
 

Licentiatuppsats 

Betygsättningsprocess i ämnet 
idrott och hälsa 

En studie om betygsättningsdilemman på 
högstadiet 

 
 

Izabela Seger  
Idrottsvetenskap 

Örebro Studies in Sport Sciences 21 
Örebro 2014 



Till Nadia och Janne 
      

 



Örebro Studies in Sport Sciences 21 
  

 
 

 
 
 

IZABELA SEGER 
 
 

Betygsättningsprocess i ämnet idrott och hälsa 
En studie om betygsättningsdilemman på högstadiet 



 
 

© Izabela Seger, 2014 

Titel: Betygsättningsprocess i ämnet idrott och hälsa.  
En studie om betygsättningsdilemman på högstadiet 

Utgivare: Örebro University 2014 
www.publications.oru.se 

 

Tryck: Örebro universitet, Repro 10/2014 

ISSN 1654-7535 
 

http://www.publications.oru.se/


   
 

Abstract 
 
Izabela Seger (2014): Betygsättningsprocess i ämnet idrott och hälsa. En studie 
om betygsättningsdilemman på högstadiet. Örebro Studies in Sport Sciences 21   
 
The purpose of this study is to investigate how assessment processes in 
secondary school Physical Education and Health (PEH) are manifested 
in PEH teachers’ concrete grading based on the new Swedish curriculum 
from 2011. Three major questions are formulated: Which difficulties 
and possibilities do PEH teachers experience during assessment based on 
the new curriculum? How do they motivate their grades? Which dilem-
mas do they describe in connection with their grading? The curriculum 
theories by Bernstein and Swedish theorist Linde were chosen as theoret-
ical framework. Furthermore, a hermeneutic perspective was applied in 
order to interpret and analyse the results from video recorded interviews. 
The results show that the new curriculum and syllabus are described as 
more structured and more interconnected than the previous ones. The 
new grading scale, the explicit syllabus and the fact that teachers have to 
offer a wider spectrum of activities are described as strengths. Grades are 
meticulously documented since this is a way to justify the grades both 
for the pupils and their parents. Almost all participating teachers in the 
study use matrices to document their assessments. Theoretical 
knowledge has gradually become more important in PEH, for example 
Health is mainly assessed based on theoretical assignments. However, 
the constant assessment has become so comprehensive that the PEH 
teachers fear that the joy of being active will decline. The difficulties 
experienced in relation to the new curriculum are, to a large extent, fo-
cused on the new grading scale and the description of what is required to 
obtain a certain grade. Teachers are hesitant as to the meaning of ex-
pressions like “to a certain degree”, “relatively well” and “well”.  They 
feel insecure in their assessment, for example how to handle the propor-
tions between different capabilities. It is obvious that further in-service 
training is necessary in order to obtain more equivalent grades. The re-
quirements for each step of the grading scale must be clarified.  
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Förord 
 

Att skriva en bok var ett äventyr. Till att börja med var det en leksak och 
ett nöje, sedan blev det en älskarinna, så en härskare och till sist en tyrann. 

                                     Winston Churchill    

Detta citat har präglat mitt arbete med licentiatuppsatsen. När jag antogs 
till Forskarskolan idrott och hälsas didaktik (FIHD) hade jag nog en 
ganska oklar uppfattning om vad skrivande av en vetenskaplig uppsats 
egentligen handlade om. Första perioden, som innebar en introduktion i 
forskarvärlden, med intensiva möten med övriga deltagande i forskarsko-
lan, lärare samt medverkan i kurser och konferenser, var verkligen ett 
nöje. Där upplevde jag gamla studentminnen från Academy of Physical 
Education i Gdansk på nytt. Men de senaste två åren har arbetet med att 
skriva varit både en härskare och en tyrann, och inte förrän efter slutsemi-
nariet har jag hittat ”älskarfasen”, där jag med en viss njutning kunde 
arbeta vidare med uppsatsen, men ändå inte känt att jag var klar. Det är 
alltid något som ska läggas till eller något som ska tas bort, eller kanske 
skrivas på ett annat sätt. Som före detta sprinter vill jag att allt ska vara 
klart fort utan att man behöver springa om loppet. Så i början visste jag 
precis vad studien skulle handla om och hade ett nästan färdigt manus i 
huvudet. Men tiden med uppsatsen har gjort att jag har börjat uppskatta 
långdistanslopp, och tålamod har varit min nya utmaning. Mitt lopp har 
inneburit en del omvägar och kan jämföras med en maratonsträcka, men 
har även inneburit en öppenhet för nya perspektiv och infallsvinklar, sam-
tidigt som det har varit en fantastisk bildningsresa, och målet, att bidra till 
ökad kunskap inom betygsättning, har uppnåtts. 
 
Att skriva ett förord brukar innebära att man lyfter fram människor som 
har varit delaktiga i skrivandeprocessen, och jag har många att tacka, men 
jag koncentrerar mig på de viktigaste.  

Först vill jag tacka mina fyra musketörer, Magnus Brolin, Andreas Ja-
kobsson, Björn Tolgfors och Åke Huitfeldt, för de insiktsfulla synpunkter 
ni har framfört och som bidragit till att uppsatsen blev klar. Träffarna 
med er och er vänskap under de senaste två och ett halvt åren har varit en 
spännande upplevelse, med värdefulla och lärorika reflektioner kring 
forskningsfrågor, men inte minst om livsfrågor. Ni kommer alltid att fin-
nas med mig i mina tankar.     
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Ett stort tack riktas till den unika forskarmiljön vid Örebro universitet och 
medarbetarna där: Mikael Quennerstedt, Marie Öhman, Ninitha Mai-
vorsdotter och Christer Eriksson för alla goda och kritiska råd som har 
varit värdefulla under hela forskningsprocessen och dessutom för att ni 
har visat vägen in i forskarvärlden på ett varligt sätt. Ni har ställt upp på 
ett mycket generöst sätt med er tid och enastående kunskaper om det ve-
tenskapliga hantverket.    

Ett särskilt tack riktar jag till min handledare Marie Öhman och biträ-
dande handledare Ninitha Maivorsdotter, utan vars hjälp denna uppsats 
aldrig skulle ha blivit klar. Ni har låtit mig arbeta med stor frihet och ställt 
frågor som gjort att jag hittat lösningar själv. Tack Ninitha, för din öp-
penhet och noggrannhet vad gäller språklig utformning samt värdefulla 
råd. Marie, du har varit ett fantastiskt stöd under hela uppsatsarbetet. Din 
fantastiska förmåga att alltid vara professionell, engagerad, entusiastisk 
och positiv har varit ovärderlig. Dina kommentarer och din djupa kun-
skap om forskning och livets olika dimensioner har inspirerat mig.  

