, Lärare E, Lärare F, Lärare I och Lärare B menar att feedback ska vara utvecklande, 

personlig, tydlig och framåtsträvande. Det som skiljer dem åt är att de prioriterar, utvecklande, 

personlig, tydlig och framåtsträvande olika. Lärarna beskriver att tydlighet är viktigt för att 

eleverna ska förstå vad läraren säger och vad eleverna behöver göra för att förbättra sig i olika 

moment.  

Lärare E och Lärare H jobbar främst med personlig och framåtsträvande feedback. Lärarna 

arbetar för att den feedback eleverna får ska kunna tillämpas i samma kriterium flera gånger. 

Fördelen med detta är att den feedback eleverna fått kan anpassas i återkommande moment eller 

liknande undervisningssituationer (Jönsson, 2013, s.95).  

Även Lärare F menar att feedback ska vara något som eleverna kan ha användning av och 

som hjälper eleverna att utvecklas Lärare E och Lärare H tycker att det lättare att jobba med 

personlig feedback när de lärt känna eleverna. Detta för att de vet vad eleverna känner sig 

bekväma med och mindre bekväma med, berättar de.  

Lärare B arbetar med elevernas förståelse för kunskapskravens innehåll. Genom att arbeta 

med kunskapskraven tillsammans med eleverna förstår de vad som bedöms. Hon upplever att 

detta hjälper eleverna att enklare förstå den feedback hon ger.  

Lärare H: ”Att den är personlig, att det är viktigt att säga till eleven vad de ska förbättra så 
att de har chansen att göra det till nästa gång, att man provar samma kriterier mer än en 
gång”.  

Lärare I: ”Eleverna ska veta vad som ska bedömas och vad de ska vara observanta på”.  

Även då lärarnas arbetssätt skiljer sig åt är gemensamt för lärarna att de arbetar med feedback för 

att hjälpa eleverna att utvecklas i lärandeprocessen.  

Kamratbedömning  

Majoriteten av lärarna berättar att de inte arbetar med kamratbedömning. Lärare B och Lärare F 

säger däremot att de vill arbeta med kamratbedömning i framtiden.  

Lärare B: “Jag använder inte kamratbedömning så mycket som jag borde faktiskt. Vi 
håller på att arbeta med det nu i lärarkåren mer, så jag ska försöka få in det mer och mer 
men jag inte säga att jag jobbar så jättemycket med det just nu, det gör jag inte”.  

Lärare K, Lärare H och Lärare J skiljer sig från majoriteten då de jobbar med kamratbedömning i 

undervisningen. Lärare K berättar att hon arbetar med kamratbedömning genom att eleverna 

delger tre positiva saker och en sak klasskamraterna kan förbättra. Lärare H beskriver att hon 
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använder sig av kamratbedömning när eleverna exempelvis gör ergonomilabb. Då arbetar 

eleverna gruppvis och bedömer varandra. De bedömer vad som är korrekt och vad som behöver 

förbättras. Detta sätt att arbeta med kamratbedömning kan leda till att eleverna lär sig av 

varandra. De inspireras av varandra, kan se misstag de gör och upptäcka nya förmågor att 

utveckla (Berggren, 2013, 108-109).  

Lärare J berättar också att han har ergonomilektioner där eleverna har möjlighet att arbeta 

med kamratbedömning. Eleverna filmar sig själva med sina datorer och där de sedan analyserar 

rörelserna. Sedan har de möjligheten att visa filmen för sina klasskamrater. De kan då diskutera 

och hjälpa varandra för att ta sig vidare från exempelvis viss säkerhet till säkerhet i utförandet. 

Genom att bedöma klasskompisarna lär sig eleverna att bedöma sina egna förmågor vilket 

utvecklar dem i den fortsatta bedömningsprocessen (Lundahl, 2011, s. 138).  

Resterande lärare berättar att även om de inte arbetar med regelrätt kamratbedömning får 

eleverna ändå hjälpa varandra i undervisningen. Lärare A, Lärare E, Lärare G och Lärare D 

berättar att deras elever få hjälpa varandra under lektionstid. Eleverna får exempelvis hjälpa 

varandra med passning i gymnastik, diskutera olika uppgifter och coacha varandra i 

redskapsbanor eller på gymmet. Lärare D vill benämna detta som kamratuppmuntran då han 

upplever att eleverna hjälper varandra och stöttar varandra i sin utveckling.  

Lärare D: “Kamratuppmuntran skulle jag vilja kalla det. Alltså stötta varandra, hjälpa 
varandra”.  

Lärare E: “Vi har inte gjort det så mycket hittills faktiskt. Men när vi har olika stationer i 
gymnastik får eleverna hjälpa till att passa varandra. Det finns ju kanske några som är 
jätteduktiga på gymnastik och kanske några som är sämre som kan coachas. Typ, sträck 
på tårna”.  

Gemensamt för Lärare K, Lärare H, Lärare J och Lärare I är att de anser att kamratbedömningen 

ska vara positiv. Eleverna ska inte känna sig kränkta utan jobba för att hjälpa varandra att 

utvecklas. Lärarna poängterar även att de måste vara tydliga och strukturerade om undervisningen 

ska präglas av kamratbedömning. Lärare J menar att värdegrunden måste vara etablerad och att 

syftet med övningarna måste vara tydligt.  

Lärare J: ”Det finns en stor risk för kränkningar, negativa värderingar, jämförelser och att 
det inte sker något kunskapsutbyte vid kamratbedömning”.  

Lärare H: ”Man bör vara jättenoga med att de lär sig vad som är okej och vad man 
bedömer, tänk då om ni skulle bedöma en vuxen människa, det är ju en väldigt hård grej 
egentligen att bli bedömd och bli betygsatt på, att få ett betyg, en stämpel, det kan vara 
väldigt känsligt”.  

Lärare I: ”Eleverna ska veta vad som ska bedömas och vad de ska vara observanta på”.  

Lärare C, Lärare F, Lärare A, Lärare B samt Lärare G menar att det kan vara svårt att arbeta med 

kamratbedömning i ett praktiskt ämne som idrott. Eleverna kan bedöma varandra på ett okänsligt 

sätt och eleverna kan då ta illa upp av bedömningen som en klasskompis gör. Detta beror på att 
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bedömningarna kan bli överdrivna och inte konstruktiva, enligt Lärare F. Lärare A, Lärare E och 

Lärare D menar att en god klassammanhållning är en förutsättning för att kunna använda sig av 

denna metod. I en bra grupp menar lärarna att detta skulle fungera bra medan det skulle fungera 

mindre bra i andra grupper.  

Lärare F: “Risken är att det blir extrema bedömningar, det här är skitbra, eller, det här är 
skitdåligt. Att man försöker få mer… konstruktivt”.  

Lärare A: “Elever kan ju ta illa upp, så det funkar inte med varje klass men med vissa 
klasser skulle det säkert funka”.  

Självbedömning  

Alla tillfrågade lärarna vill att eleverna ska arbeta med självbedömning genom att reflektera över 

sina insatser. Lärarna vill dock göra detta på olika sätt. Lärare E och Lärare G vill göra detta 

genom film. Eleverna filmar sig själva där de utifrån betygskriterierna kan göra en egen 

bedömning över sin insats. Efter att ha sett detta kan eleven reflektera över vad som kan 

förbättras för att nå ett högre betyg.  

Lärare G: “Det kan vara bra att filma sig själv för att göra en självbedömning i hur man 
utför olika typer av aktiviteter. Sen är det jätteviktigt att ha tydliga kriterier vad det är de 
ska bedöma så att de vet det”.  

Lärare H arbetar med självbedömning via skolans portal. Eleverna skriver ned reflektioner i 

portalen kring sina prestationer och inlämningsuppgifter. Ibland får eleverna även möjlighet att 

rätta sina egna uppgifter. Hon arbetar för att eleverna ska fokusera på det som fungerar bra när 

de bedömer sig själva och inte enbart på vad som kan förbättras.  

Även Lärare K arbetar digitalt men hon lägger bara ut ett omdöme och ett betyg som eleverna 

kan se. Om eleverna anser att hon har bedömt fel får eleverna diskutera betyget med henne. Hon 

talar om för eleverna att de innan samtalet måste kunna förklara varför de har gjort en annan 

bedömning än vad hon själv har gjort. Även Lärare F för en dialog med eleverna. Han tycker att 

de är viktigt att förklara för eleverna att det är en process och att det krävs övning för att nå 

målen.  

Lärare K: “Efter avslutat moment brukar jag säga till eleverna att om de vill veta vad de 
har fått så kan de gå in på skolans webb och läsa det. Om de tycker att jag bedömt fel är 
de välkomna så vi kan sitta ner och prata om bedömningen. Jag brukar också förklara för 
dem att det är viktigt att de förklarar varför de tycker att de förtjänar bättre än vad jag 
bedömt”.  

Lärare A, Lärare B och Lärare C använder sig av inlämningsuppgifter och enkäter som eleverna 

svarar på individuellt. Dessa uppgifter och enkäter ger eleverna möjlighet till att reflektera över 

sina insatser, förmågor och prestationer. För att eleverna ska utvecklas av uppgifterna menar 

Lärare B att eleverna måste veta vad som ska bedömas. Lärare C jobbar för att eleverna ska prata 

om det som går bra för dem i undervisningen. Han menar att eleverna ska utveckla sin 
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rörelseförmåga utifrån deras egna förutsättningar. Enligt Lärare C får eleverna en bättre 

utveckling av att fokusera på det som fungerar väl i undervisningen än att fokusera på vad som 

kan förbättras.  

Lärare I jobbar med självbedömning där eleverna får ansvar för en lektion. Eleverna ska 

motivera och reflektera över lektionsinnehållet. Syftet är att eleverna ska berätta varför de valt 

aktiviteten och vad de tränar. Lärare J arbetar också med självbedömning genom att låta eleverna 

ta eget ansvar. Eleverna få utgå från egna mål, förutsättningar och intressen. I början av kursen 

får de göra olika individuella tester och utifrån det skapa individuella mål utifrån resultaten. 

Under lektionen har Lärare J flera fysiska aktiviteter där eleverna kan välja en aktivitet utifrån 

deras målsättningar. Läraren följer sedan upp elevernas målsättningar efter halva kursens gång 

genom samtal. Han menar att det kan vara svårt att veta vilka kunskaper eleverna har och då 

underlättar samtalen för att nå målen.  