Utan stödet från rektorn på Björkebyskolan, Fredrik Yggmark, hade jag 
inte kunnat delta i forskarskolan, så jag vill tacka dig speciellt.  

Jag vill också rikta ett stort tack till de lärare som har ingått i studien 
och som med sina tankar och kunskaper bidragit till en ökad förståelse för 
betygsättningsprocessen på golvet, och som, via intervjuerna, står för un-
derlaget för min uppsats. 

Sist, men inte minst, vill jag tacka de viktigaste personerna i mitt liv: 
Nadia och Janne, som har bidragit med mycket hjälp och kärlek. Ni har 
fått stå ut med mycket under min skaparprocess. Tack Nadia, för att du 
hade tålamod med en ständigt upptagen mamma, men alltid trodde på 
min förmåga. Janne, utan din värdefulla kritik och stimulerande upp-
muntran när det kändes som jobbigast skulle jag aldrig klarat detta.  
Nadia och Janne – tack för att ni finns!     

 
Stockholm i juli 2014 
Izabela Seger 



IZABELA SEGER BETYGSÄTTNINGSPROCESS 11 
  

 

 

1. Inledning 
Under många decennier har svensk skola varit föremål för livliga debatter 
och diskussioner.  Redogörelser för försämringar av elevernas kunskaper 
har år efter år lyfts fram i Skolverkets rapporter. Att höja elevernas kun-
skapsnivå har varit ett av motiven till flera förändringar inom svensk 
grundläggande utbildning. Den senaste reformen är en ny läroplan: Läro-
plan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11), 
med en ny betygsskala som gäller från hösten 2011 för årskurs 8 och från 
hösten 2012 för årskurs 6–9. Den nya betygskalan medför inte att vi har 
bytt betygssystem, däremot har flera betygsteg införts. Betygsskalan inne-
håller den sexgradiga bokstavsskalan A–F, där A är det högsta betyget, E 
det lägsta godkända samt och F står för icke godkänd (Lgr 11). Betygens 
funktion som urvalsinstrument till högre studier har dominerat den all-
männa debatten. Betygen är avgörande för elevernas möjligheter att nå 
högre utbildningar och samtidigt få tillträde till attraktiva jobb. Därför är 
det mycket viktigt att åstadkomma likvärdighet och rättvisa i betygsätt-
ningen. 
   De senaste reformerna har även återspeglats i skolpolitiken, där skolans 
utformning och innehåll har varit ett hett ämne i samtalen mellan olika 
partier under senare år. I Dagens Nyheter 6 mars 2012 kunde man läsa att 
exempelvis moderaternas partistyrelse, för att utveckla skolpolitiken inför 
valet 2014, har tillsatt fem centrala arbetsgrupper där man valt ut ett antal 
prioriterade områden och till dessa hör: ”Världens bästa skola ska ut-
veckla skol- och utbildningspolitiken, bland annat genom förslag på hur vi 
förbättrar skolans kvalitet och miljö och ökar lärarnas möjligheter till 
kompetensutveckling” (Reinfeldt, insändare 2012).   

Även övriga partier i Sverige har beskrivit skolans verksamhet som vik-
tig att satsa på inför framtiden. I Stockholmsdelen i DN 4 maj 2012 hän-
visas till en undersökning som Lärarnas Riksförbund (LR) gjorde 2012 
och som visar att kunskapsklyftorna i svensk skola ökar kraftigt. LR har 
låtit SCB undersöka fyra årskullar med 400 000 elever och resultaten visar 
att skillnaderna mellan de svagaste och de starkaste eleverna har ökat med 
30 procent mellan 1999 och 2011, ett tecken på att den svenska skolan 
blir allt mer ojämlik. Jämställdhetsproblemet återspeglas även i betygsut-
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vecklingen. ”De åtta bästa skolorna i Stockholm har sedan 1998 höjt 
snittbetyget med nästan 33 poäng. I de åtta sämsta har det sjunkit med en 
halv poäng” (Lindgren, 2012).  

Skolsystemet förutsätter att skolorna håller en jämn kvalitet. Dessutom 
har skolorna ett kompensatoriskt uppdrag som kopplas ihop med begrep-
pet likvärdighet, vilket inom utbildningspolitiken används när man försö-
ker beskriva ”[…] hur väl landet lyckas med att kompensera för elevers 
olika socioekonomiska förutsättningar” (Skolverket 2010, s. 22). Det är 
viktigt att beakta att elevers chanser att åstadkomma goda studieresultat i 
så liten utsträckning som möjligt ska vara beroende av deras bakgrund 
eller vilken skola de går i. I rapporten från Skolverket, Likvärdig utbild-
ning i svensk skola (Skolverket 2012a), framkommer bland annat att det 
fria skolvalet kan ha bidragit till ökade skillnader mellan olika skolors 
resultat, och konsekvensen av detta är att skolan har blivit mindre likvär-
dig. Att lärarna inte fullt ut följer betygssystemet lyfts fram som en av de 
centrala orsakerna till bristande likvärdighet. Till detta ska läggas att 
svenska 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturveten-
skap avsevärt försämrats enligt den internationella PISA-undersökningen 
från 2013, och det gäller framför allt pojkar och lågpresterande elever. 
Undersökningen har både orsakat en uppmärksamhet i medierna med 
rubriker som i Dagens Nyheter: ”Sverige sämst i klassen” (Stenberg 2013), 
och en stor politisk skolfokus under valåret 2014. Dessutom har även 
betygsinflation diskuterats i DN, ”Betygen i skolan allt mindre sanna” 
(TT 2013), där man bland annat lyft fram att flera undersökningar har 
visat att det finns en betygsinflation och därför risk för att betygen vilsele-
der.  
  
Studiens grundläggande inriktning är att skapa en förståelse för betygsätt-
ningsprocessen, det vill säga hur lärarna gör när de sätter betyg i ämnet 
idrott och hälsa. Vidare söks kunskap om huruvida lärarnas arbete med 
betygsättning ger förutsättningar för en likvärdig och rättvis bedömning. 
Med min bakgrund som idrottslärare sedan 20 år har jag själv upplevt 
stora svårigheter och skillnader i bedömnings- och betygsättningspraktiker 
hos idrottslärarna. Under alla år som jag har arbetat inom skolan har ett 
intresse varit att förstå hur betygsättning bör gå till. Särskilt aktuellt var 
det när jag i början av min karriär som högstadielärare skulle sätta betyg 
för första gången enligt nya kursplaner. Utan att själv förfoga över någon 
djupare praktisk kunskap hoppades jag på att få hjälp av erfarna lärare 
som hade satt betyg under ett antal år. Jag upptäckte då att de satte betyg 
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utan att egentligen koppla dem till betygskriterierna. Denna händelse och 
flera års eget arbete med bedömning och betygsättning är anledningen till 
mitt sökande av kunskap kring detta problemområde. 
   Svensk skola har således fått en ny läroplan med skarpare utformade 
kursplaner, som betonar skolans kunskapsmål. Kunskapskraven tycks 
vara tydligare formulerade och lärarna arbetar för närvarande med att 
implementera dem, samt förmedla och öka förståelsen för och kunskapen 
om bedömning och betygsättning hos eleverna och deras vårdnadshavare. 
Ambitionen med införandet av de nya kursplanerna i idrott och hälsa har 
varit att öka kvaliteten i undervisningen, öka antalet elever som når kun-
skapsmålen och skapa förutsättningar för en rättvis och likvärdig bedöm-
ning och betygsättning.  
 
Utifrån ovanstående är det av stor vikt att undersöka betygsättningspro-
cessen inom ämnet idrott och hälsa. Avsikten är att analysera möjligheter 
och svårigheter vid bedömningen och betygsättningen i samband med 
införandet av de nya kursplanerna på högstadiet, samt att utreda förut-
sättningar för att åstadkomma en rättvis och likvärdig betygsättning.  

Problemformulering 
Betygen fyller således flera viktiga funktioner. För det första ska de mäta 
elevernas kunskaper, för det andra fungera som urvalsinstrument för att 
komma till nästa utbildningsnivå, och dessutom förväntas betygen för-
stärka styrningen mot de nationella kunskapsmålen. För att möjliggöra 
detta krävs att betygsättningen är likvärdig och mäter adekvata kunskaper 
utifrån kursplanerna. De nationella granskningar som genomfördes under 
2000-talet visar på en hel del brister i kompetens hos lärare och rektorer 
som får till följd att elever inte garanteras en likvärdig och rättvis betyg-
sättning. (Skolverket 2003, 2004a, 2006, 2009, 2011a, 2012a ). Betyg-
sättning är därför ett betydelsefullt, men samtidigt svårt, uppdrag som 
lärare ställs inför.  

Bedömningen är starkt kopplad till undervisningen och fokuserar på att 
kartlägga och värdera elevernas kunskaper, ge en återkoppling för fortsatt 
lärande och utvärdera undervisningen. Vid betygsättningen ska bedöm-
ning ske i förhållande till kunskapskraven, och svensk betygsforskning har 
bland annat visat att lärare inte fullt ut utgår från kursplanernas formule-
ringar i sin betygsättningspraktik.  
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Bengt Selghed (2004) visar i sin studie att lärare har bristande kunskap i 
förståelsen av det målrelaterade betygssystemet. Joanna Giota (2006) 
betonar svårigheterna att tolka kriterier och utifrån dessa göra bedömningar: 

Hur bedömer man om en elev kan samarbeta med andra (uppvisa social 
kompetens) eller har tillägnat sig förmågan att planera sin tid (kognitiv 
kompetens.) Eller hur kan man göra eleven medveten om sin egen kun-
skapsprocess, klar över både vad hon redan kan och vad som återstår att 
lära för att uppnå de mål som finns formulerade i kursplanerna, om man 
som lärare uppfattar kursplaner och betygskriterier som oklara (Giota 
2006, s. 97). 

Likaså Jörgen Tholin (2006) framhåller att många lärare har haft svårig-
heter att konkretisera kriterierna i tidigare läroplaner och att de istället 
hänvisar till egna lokala dokument, som inte alltid återspeglar betygskrite-
rierna i styrdokumentet: 

Skolorna fick bristfälliga instruktioner om hur hela det nya betygssystemet 
var tänkt att fungera. […] På skolorna tycks man ha haft svårt att se hur 
det centrala och lokala styrdokumentet förhåller sig till varandra. […] Yt-
terst få skolor förklarar hur betygssystemet fungerar (Tholin 2006, s. 168). 

Betygsättning just inom ämnet idrott och hälsa kan till och med betraktas 
som särskilt problematisk. Claes Annerstedt och Staffan Larsson (2010) 
framhåller i sin studie att lärare sätter betyg på andra grunder än vad som 
står i kursplanen och betygskriterierna inom idrott och hälsa. Deras slut-
sats är att lärarnas svårigheter i tolkningen av styrdokumentet beror på att 
kunskapskraven är vida och svårbegripliga. 

Även Håkan Larsson, Birgitta Fagrell och Karin Redelius (2005) menar 
att lärarna har haft tydliga problem att verbalisera vad som är viktiga 
kunskaper i ämnet idrott och hälsa: 

Att studera hur betygsättning och bedömning går till i idrott och hälsa är 
extra relevant, då tidigare studier visat att inte bara elever utan även lärare 
har påtagliga svårigheter att formulera vad som är viktiga kunskaper i äm-
net (Larsson m.fl. 2005, s. 13).  

I studien Skolämnet idrott och hälsa i Sveriges skolor – en utvärdering av 
läget hösten 2002 står det:  

Några generella drag som är intressanta att notera är att de flesta lärare i 
intervjustudien tycker att de nationella betygskriterierna är luddiga eller 
otydliga och därmed öppna för alltför olika tolkningar” (Eriksson m.fl. 
2003, s. 43).  
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Lärare överlag framhåller att betygssystemet är svårt att tillämpa vid be-
dömning och betygsättning på grund av att de inte fullt ut förstår vad det 
innebär. Ovan nämnda forskare gör sina uttalanden med utgångspunkt i 
den tidigare läroplanen – Lpo 94.  

Dessutom har forskning visat att lärare, vid tidigare läroplansintrodukt-
ioner, inte har erbjudits tillräcklig fortbildning i att fördjupa sig i kurspla-
nerna och kraven för de olika betygsstegen (Selghed 2004, 2011, Tholin 
2006). Redelius (2007) understryker: 

Systemet bygger på att lärare har kompetens att tolka och konkretisera de 
nationella målen och betygskriterierna, vilket i sin tur bygger på att lärarna 
får fortbildning, stöd och vägledning – men eftersom så inte har skett är 
risken stor att varken undervisning eller betygsättning sker på ett likvärdigt 
sätt i den svenska grundskolan (Redelius 2007, s. 223). 