Lärare J: “Eleverna kanske inte har de kunskaper du tror de har vid 
självbedömningstillfället och då kan det bli fel och tveksamma slutsatser för hur de 
lyckats hittills. Det är viktigt att tydligt stämma av med eleverna kring hur de resonerar 
kring vad som varit och vad som är nu och vad som kommer i framtiden”.  

Lärare D jobbar på ett liknande sätt då han bygger upp olika stationer med olika svårighetsgrader. 

Detta gör att eleverna själva får reflektera över vilken nivå de befinner sig på och vilken nivå de 

tror de kan nå. Lärare D menar att det är viktigt att eleverna utmanar sig själva och tränar för att 

utvecklas.  

Lärare D: ”Jag tror att man måste få eleverna att tänka att det är ett brett spektra, det 
räcker inte med att man bara spelar fotboll eller innebandy, det är så många fler moment. 
De ska tänka över sina egna intresseramar tror jag. Jag tror att en del ser sig som duktiga 
fotbollspelare att sen ska de andra bara följa med. Kanske har de några akilleshälar som 
man måste jobba med”.  

Lärarnas beskrivning av arbetet med summativ bedömning  

Alla lärarna beskriver summativ bedömning som ett betyg. När de beskriver hur de arbetar med 

summativ bedömning kan det vara genom olika examinationer och prov. Lärare E, Lärare K och 

Lärare B jobbar med summativ bedömning efter varje avslutat kriterium. Både Lärare B och 

Lärare F beskriver att det är viktigt att se till hela processen och utvecklingen hos eleverna för att 

kunna göra en summativ bedömning.  

Lärare G undviker att göra en summativ bedömning innan terminsslut. Att jobba med 

summativ bedömning under terminen tror han motverkar den formativa utvecklingen. Han 

upplever att det kan vara risk för att eleverna tappar motivationen att fortsätta utvecklas.  

Lärare K: “Summativ bedömning är det som summerar hela momentet eller hela 
terminen, det är liksom ett betyg som inte går att ändra på just då”.   
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Lärare G: ”Jag försöker undvika att jobba med betyg innan kursen är slut för ja, jag har 
läst forskning på att det snarare motverkar den formativa utvecklingen genom att säga att 
du ligger på C-nivå. Då har man elever som kanske nöjer sig med det”.  

Lärare H berättar att hon exempelvis kan ta tid på coopertest och mäta hur högt eleverna hoppar 

i höjdhopp. Hon säger att det inte har någon betydelse hur högt eleverna klarar av att hoppa eller 

hur snabbt de springer. Mäter prestationer gör hon endast när och om eleverna vill det. Vilka 

prestationer de klarar av i form av tid och höjd är inget hon antecknar. Hon menar däremot att 

elever som gör goda prestationer ofta har en god teknik och rörelseförmåga.  

Lärare H: “Det finns ju inget som säger att du måste springa milen på 50 minuter för att 
få A. Så nej, vi bedömer inte efter måttband och tidtagarur. Men däremot om en elev har 
bra teknik, bra rörelseförmåga, då ser man ju det, och gör man det rätt då blir det ju en 
högre höjd. Så det brukar gå hand i hand, Men det är ju inte bara att gå in i klassrummet 
och hoppa 1, 70 och sen gå ut”.  

Lärare A, Lärare C och Lärare D uppger att de har några tillfällen per termin som de arbetar med 

summativ bedömning under lektionstid. Lärare A berättar att hans elever exempelvis har 

simtester, dansuppvisningar, inlämningsuppgifter och prov som eleverna får ett betyg på. 

Eleverna har möjlighet att redovisa sina förmågor och kunskaper på olika sätt. Redovisningen 

sammanfattas med ett betyg där betyget talar om vilka kunskaper och förmågor eleverna har i 

momentet (Tolgfors, 2014, s.2).  

Lärare C och Lärare D berättar att deras elever har simtester där de ska livrädda varandra och 

simma 200 meter. Vid orientering ska eleverna hitta kontrollerna och en gång om året är det 

skoljoggen. Vid samtliga tillfällen tar Lärare C och Lärare D tid. När eleverna har friidrott noterar 

lärarna bland annat hur högt och hur långt eleverna hoppar, hur långt de stöter kula och hur 

snabbt de kan springa. Lärarna uppger däremot att de inte bedömer resultaten. Lärare D är ändå 

tveksam till att inte ta med resultatet i bedömningen alls om en elev gör en god prestation. Lärare 

C menar att han inte bara kan bedöma elevernas resultat utan måste bedöma efter varje elevs 

förutsättningar.  

Lärare D: “Det handlar om att man ska ta alla kontroller, kunna orientera. Sen 
uppfattning om vilka som kan. Men det är ju klart. tre stycken som kan så är det ju den 
som springer fortare så… Kanske det är den som ska primeras”.  

Lärare C: “Man kan inte bara blänga sig blind på siffror heller för det är svårt att atlet och 
maratonlöpare samtidigt. En väldigt liten och tunn elev som inte får iväg kulan mer än 
nån meter och nån som väger 90 kilo med ett helt annat rörelseomfång och kvalité i 
rörelsen. Man får titta liksom efter deras förutsättningar också”.  