Tholin (2006) framhåller i sin doktorsavhandling: ”Inte heller gavs det 
fortbildning för att hjälpa lärarna att förstå vad som låg bakom formule-
ringar i kursplanerna” (Tholin 2006, s. 168).  

Även Selghed (2004) har i sin forskning noterat en brist på kompetens-
utveckling vid införandet av Lpo 94. Han avslutar sitt kapitel i boken 
Sporre eller otyg– om bedömning och betyg med att framhålla:  

Risken är stor att uppdraget lärare tilldelas i framtiden som bedömare och 
betygsättare blir ännu mer omöjligt att klara än idag (Selghed 2007, s. 47). 

Utifrån ovanstående resonemang, i första hand gällande Lpo 94, blir det 
även intressant att få kunskap om hur idrottslärare hanterar de nya rikt-
linjerna om bedömning och betygsättning som introducerats i och med Lgr 
11, och hur de tillämpas i betygsättningsprocessen, bland annat för att 
åstadkomma likvärdighet och rättvisa. 
    Fokus för föreliggande uppsats är riktat mot hur lärare i ämnet idrott 
och hälsa resonerar om bedömning av lärande och betygsättning. Vilka val 
och överväganden samt vilken problematik ställs pedagogerna inför vid 
bedömning och betygsättning av elevernas kunskaper?  

Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka hur betygsättningsprocessen inom 
ämnet idrott och hälsa kommer till uttryck i lärarnas konkreta arbete med 
betygsättningen. Följande frågeställningar ligger till grund för studien: 
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• Vilka möjligheter och svårigheter redogör lärarna för i sitt arbete 
med bedömning och betygsättning? 

• Hur motiverar lärare sina bedömningar? 
• Vilka dilemman beskriver lärarna i samband med den konkreta 

betygsättningen? 
Resultaten i studien kommer att diskuteras i relation till likvärdighetsbe-
greppet och vad som försiggår på skilda nivåer i skolsystemet. 

Studiens disposition 
Denna uppsats innehåller, förutom detta inledande kapitel, ytterligare sju 
kapitel. I kapitel två ges några definitioner av begreppen bedömning och 
betygsättning, samt en tillbakablick i det svenska betygssystemets historia. 
I denna del ingår även ett resonemang om likvärdig utbildning. Tredje 
kapitlet ger en forskningsöversikt som berör bedömning och betygsättning 
både nationellt och internationellt. I kapitel fyra presenteras uppsatsens 
teoretiska och metodologiska utgångspunkter och här definieras begrepp 
som används för att kunna analysera och tolka det empiriska materialet.  
Som ett teoretiskt ramverk används Göran Lindes läroplansteori med tre 
arenor (se nedan, kapitel 4). En hermeneutisk ansats som bygger på tolk-
ning och förståelse är utgångspunkten för uppsatsens metodologi. I kapitel 
5, metodkapitlet, redogörs för forskningsprocessen.  Här beskrivs hur 
undersökningen genomfördes, hur empiri har samlats in och hur analysen 
har gått till, och dessutom beskrivs forskningsetiska överväganden. I kapi-
tel 6 presenteras resultaten, som enligt den hermeneutiska spiralen borrar 
sig neråt för att erhålla en allt djupare kunskap om betygsättningsproces-
sen. Resultatdelen omfattar tre delstudier. Delstudie 1 redovisar intervju-
erna med lärarna, där deras förståelse med fokus på möjligheter och svå-
righeter utifrån den formulerade läroplanen illustreras. Delstudie 2 be-
handlar transformeringsarenan utifrån videoinspelade samtal med lärarna, 
där deras tolkningar av kunskapskraven samt bedömningsmotiveringar 
redovisas. Även delstudie 3 omfattar videoinspelade samtal, men här be-
handlas lärarnas sista länk i betygsättningsprocessen, det vill säga det 
konkreta arbetet med betygsättningen. Kapitel 7 innehåller diskussion och 
slutsatser samt uppsatsens bidrag till kunskapsutvecklingen och förslag till 
vidare forskning. Kapitel 8 omfattar en sammanfattning av studien på 
engelska. Slutligen redovisas uppsatsens referenser. 
 



IZABELA SEGER BETYGSÄTTNINGSPROCESS 17 
  

2. Bakgrund 
För att kunna öka förståelsen för den komplexa problematiken runt be-
dömning och betygsättning ägnas detta kapitel åt några centrala begrepp 
som flitigt används genom hela uppsatsen. Därefter presenteras det 
svenska betygssystemets historia och en beskrivning av hur likvärdighets-
begreppet använts som argument i skolpolitiken och i relation till en för-
ändrad syn på betyg och kunskapsbedömningar under de senaste decenni-
erna. 

Några centrala begrepp 
Betygsättning står i fokus för denna uppsats och ryms inom ett forsknings-
fält som studerar bedömning. Den präglar lärarnas vardag och oftast anses 
betygsättningen som en av de största utmaningarna i läraryrket. Begrep-
pen bedömning och betygsättning används flitigt på olika vis och med 
olika innebörd. Därför förklaras nedan på vilket sätt jag använder dessa 
termer och dessutom klargörs begreppet kunskapskrav.  

Kunskapsbedömning handlar om att bedöma andras tankar och hand-
lingar, den är komplex och återspeglar också lärarnas syn på kunskap, 
lärande och ämnet i sig. Den är en central del av lärarnas kompetens och 
ger ett effektivt stöd för elevernas lärande. Bedömning är en process som, 
förutom kunskaper och färdigheter, även inkluderar andra aspekter av 
eleven än de som ska betygsättas, till exempel elevens känslomässiga och 
sociala utveckling och andra kvaliteter som beskrivs i de centrala styrdo-
kumenten.  

En liknande syn på kunskapsbedömningar har Christian Lundahl 
(2006) som anser att begreppet framför allt används av praktiska skäl för 
att lägga ihop olika bedömningspraktiker som inkluderar prov, examinat-
ioner, läxförhör, inlämningsuppgifter, begåvnings- och färdighetstester 
och utvärderingar. Begreppet bedömning är synonymt med den engelska 
termen assessment och kan kort uttryckas som ”en strävan att skapa bästa 
möjliga förutsättningar för alla att visa vad de kan” (Nyström 2004, s. 3). 
Den kan samtidigt hjälpa eller motverka, vilseföra eller förtydliga, be-
gränsa eller bemyndiga och är därför ett kraftfullt och inflytelserikt feno-
men (Broadfoot 2002). Bedömning i skolan är en mycket komplex hand-
ling och tar sig uttryck i olika former, exempelvis summativ bedömning, 
formativ bedömning, kamratbedömning, lärarbedömning och självbe-
dömning.  
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I studien står bedömning av lärande och summativ bedömning i fokus och 
likställs här med ordet bedömning.  

Medan bedömning är en företeelse som ständigt följer undervisningen 
och bildar underlag för lärandeprocessen, utförs betygsättning vid 
bestämda tidpunkter, exempelvis i samband med terminsbetyg eller 
slutbetyg. Enligt Selghed (2011) är betygen resultatet av lärarnas sätt att 
tolka betygskriterierna och de prestationer som eleverna uppvisat. Eller, 
som Lundahl (2011) konstaterar:  

Betyg är bedömningar av prestationer […] Betygen är knapphändiga om-
dömen på en trubbig skala, med en avgörande betydelse för individens 
framtid (Lundahl 2011, s. 13).  

Betygsättning anses som skolans mest reglerade form av bedömning och är 
dessutom den mest debatterade, vilket ställer stora krav på lärarnas pro-
fessionalitet för att kunna hantera likvärdighet i systemet.  

I uppsatsen används även begreppet betygsättningsprocessen. Den tar 
sin början i tolkning av kunskapskraven och utifrån denna tolkning plane-
ras, genomförs och bedöms undervisningen vilket leder fram till den slut-
liga betygsättningen. 

Bedömning och betygsättning i skolan ska, som tidigare påpekats, rela-
teras till kunskapsuppdraget. Uppdraget grundas på olika aspekter av 
kunskaper och lärande – fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – 
som ska samverka med varandra. Kunskapskraven beskriver kraven för de 
olika betygsstegen och används för att bedöma de kvaliteter eleverna visar, 
medan det centrala innehållet anger vad eleven ska kunna. I den tidigare 
läroplanen motsvarade kunskapskraven termen betygskriterierna. Båda 
uttrycken kommer att användas som synonymer i denna text. Oftast syftar 
”kunskapskraven” på dagens betygsskala, men ibland använder lärarna 
begreppet betygskriterierna och menar ändå den nuvarande betygsskalan.  

I Skolverkets lägesbedömning (2011a) konstateras att skolreformerna 
måste genomföras med stor uthållighet och omfattande stöd. Särskilt be-
höver lärarna stöd för bedömning och betygsättning. Detta kan vara ett 
tecken på att lanseringen av den nya läroplanen Lgr 11 tagit hänsyn till 
lärdomarna från skolreformen 1994 och att målet har varit att lärarnas 
kunskap om betygsättning ska ökas genom fortbildning och adekvat väg-
ledning. En satsning på resurser och fortbildning för att öka lärarnas 
kompetens kring bedömning och betygsättning är alltså en nödvändig 
förutsättning för att uppnå rättvisa och likvärdiga betyg. I nästa avsnitt 
ges en tillbakablick på det svenska betygssystemets utveckling.    
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Det svenska betygssystemet – en historisk överblick 
Under de senaste hundra åren har fyra betygssystem efterträtt varandra i 
den svenska skolan. Från en absolut till en relativ skala, som i sin tur er-
satts av mål- och kunskapsrelaterade betygssystem. Dagens betygssystem 
är en revision av det mål- och kunskapsrelaterade system som infördes i 
början av 1900- talet.   

Absolut betygssystem 
Ordet betyg började användas i samband med 1820 års skolordning, i 
vilken betygsskalan omfattade fyra steg från A till D. Där definierades A 
som berömlig, B – godkänd, C – försvarlig och D – otillräcklig. Några år 
senare, strax före sekelskiftet (1897), ansåg man det nödvändigt att utöka 
antalet betygssteg till en sjugradig skala som ibland kallas ”det absoluta 
betygssystemet”. De införda betygsstegen motsvarade följande benäm-
ningar: A – berömlig, a – med utmärkt beröm godkänd, AB – med beröm 
godkänd, Ba – icke utan beröm godkänd, B – godkänd, BC – icke fullt 
godkänd och C – underkänd.  

I det absoluta betygssystemet var tanken att varje betygssteg innefattade 
ett visst mått av kunskap. Men det fanns dock få anvisningar om vilka 
krav de olika betygsstegen motsvarade (se vidare Redelius 2007, Selghed 
2004, Tholin 2006). Konsekvensen av detta blev att varje lärare hade stor 
frihet vid bedömningen, och diskussioner om huruvida betygen var rätt-
visa och likvärdiga var under denna period omfattande. I samband med ett 
stigande antal elever i folkskolan som önskade möjlighet att läsa vidare i 
realskolan ökade debatterna kring betygen. Diskussionerna fokuserade på 
rättvisa och jämförbarhet i betygsättningen. Tholin (2006) framhåller i 
forskningsöversikten som ingår i hans avhandling, att Fritz Wigforss under 
slutet av 1930-talet uppdrogs att leda en utredning som bl.a. lyfte fram 
svårigheterna att finna en tydlig gräns mellan godkänd och icke godkänd:  

Utredningen diskuterar möjligheten att i förväg precisera en godkändgräns, 
alltså i praktiken ett slags målrelaterad bedömning. Slutsatsen blir att ett 
målrelaterat system inte är genomförbart eftersom det inte är möjligt att 
formulera tillräckligt tydliga kriterier (Tholin 2006, s. 65). 

Granskningen av betygen resulterade istället i ett normrelaterat system 
som infördes i folkskolan 1949. 
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Normrelaterat betygssystem 
Det normrelaterade betygssystemet utgick från en normalfördelningskurva 
som indelades i en 7-gradig skala, och betygen sattes efter en procentut-
räkning, där varje betyg följde normalfördelningen. Ba som medelbetyg 
skulle ges till 38 procent av eleverna, betygen B och AB gavs till 24 pro-
cent, BC och a till 6 procent, samt C och A till 1 procent av eleverna. Sam-
tidigt infördes normerande standardprov för att öka lärarnas kunskap om 
och underlag för den egna klassens standard i relation till övriga elever i 
landet. Dessa två åtgärder skulle skapa större förutsättningar för likvärdig 
betygsättning (Selghed 2004, Tholin 2006).  
   Det normrelaterade siffersystemet infördes 1962 i samband med Lgr 62. 
De sju betygsstegen byttes mot en femgradig skala och enligt fördelningen 
gavs betyg 3 till 38 procent elever, betyg 2 och 4 till 24 procent elever och 
betyg 5 och 1 till 7 procent. Diskussionen om bedömning och betygsätt-
ning fokuserade snarare på hur betygsättningen skulle ske istället för att 
de kunskaper som skulle bedömas ställdes i centrum.  