Ramfaktorer lärarna beskriver som viktiga  

Lagar och regler  

Lärare I, Lärare H, Lärare J, Lärare G, Lärare A och Lärare K uppger att lagar och regler är den 

viktigaste ramfaktorn i deras arbete med bedömning. Lärarna planerar all undervisning utifrån 
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styrdokumenten och arbetar kontinuerligt med att konkritisera betygskriterierna för eleverna. 

Genom detta arbete vet deras elever alltid vad det är som bedöms. När eleverna ifrågasätter 

undervisningen eller bedömningen som lärarna har gjort hänvisar lärarna till styrdokumenten.  

Lärare H, Lärare G, Lärare J och Lärare K beskriver svårigheterna med att göra en likvärdig 

och rättvis bedömning utifrån värdeorden i kunskapskraven, exempelvis väl och relativt väl, 

översiktligt och nyanserat. Dessa lärare menar att de tolkar vad orden betyder och gör en bedömning 

efter deras tolkning.  

Lärare I skiljer sig åt då hon tycker att dokumenten som finns gör att bedömningen blir 

likvärdig då alla lärare i hela landet bedömer samma sak.  

Lärare I: “Jag tycker dokumenten som finns är bra och lätta att använda och att vi lärare i 
idrott och hälsa bedömer samma saker var vi än bor i landet. Sen blir det ju lite olika 
tolkningar i det men överlag blir det likvärdigt”.  

Lärare H och Lärare J berättar att deras skolor arbetar för en likvärdig bedömning på skolan. För 

att lärarna ska kunna göra en god bedömning ger skolan lärarna möjlighet att prata med 

ämneskollegor. Detta underlättar för lärarna när de vill göra en rättvis och likvärdig bedömning.  

Lärare G och Lärare I har internetbaserade system där lärarna kan ge eleverna skriftliga 

omdömen och betyg. Eleverna och målsman kan läsa detta och kommentera om de vill. Eleverna 

kan även lämna in skoluppgifter via systemet och få snabb återkoppling.  

Lärare A och Lärare K säger att deras skolor inte ger någon särskild möjlighet för dem att 

arbeta med betyg och bedömning tillsammans med eleverna. De berättar att de måste planera och 

anpassa sina scheman om de ska kunna arbeta på det viset.  

Alla lärare i studien berättar att arbetet med betyg och bedömning inte påverkas av politiska 

beslut under förutsättningarna att styrdokumenten inte förändras. Lärare I tycker däremot att 

arbetet kring betyg och bedömning har underlättats med det kommentarmaterialet som 

Skolverket har givit ut. Arbetet skulle också kunna underlättas om eleverna får mer tid till idrott, 

men de skulle fortfarande bedöma eleverna på samma sätt, berättar lärarna.  

Lärarna beskriver det pedagogiska ramsystemet som främsta ramfaktorn i deras arbete med 

bedömning. Uppfattningarna och tolkningarna av läroplanens bestämmelser om undervisningens 

innehåll som lärarna gör påverkar bedömningen och betygen som eleverna får (Imsen, s. 308-

309).  

Tiden  

Lärare B och Lärare E beskriver att tiden är den viktigaste ramfaktorn i deras arbete med 

bedömning. De anser det svårt att hinna med att ha en dialog med varje enskild elev. Lärare E 

jobbar främst med att ha en konversation med hela klassen. Inför varje arbetsområde går hon 

tillsammans med klassen igenom vilka kunskapskrav eleverna ska tillägna sig för att nå målen. 

Hon anser att tiden inte räcker till för att ha en dialog med varje elev. De gånger hon sitter ner 

koncentrerat och pratar med varje elev är under utvecklingssamtal, betygsamtal och i början på 
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varje termin. Lärare B jobbar för att hinna prata enskilt med några elever i slutet och början på 

varje lektion. Lärare B och Lärare E beskriver att de måste skapa tiden själva för att kunna arbeta 

med bedömning tillsammans med eleverna. Skolan ger dem inga möjligheter till mer tid för detta 

arbete.  

Lärare B: ”De finns ju väldigt lite tid till det, oftast blir det på lektionen att jag får ta 
någon elev till mig fem minuter före, fem minuter efter varje lektion men annars finns det 
inte tid”.  

Elevgruppen  

Lärare C, Lärare F och Lärare D har alla gemensamt att de anser att elevgruppen är den viktigaste 

ramfaktorn i bedömningen. Deras grupper består av 20-28 elever per klass. Elevgruppen är en del 

av de administrativa ramarna som bestämmer hur skolan styrs (Imsen, 1997, 308-309).  

Lärare F och Lärare D beskriver att stora klasser påverkar bedömningen eftersom de inte 

hinner se alla elever. Lärare C upplever inte några svårigheter med gruppstorleken. Däremot 

beskriver han den sociala samvaron som en viktig aspekt. Den sociala samvaron kan påverka 

eleverna både positivt och negativt, enligt honom. En bra gruppdynamik är ofta gynnsam för 

elevernas utveckling. En väl fungerande grupp präglas ofta av en miljö där det är tillåtet att 

misslyckas vilket gör att eleven kan utvecklas. Vidare beskriver Lärare F att där det finns tydliga 

ledargestalter kan klassen influeras såväl positivt som negativt. Starka ledare med en positiv 

inställning kan sprida positiv energi till sina klasskamrater. En ledare som har en negativ 

inställning till ämnet kan påverka klasskamraterna till att också bli negativt inställda.  

Lärare F: ”Jag har vissa klasser där en elev driver klassen, gör inte den här eleven det, då 
skiter andra i det också. Jag har klasser där the cool kids älskar idrott och där hela klassen 
dras med på grund av det liksom“.  

Lärare D menar att homogena grupper är de klasser han upplever mest harmoniska. En klass där 

majoriteten är högpresterade idrottselever kan andra elever uppleva jobbigt om de inte har 

samma målsättningar.  

Lärare G skiljer sig från resterande lärare i studien då han är den enda som vill ha större 

klasser. Det är endast 12-17 elever aktiva på hans idrottslektioner. Han är även den enda som 

anser att elevgruppen är den ramfaktorn som påverkar minst. Gruppstorleken anser han inte har 

någon större betydelse i arbetet med betyg och bedömning. Skulle klasserna vara större skulle han 

däremot kunna genomföra fler aktiviteter, berättar han.  

Ekonomin  

Ingen av lärarna beskriver ekonomin som den viktigaste faktorn i deras arbete med bedömning. 

Lärarna menar att undervisningen går att anpassa efter de resurser och det material som finns på 

skolan. Däremot skulle bedömningen bli mer övergripande om mer pengar fanns till ämnet. 

Detta eftersom eleverna skulle kunna göra fler saker och visa upp fler förmågor. Eleverna skulle 
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exempelvis kunna åka på skidresor eller få möjlighet till mer friluftsliv. Resursrelaterade ramar 

omfattar ekonomi och materiella resurser. De ekonomiska resurser som lärarna pratar om 

handlar främst om materiella resurser, vilket de anser att undervisningen går att anpassa efter 

(Imsen, 1997, s. 308-309).  

Lärare K: “Vår skola har svårt med ekonomin så vi får jobba med det materialet vi har 
och se möjligheterna”.  

Lärare G: “Den förra skolan jag jobbade på hade ännu sämre ekonomi. Här har jag 
nästan aldrig blivit nekad att göra något. Men sen kanske jag inte säger att vi ska göra 
massa saker som är dyrt för då vet jag att det begränsas någon annanstans”.  

Lärare C: “Vi har bra förutsättningar. Vi har bra lokaler och natur och is och 
fotbollsplaner, vi har allvädersbanor så att vi har allt. Bättre än de flesta kan jag tycka”.  

Lärare H: “Visst, jag hade kunnat bedöma fler aktiviteter, men bara man har eleverna där 
med sina kroppar och sin kunskap så kan man ju bedöma dem”.  
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Diskussion  

En problematik i ämnet är att bedömningen inte alltid blir rättvis (Annerstedt, 2009, s. 1). Flera 

av lärarna beskriver att det är svårt att göra rättvisa bedömningar eftersom värdeorden i 

läroplanen är svårtolkade. Detta kan bero på att värdeorden kan tolkas på flera olika sätt. Att en 

av lärarna anser att läroplanen ger en likvärdig bedömning kan komma sig av att hon känner sig 

trygg i den tolkning hon har gjort. En annan anledning kan vara att hon arbetar som ensam 

idrottslärare och inte upplever olika sätt att tolka värdeorden i ämnet på sin arbetsplats.  

Ett par av lärarna kan inte definiera formativ bedömning. De beskriver även deras arbete med 

formativ bedömning på ett annat sätt än resterande lärare. Att de gör det kan bero på att de tolkat 

vår förklaring av formativ bedömning till skillnad från de andra lärarna som definierar begreppet 

utan vår hjälp. Dessa två lärare berättar att de lägger mycket tid på att lära känna eleverna för att 

bedöma dem. Bedömningarna lärarna gör kan grunda sig på deras erfarenhet och deras 

uppfattning av elevernas förmågor. En konsekvens av detta kan bli att lärarna har internaliserat 

vilken betygsnivå varje elev ligger på utan att de specifikt kan berätta varför (Annerstedt, 2009, 

s.16).  

Ungefär hälften av lärarna beskriver formativ bedömning som feedback. Det kan bero på att 

kontinuerlig återkoppling till elevernas lärande gör att eleverna kan förstå var de befinner sig nu 

och vad de måste göra för att nå målet (Jönsson, 2013, s. 89). Några av lärarna arbetar med 

formativ bedömning genom att göra eleverna medvetna om vad som ska bedömas. Det kan bero 

på att elever som medvetengörs i bedömningsprocessen ökar sina prestationer (Grönlund, 2011, 

s.9).  

Feedback är centralt för elevernas lärande och återkopplingen kan ges på olika sätt (Tolgfors, 

2014, s. 26). Att några lärare beskriver att feedback ges vid olika övningar som eleverna utför kan 

bero på att läraren väljer att ge feedback på uppgiftsnivå. Eleven gynnas av feedback som är 

riktad mot uppgiften då elevens resultat beror på uppgiftens utformning (Jönsson, 2013, s. 93).  

Ungefär hälften av lärarna arbetar med feedback digitalt. Många av lärarna uppger att det är 

svårt att hinna se alla eleverna på lektionerna och få tid att ge dem återkoppling. Då kan digital 

feedback vara ett hjälpmedel för att tidsmässigt kunna ge alla elever feedback.  