I det relativa bedömningssystemet skulle standardproven och de cen-
trala proven vara grunden för betygsättningen. Detta var en av anledning-
arna till att lärarnas professionella yrkeskunnande begränsades till att 
utforma fragmentariska testuppgifter. Elevernas kunskaper begränsades 
till att lära sig fakta och sambanden mellan dem för att kunna förstå verk-
ligheten. Antalet poäng eleverna erövrade på proven var grunden för be-
tygsättningen. Detta innebar att kunskapen uppfattades som något mät-
bart och kvantitativt.  

Normalfördelningskurvans syfte var att rangordna elever på ett syste-
matiskt och tillförlitligt sätt eftersom betygssystemet skulle utgöra ett un-
derlag för urval till högre studier. Detta betygssystem har upplevts som 
orättvist och kritiserats för en statisk syn på kunskap. För att en elev 
skulle få högre betyg krävdes att en annan elev skulle få sänkt betyg 
(Selghed 2004). Även Tholin lyfter i sin avhandling (2006) fram kritiken 
mot det normrelaterade betygssystemet på ett antal punkter: 

Att lärarna var alltför bundna av procentsatserna, att betygssystemet inte 
främjade samarbete och var etiskt stötande, att eleverna jämfördes med 
varandra, att betygen inte sa något om elevens prestation och att det bygg-
de på en omöjlig teoretisk konstruktion, nämligen att den enskilde läraren 
visste hur övriga elever i Sverige presterade. En annan kritik riktades mot 
den fatalistiska syn på kunskapsutveckling som fanns i systemet (Tholin 
2006, s. 72). 
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Lgr 62 och Lgr 69 är i stor utsträckning lika varandra och bygger på en 
behavioristisk kunskapssyn med lärarledd undervisning och en passiv mot-
tagare (elev) i centrum. Utifrån behavioristisk inlärningsteori går under-
visning ut på att läraren ska fylla individen med kunskap och elevernas 
uppgift är att lagra den. Minnet och förmågan att reproducera kunskap är 
nyckeln till lärande.  
    I början av 70-talet utmanades behaviorismen av kognitiva teorier med 
inslag av konstruktivistiska och sociokulturella perspektiv. I den kognitiva 
teorin ansågs lärande som en process, vilken utgår från förståelse, och 
lärarens uppgift är att stimulera eleven. Individen konstruerar och söker 
aktivt kunskap. Speciellt för det sociokulturella perspektivet är intresset 
för lärandets sociala karaktär och sammanhang (Korp 2003). Den föränd-
rade synen på kunskap och den växande kritiken mot normrelaterade 
betygssystem var anledningen till att införa granskningar, som hade för 
avsikt att se över hela betygssystemet. Konsekvensen av utvärderingarna 
var lanseringen av en ny läroplan, Lgr 80, som byggde på en kognitiv kun-
skapssyn och betonade skolans socialiserande uppgift. De bestämda pro-
centsatserna för betygsnivåerna försvann. 

Mål- och kunskapsrelaterat betygssystem 
Efter en het debatt under 1980- och början av 90- talet kom en ny läro-
plan med ett målrelaterat betygssystem (Lpo 94). Den stora förändringen 
var att betygens rangordnande betydelse betraktades som mindre viktig. 
Istället presenterades kunskapsmål till vilka elevernas vetande skulle rela-
teras (Tholin 2003).   

Annerstedt (2002), som har analyserat hur idrottslärare motiverar och 
legitimerar idrottsämnets existens i ett kapitel i Skolverkets skrift Att be-
döma eller döma, för ett resonemang kring det kunskapsrelaterade betygs-
systemet och de krav som ställs på läraren vid bedömningen:  

I ett mål- eller kunskapsrelaterat betygssystem skall elevernas kunskaper 
bedömas i relation till specificerade kunskapskvaliteter i form av mål och 
kriterier. Mål att uppnå anger exempelvis det minimum av kunskaper som 
en elev ska ha uppnått efter genomförd kurs. Det är lärarnas uppgift att 
bedöma resultatet, dvs. att avgöra hur väl elevernas kunskaper överens-
stämmer med målen (Annerstedt 2002, s. 128). 

Medan mål att uppnå angav den mininivå av kunskaper alla elever skulle 
nå upp till i ett visst ämne, skulle mål att sträva mot ses som underlag för 
undervisningen och betygskriterierna. I början innehöll betygsskalan två 
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godkända nivåer: Godkänd och Väl godkänd. Senare infördes steget 
Mycket väl godkänd. De nationella betygskriterierna tolkades och konkre-
tiserades på den lokala nivån och skulle utgöra stöd för lärare vid betyg-
sättningen. Nationella prov i ämnena svenska, engelska och matematik 
skulle hjälpa lärare att sätta rättvisa betyg: 

Proven sågs som exemplifiering på hur kursplanemål och kriterier kunde 
speglas i ett ämne. Proven hade alltså ingen normerande funktion, vilket 
innebar att elevernas betyg inte kunde grundas enbart på provresultaten. 
Elevernas slutbetyg kunde därför avvika både uppåt och nedåt i förhållande 
till provbetyget (Selghed 2011, s. 82) 

På så sätt var de nationella proven stöd för betygsättningen i kärnämnena. 
Lärare i övriga ämnen hade således inte tillgång till nationella prov. Det 
var lärarnas ansvar att bedöma elevernas kunskapsutveckling genom att ta 
fram underlag för bedömning i form av samtal, observationer, individuella 
uppgifter, projektarbeten etc. Detta ställde stora krav på lärarnas profess-
ionalitet och kunskap om bedömning.  

Dagens betygssystem 
Under 2000-talet har betygsdiskussionerna mera varit inriktade på likvär-
dighet och rättvisa betyg. Detta var en av anledningarna till att man läså-
ret 2011/12 införde en ny betygsskala med sex betygssteg. Betygsstegen 
gavs beteckningarna A, B, C, D, E och F, där A–E står för godkända resul-
tat och F står för icke godkänt resultat. Om underlag för bedömning av en 
elevs kunskaper saknas på grund av elevens frånvaro ska betyg inte sättas. 
Detta ska anges med ett horisontellt streck i betygslistan. Betygen ska ges 
från och med årskurs sex. Kursplanerna för grundskolan består av rubri-
kerna Syfte, Centralt innehåll och Kunskapskrav. I kursplanens syfte anges 
vilka kunskaper och förmågor som eleverna ska ges förutsättningar att 
utveckla. Det centrala innehållet anger vad undervisningen i ämnet ska 
behandla. I ämnet idrott och hälsa är det centrala innehållet uppdelat i 
årskurserna 1–3, 4–6 och 7–9. Det är dessutom indelat i följande tre över-
gripande kunskapsområden: Rörelse, Hälsa och livsstil samt Friluftsliv och 
utevistelse. Det är förmågor under Syfte som ligger till grund för kun-
skapskraven, dvs. krav på vad eleven ska kunna utföra. Kunskapskraven 
kopplas till betygsnivåer och kan delvis ses som betygskriterier, som anges 
i slutet av årkurs sex och årskurs nio. Kunskapskraven innehåller helhets-
beskrivningar, vilket betyder att eleven måste uppfylla alla krav för att 
erhålla angivet betyg. Nationellt fastställda kunskapskrav finns till de nya 
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kursplanerna för betygen A, C och E. Betyget D ska sättas då eleven nått 
kunskapskraven för E i sin helhet och dessutom till övervägande del kun-
skapskraven för C. Betyget B ska sättas då eleven nått kunskapskraven för 
C i sin helhet och till övervägande del kunskapskraven för A. Kunskaper-
na som elevern visar på kvalitativt skilda nivåer, är bedömningsgrunden. 
Progression mellan nivåerna anges med särskild uttryckt i fetstil, exempel-
vis till viss del, relativt väl, väl. Det är viktigt att lyfta fram lärarnas delak-
tighet i processen som ledde till att forma de nya kursplanerna. Grupperna 
som arbetade med framtagning av de nya kursplanerna bestod bl.a. av 
verksamma lärare med mångårig erfarenhet av undervisning. Dessutom 
har ett antal skolor fungerat som remissinstans, där förslagen till det nya 
styrdokumentet kommenterades vid flera tillfällen och viktiga synpunkter 
beaktades vid omskrivningar av arbetsunderlaget. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att de olika betygssystemen som har an-
vänts i svensk skola har haft både förtjänster och brister. De har använts i 
samhällssystem med olika karaktär, och för att motsvara utbildningens 
behov har deras syfte varit varierande. Både det relativa och det nuva-
rande systemet ska bland annat fungera som urvalsinstrument och därför 
är det viktigt att betygen är likvärdiga.       

En likvärdig utbildning 
Det har inte skett några större förändringar under senare år vad gäller 
likvärdighetsbegreppet. En jämförelse mellan skrivningarna som tar upp 
likvärdighetsbegreppet i Lgr 11 och Lpo 94 visar att den enda förändring 
som gjorts är att orden ”inom fritidshemmet” tillkommit i Lgr 11.  

Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform och inom fri-
tidshemmet ska vara likvärdig, oavsett var i landet den anordnas. Normer-
na för likvärdigheten anges genom de nationella målen. En likvärdig ut-
bildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt över-
allt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas 
olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målet. 
Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har 
svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig 
utformas lika för alla (Lgr 11, s. 8). 

Problematiken kring likvärdig utbildning har debatterats sedan början av 
1960-talet. Ett stort antal forskare har fördjupat sig i studier och analyse-
rat likvärdighetsbegreppet med hänsyn till aspekter som påverkar skolans 
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verksamhet utifrån olika perspektiv (Englund 1999, Englund & Quen-
nerstedt 2008b, Quennerstedt 2006, Wahlström 2002, Wallin 2002).  
    Vad likvärdighet betyder och hur begreppet likvärdighet har använts i 
skolpolitiken under de senaste decennierna problematiseras i antologin 
”Vadå likvärdighet?” (Englund & Quennerstedt, 2008a). Skolan och ut-
bildningspolitiken har under de senaste årtiondena genomgått omvälvande 
förändringar. 

Under den förändringsperiod av svensk skola och svensk utbildningspolitik 
som vi tidigare har karakteriserat som en tid av utbildningspolitiskt system-
skifte, har begreppet likvärdighet framstått som ett av de viktigaste sätten 
att hävda anspråk på utbildningens utformning. Begreppet likvärdighet har 
under tre decennier varit ett nav i kampen mellan olika synsätt på utbild-
ning och i reformer på utbildningsområdet (Englund & Quennerstedt 
2008b, s. 14). 

I ett historiskt perspektiv från 1960-tal till tidigt 1980-tal har ordet lik-
värdighet associerats till jämlikhet, innebärande en fokus på den enskilda 
eleven. Politikerna var eniga om grunden för en likvärdig utbildning. En 
likvärdig skola har kopplats ihop med skyldigheten att erbjuda eleverna en 
likvärdig utbildning med samma elementära värderingar, samtidigt som 
man fokuserat på elever med svårigheter i skolarbetet och deras rätt till 
kompensatoriska åtgärder. 

I mitten av 1980-talet började likvärdighetsbegreppet få en annan bety-
delse. Man talade nu om valfrihet i betydelsen föräldrars rätt att välja 
skola, och ordet individualisering började lyftas fram som en indikator för 
en likvärdig skola. Utbildningsdepartementets rapport (DsU 1987:1) po-
ängterade att en likvärdig skola inte kan vara likformig, och behovet av 
ökad individualisering betonades. Utifrån elevernas varierande intressen 
samt förmåga att ta till sig kunskaper skulle undervisningen individuali-
seras för att tillgodose elevernas behov att utveckla sin ”individuella krea-
tiva potential” (SOU 1990:14, s. 53). Det är viktigt att vara medveten om 
att det samtidigt sker en förändring av demokratibegreppet, från en sam-
hällsorienterad demokratitradition mot en individorienterad med en tillta-
gande debatt om valfrihet inom skolans arena. 

Olika politiska ställningstaganden länkades till begreppet likvärdighet, och 
utropen om en mer likvärdig skola användes för att legitimera i grunden 
skilda sätt att betrakta hur skolan borde vara utformad och vilket innehål-
let skulle vara. Dessa synsätt grundades främst i olika politiska ideologier 
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och i skilda perspektiv på demokrati (Englund & Quennerstedt 2008b, s. 
22). 