Att alla lärare arbetar med muntlig feedback under lektionstid kan vara lärarnas upplevelser av 

att direkt återkoppling utvecklar eleverna. Direkt återkoppling kan vara viktigt när lärarna 

introducerar nya moment när eleverna ska tillämpa nya förmågor. Genom att arbeta med 

kontinuerlig feedback till eleverna förstår eleverna var de befinner sig nu och vad som är nästa 

steg i utvecklingen (Jönsson, 2013, s. 89).  

För att eleverna ska förstå vad den feedback de får betyder bör de också veta vad som ska 

bedömas. Detta kan eleverna lära sig genom exempelvis kamratbedömning. Flera av lärarna 

beskriver dock arbetet med kamratbedömning som problematiskt. Detta för att eleverna kan ha 

svårt att göra rättvisa bedömningar utan att någon elev känner sig kränkt. Att lärarna upplever att 
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eleverna kan ta illa upp vid kamratbedömningar kan bero på att elever lättare tar åt sig av kritik 

från en kompis än av en lärare (Black m.fl., 2003, s. 50).  

En annan orsak till att lärarna inte arbetar med kamratbedömning kan bero på att de inte har 

tillräckligt med kunskap i hur de kan arbeta med detta.  

Ytterligare en orsak till att de undviker kamratbedömning kan vara att de endast har provat det 

ett fåtal gånger och utfallet inte har motsvarat förväntningar. Detta för att elever kan ha svårt att 

förstå hur bedömning sker i förhållande till läroplanen (Jönsson, 2013, s. 110-111). Några lärare 

vill ändå jobba med det i framtiden. Det kan bero på att arbetssättet kan leda till att eleverna kan 

inspireras och lära sig av varandra (Berggren, 2013, s. 108-109). En annan anledning kan vara att 

den kognitiva förstärkningen av elevernas eget lärande utvecklas då de bedömer varandra. 

Kamratbedömning leder också till att eleverna lär sig att bedöma sig själva vilket är nästa steg i 

bedömningsprocess (Lundahl, 2011, s. 138).  

Ett sätt att arbeta med självbedömning som framkommer i resultatet är genom att eleverna 

filmar sig själva. Eleverna kan då titta på filmen och reflektera över deras rörelsemönster och ge 

alternativ på hur de kan vidareutvecklas. Att lärarna använder detta arbetssättet kan vara för att ge 

eleverna möjligheten att värdera sina prestationer, bedöma sig själva och betygsätta sig själva. 

Eleven får chansen att reflektera över vilka förmågor som utförts väl och vilka som kan 

förbättras i förhållande till kunskapskraven. Eleven lär sig också att avgöra hur väl prestationen 

genomförts och kan då reglera sitt lärande (Jönsson, 2013, s. 123-124).  

Att ha individuella samtal menar några av lärarna är bra då eleverna får svara på frågor och 

reflektera över olika moment de genomfört i undervisningen. Att lärarna anser detta kan bero på 

deras goda erfarenheter av sådana samtal. Ett samtal mellan lärare och elev ger eleven möjlighet 

att reflektera och förklara sin egen insats. Läraren har samtidigt chans att skapa förståelse hos 

eleverna om vad som krävs för de olika betygsstegen. Det kan leda till att eleven förstår hur 

bedömningsprocessen går till och bedömningen kan då hjälpa eleven i lärandeprocessen 

(Pettersson, 2005, s. 41).  

Förutom samtal arbetar en lärare även med självbedömning genom elevernas egna intressen. 

Det kan bero på att läraren vill att eleverna ska bli motiverade och ta ansvar för sin egen träning 

och hälsa. När eleverna medverkar till att förändra och förbättra sin träning tar de större ansvar 

för sina prestationer och resultat (Lundahl, 2011, s. 154).  

Ett par av lärarna uppger att de ibland jobbar med summativ bedömning genom att mäta 

elevernas prestationer. Det kan bero på att lärarna är utbildade på 80-talet och att de gamla 

läroplanerna fortfarande influerar deras sätt att bedöma. Att elevernas prestationer mäts med 

måttband och tidtagarur kan göra att lärarna jämför eleverna med varandra. Jämförelserna kan då 

påverka den individuella betygsättningen (Annerstedt, 2009, s. 16).  

Att många av lärarna använder sig av summativ bedömning efter varje moment kan bero på 

att de vill att eleverna ska vara en del i processen där de får möjlighet att förbättras och utvecklas. 

Deras elever får chansen att träna och pröva samma kriterium flera gånger. För att se vad 
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eleverna har lärt sig kan en summativ bedömning utföras efter ett avslutat arbetsområde 

(Grönlund, 2011, s. 11).  

De flesta av lärarna ser summativ bedömning som ett betyg. Många lärare undviker summativ 

bedömning fram till terminsslutet. Att lärarna har den inställningen kan bero på att de är väl 

insatta i Lgr11 eller Gy11 och har tillägnat sig det arbetssättet som läroplanerna medför. En 

annan faktor kan vara att lärarna ser vägen till betyget som det primära och undviker att fokusera 

på summativ bedömning i undervisningen.  

Det kan finnas olika anledningar till att Lärare G upplever att eleverna tappar motivationen 

när han arbetar med summativ bedömning i undervisningen. Dels har han läst forskning på 

området som kan påverka honom i sättet att tänka kring summativ bedömning. Dels att eleverna 

blir betygsorienterande istället för lärandeorienterade när återkopplingen på deras lärande 

kommer i form av ett betyg. Det kan leda till att elevernas motivation och prestationer försämras 

vilket kan vara något läraren har upplevt (Grönlund, 2011, s.27). Läraren jobbar på en 

gymnasieskola med bygg- och fordonsprogrammen vilket också kan påverka hans upplevelser. 

Lärare H som också arbetar på en gymnasieskola har inte samma upplevelser av detta som Lärare 

G har. På hennes skola finns många högpresterande elever som läser natur- och 

samhällsprogrammen. Lärarna kan ha skilda åsikter eftersom olika skolor och olika stadsdelar 

påverkar eleverna då både lärarnas sätt att bedöma och de sociala mönstren skiljer sig åt 

(Annerstedt, 2009, s. 16).  

Att några av lärarna beskriver lagar och regler som den viktigaste ramfaktorn kan beror på att 

lärare som konkretiserar kunskapskraven för eleverna gör bedömningen till en del av 

undervisningen. Detta gör att eleverna förstår vad som förväntas av dem. Det kan också komma 

sig av att lärare har lättare att planerar undervisningen om de gör det utifrån konkreta 

bedömningsaspekter. Återkopplingen till eleverna blir också bättre när lärarna vet vad de ska 

bedöma under varje lektion (Skolverket, 2014). Att lärarna prioriterar lagar och regler kan även 

vara för att de anser att politiska beslut styr tiden de får till undervisningen.  

Att några av lärarna beskriver tiden som den viktigaste ramfaktorn kan bero på att de har stora 

klasser. Det kan även komma sig av att de vill prioritera samspelet med den enskilde eleven 

genom kommunikation. Att de vill föra dialog med eleverna kan vara för att de vill att eleverna 

ska kunna påverka sin egen kunskapsutveckling (Grönlund, 2011, s.9).  

Några av lärarna anser att elevgruppen är den viktigaste ramfaktorn. Det kan komma sig av att 

de har grupper med bättre och sämre gruppdynamik som de jämför med varandra. Det kan även 

bero på att de anser att elever som får delta i en bra gruppdynamik får bättre 

utvecklingsmöjligheter. I klasser med sämre gruppdynamik kan eleverna istället bli hämmade i sin 

utveckling, enligt lärarna. Att Lärare G anser att elevgruppen är den faktorn som påverkar minst 

kan komma sig av att klasserna är relativt homogena på hans skola. Detta för att samtliga elever 

har valt att gå där och läsa programmen som finns på skolan. Elever har förmodligen liknande 

intresse, antingen av bygg eller av fordon. Att Lärare G skiljer sig åt kan också vara för att han 
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inte har några stora grupper. Han har därför inte erfarenhet av svårigheterna som en stor klass 

medför i bedömningsprocessen, som de andra lärarna beskriver.  

Att ingen lärare anser att ekonomin är att den är viktigaste ramfaktorn kan vara för att de inte 

upplevt dålig ekonomi på någon skola de har arbetat på. Skulle lärarna uppleva sämre ekonomi 

skulle de kanske beskriva ekonomin som viktigare än vad de gör. Lärarna menar att de kan 

anpassa undervisningen efter de resurser som finns idag, men om de resurserna inte fanns kanske 

de skulle omvärdera åsikterna kring de ekonomiska förutsättningarna. En annan anledning kan 

vara att de anser att idrottsämnet inte kräver någon större ekonomi för att kunna bedrivas.  
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Konklusion  

Studiens syfte är att undersöka hur betygsättande lärare i ämnet idrott och hälsa beskriver arbetet 

med betyg och bedömning. Några resultat som framkom är att alla lärarna arbetar med formativ 

bedömning, trots att alla lärare inte kan definiera begreppet. Deras arbetssätt med formativ 

bedömning skiljer sig åt men alla lärarna arbetar med feedback under lektionstid. Ett annat 

reslutat som framkommer är att majoriteten av lärarna undviker att arbeta med summativ 

bedömning under lektionstid. Ytterligare ett resultat som framkommer är att ingen lärare arbetat 

kontinuerligt med kamratbedömning eller självbedömning. Vilka ramfaktorer lärarna beskriver 

som viktiga skiljer sig åt men gemensamt är att ingen prioriterar ekonomin som den främsta 

ramfaktorn.  

Slutsatser vi kan dra utifrån analysen av resultatet är att det finns olika metoder att arbeta med 

formativ- och summativ bedömning och att olika ramfaktorer beskrivs som viktiga av olika 

lärare. Att lärarnas arbete skiljer sig åt kan bero på att de har olika yrkeserfarenheter, att de 

arbetar på olika skolor och att de är utbildade under olika tidsperioder. Lärarna har också arbetat 

olika länge inom yrket. Det går däremot inte att generalisera resultatet men det ger ändå en 

uppfattning av hur betygsättande lärare jobbar med betyg och bedömning.  

Vidare forskning behövs på hur lärare kan arbeta med betyg och bedömning för att motivera 

eleverna och öka deras prestationsförmåga. Detta för att skapa goda förutsättningar att eleverna 

ska få posivita upplevelser av skolidrotten, för att senare i livet vilja fortsätta idrotta för sin egen 

hälsas skull.  

Vår studie gjordes inom idrott och hälsa. I en framtida undersökning vore det intressant att 

undersöka om lärare i andra ämnen har samma uppfattning om betyg och bedömning som 

idrottslärarna hade.  

Denna studie utgick från ett lärarperspektiv men i en framtida studie skulle de vara intressanta 

att undersöka betyg och bedömning ur ett elevperspektiv. Det skulle vara intressant att undersöka 

skillnader mellan lärar- och elevperspektiv för att få en helhetsuppfattning om bedömningens 

betydelse och påverkan i undervisningen. En ny undersökning kan även visa om eleverna har 

samma uppfattning om betyg och bedömning som lärarna har. 
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Bilaga 1  

Intervjuguide  

Huvudtema 1: Bakgrund  

Undertema 1.1: Utbildning  

Vilken utbildning har du?  

När utbildade du dig till lärare?  

Var utbildade du dig?  

 

Undertema 1.2: Yrkeserfarenhet  

Hur länge har du arbetat som lärare?  

Hur länge har du arbetat på skolan som du arbetar på idag?  

 

Huvudtema 2: Lärarens uppfattning om betyg och bedömning  

Undertema 2.1: Betyg och bedömning  

Hur skulle du beskriva skillnaden på betyg och bedömning?  

Hur skulle du beskriva formativ bedömning?  

Hur skulle du beskriva summativ bedömning?  

Hur skulle du beskriva ditt arbete med bedömning under lektionstid?  

Upplever du några svårigheter med ditt att arbete kring betyg och bedömning? Vilka?  

 

Huvudtema 3: Formativ bedömning  

Undertema 3.1: Feedback  

Hur arbetar du med feedback med dina elever?  

Vad tror du är viktigt att tänka på när du ger feedback?  

 

Undertema 3.2: Kamratbedömning  

Hur arbetar du med kamratbedömning i undervisningen?  

Vad tror du är viktigt att tänka på vid kamratbedömning?  

 

Undertema 3.3: Självbedömning  

Hur arbetar du för att eleverna ska använda sig av självbedömning i undervisningen?  

Vad tror du är viktigt att tänka på vid självbedömning?  
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Huvudtema 4: Summativ bedömning  

Undertema 4.1: Sammanfattning av kunskap  

När arbetar du med summativ bedömning i undervisningen?  

Hur beskriver du ditt arbete med summativ bedömning?  

 

Huvudtema 5: Ramfaktorer  

Undertema 5.1: Tiden  

Hur mycket tid upplever du att du har för arbeta med bedömning tillsammans med eleverna?  

Hur arbetar du för att tidsmässigt hinna med bedömningen tillsammans med eleverna?  

 

Undertema 5.2: Elevgruppen  

Hur stor är klasserna du undervisar i?  

Vad upplever du att gruppstorleken har för betydelse l i ditt arbete med betyg och bedömning?  

Hur upplever du att klassammansättningen påverkar elevernas prestationer?  

 

Undertema 5.3: Lagar och regler  

Hur påverkar styrdokumenten ditt arbete med betyg och bedömning?  

Vilka möjligheter ger skolan dig i ditt arbete med betyg och bedömning tillsammans med 

eleverna?  

Hur upplever du att politiska beslut påverkar dig i ditt arbete med bedömning?  

 

Undertema 5.4: Ekonomi  

Hur skulle du beskriva att de ekonomiska förutsättningarna påvekar ditt arbete med betyg och 

bedömning?  

 

Rangordna vilka ramfaktorer som du upplever som viktigast i ditt arbete med betyg och 

bedömning:  

 Tiden  

 Ekonomi  

 Elevgruppen  

 Lagar och regler  
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Bilaga 2  

Hej!  

 

Vi är två studenter som studerar till lärare i idrott och hälsa vid Uppsala universitet. Under 

november och december skriver vi vårt examensarbete. Syftet med studien är att undersöka hur 

lärare i ämnet i idrott och hälsa beskriver sitt arbete med bedömning. Vi hoppas därför att du vill 

ställa upp på en intervju någon gång under veckorna 47-48. Intervjun beräknas ta cirka 45 

minuter.  

 

Att delta i undersökningen är frivilligt. Om du vill medverka kommer intervjun görs på en plats 

som du väljer. Såväl du som skolan du jobbar på kommer vara anonym och inte nämnas i 

undersökningen. Dina personuppgifter kommer skyddas och dina svar kommer endast finnas 

med i undersökningen. Ställer vi frågor som du inte vill svara på behöver du inte svara. Du kan 

också när som helst välja att avbryta din medverkan. För att underlätta vårt arbete skulle vi gärna 

spela in intervjun men om du inte vill det respekterar vi givetvis ditt beslut.  

Om du kan ställa upp på en intervju eller har några funderingar får du gärna hör av dig till oss på 

e-post eller telefon.  

 

Karolina Nilsson  

E-post: xxxxxxx  

Telefon: xxxxxxx  

 

Sandra Palmér  

E-post: xxxxxxx  

Telefon: xxxxxxxx  

 

Med vänliga hälsningar  

Karolina Nilsson & Sandra Palmér 