I början av 1990- talet blev skolan föremål för en rad drastiska reformer. 
Det genomfördes en mål- och resultatstyrning, en kommunalisering av 
svenska skolan och en friskolereform, och en ny läroplan, Lpo 94, imple-
menterades. Det nya decentraliserade styrsystemet betonade likvärdigheten 
som starkt kopplad till läroplanens mål och riktlinjer. Från första början 
kopplades likvärdighetsbegreppet till att alla elever skulle nå godkänd 
nivå, som är den lägsta kunskapsnivån inom ämnena. Under den senare 
halvan av 1990-talet fokuserades likvärdighetsbegreppet inom skolan på 
utbildningens resultat och började ersättas med ett kvalitetsbegrepp. För 
att erbjuda en likvärdig skola ställdes större krav på kommuner att inrätta 
en likvärdig utbildning för alla barn och ungdomar. Kommunalpolitiker-
nas uppdrag var att skapa förutsättningar för eleverna att nå kunskapsmå-
len, följa kvalitetsarbetet och resultatgranskningen på den enskilda skolan. 
Den skolpolitik som bedrevs i kommunerna påverkade skolans organisat-
ion och finansiering, men olika tolkningar av likvärdighet ledde till skilda 
synsätt på kommunens uppgifter och ansvar för utbildning (Quennerstedt 
2008).  

Likvärdighet kan numera sägas innebära att eleverna har rätt att nå de 
gemensamma målen i läroplanen och kursplanen. Utbildningens likvärdig-
het återspeglas i verksamheters årliga kvalitetsredovisningar, där grunden 
är antalet elever med betyget Godkänd i samtliga ämnen. Det är Skolver-
ket som har det yttersta ansvaret för skolans resultat och samtidigt för 
likvärdigheten i utbildningen.  

Under 1990-talet presenterades tre rapporter, där intentionen var att 
redovisa nationella kunskapsmätningar. Första rapporten Bilden av skolan 
1993 (Skolverket 1993) pekade på svårigheter att bedöma kunskaper i 
relation till det relativa betygssystemet. Den betonar även att införandet av 
de målrelaterade betygen gav ökade möjligheter att kunna se vad eleverna 
har lärt sig i relation till kunskapsmålen. Rätten till likvärdig utbildning 
innebär att en skola kan behöva mer resurser än en annan. Läroplanen – 
Lpo 94 – där kunskapsmålen ska uttrycka kunskapens kvaliteter men inte 
dess innehåll återspeglar mål- och resultatstyrning. Rapporten Bilden av 
skolan 1996 (Skolverket 1996a) lyfte fram kommunens ansvar för resul-
tatuppföljning och resursfördelning och därefter att ansvaret för likvär-
dighet ligger på det lokala planet. Man kan även konstatera att redovis-
ningarna av elevernas prestationer i grundskolan uppvisar små föränd-
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ringar under 1990-talet. En ytterligare rapport om skolans status – Läget i 
grundskolan 1999 (Skolverket 1999) – slår fast att antalet elever som inte 
når målen har ökat. Konsekvensen av detta var att Skolverket ställde 
större krav på kommuner och skolor att förbättra elevernas resultat och 
även granska den egna kvaliteten för att utifrån den kunna tala om sko-
lans likvärdighet.  

Under 2000-talet präglades rapporterna av tydliga indikationer på för-
sämringar av elevernas kunskaper och ökade skillnader mellan skolorna.  
Ett resultat av de oroande rapporterna blev en delning av Skolverket under 
2003 i två myndigheter – Skolverket och Myndigheten för skolutveckling 
– som bildades med uppgift att stödja kommuners och skolors arbete för 
ökad kvalitet och bättre resultat. En granskning av utbildningen under 
2004–2005 åskådliggjorde brister i skolans likvärdighet som återspeglas i 
minskad måluppfyllelse. Konsekvensen av denna granskning blev ett fram-
tagande av ett internt material från Skolverket, Resultatförbättringar i 
skolan (Skolverket 2005). Det lyfter fram behovet av konkretisering och 
tydliggörande av kursplanerna, ett ökat antal tester, krav på införande av 
skriftliga informationer om elevernas resultat och betyg i tidigare åldrar.  

Ninni Wahlström framhåller följande i en analys av likvärdigheten som 
ett sätt att åstadkomma att eleverna når kunskapsmål under 1990- och 
2000- talen: 

Från en ganska öppen hållning i relation till om grundskolans kunskapsre-
sultat kan anses tillfredsställande, över till mer precisa uttalanden om bris-
ter som kräver att kommuner och skolor vidtar åtgärder och vidare till krav 
på ökad kontroll, inte minst på statlig nivå, för att nå ökad måluppfyllelse 
(Wahlström 2008, s. 162). 

I takt med en stegvis förskjutning i rapporteringen av betydelsen av lik-
värdighetsbegreppet har även en förändring skett i sättet att betrakta till-
syn och kontroll som verktyg för att säkerställa en likvärdig utbildning för 
alla barn. Guadalupe Francia (2008) har undersökt likvärdighetsbegreppet 
i relation till en förändrad syn på betyg och kunskapsbedömningar under 
perioden 1991–2005.  Hon menar att ”kontrollen över kunskapsbedöm-
ningar blir ett uttryck för en maktkamp som äger rum mellan olika grup-
per i utbildningssystemet” (Francia 2008, s. 96). Hennes analys av texter 
och diskussioner kring betygens och de skriftliga omdömenas pedagogiska 
värde påvisar en svag koppling mellan betyg och målstyrning på ett nat-
ionellt plan. Betygsberedningens rapport Läraruppdraget (SOU 1992:59) 
framhåller att de kunskapsrelaterade betygen bidrar till att eleverna kan 
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höja sina kunskaper och med detta sina betyg. Anvisningarna förespråkar 
en ökad kunskapskontroll, det vill säga tidigare betyg, flera steg, betyg i 
ordning och en ökad betydelse av de målstyrda betygen. Betygsberedning-
ens slutbetänkande Ett nytt betygssystem (SOU 1992:86) framhåller att 
betygen är ett pedagogiskt verktyg som ska hjälpa lärare att bedöma ele-
vernas utveckling i relation till målen och att bedömning av elevernas re-
sultat endast ska utgå från elevernas kunskaper i och om ämnet i relation 
till kriterierna. De bägge politiska utbildningstexterna betraktar betyg som 
ett verktyg för att skapa en likvärdig utbildning för all barn.  Betygsbered-
ningens förslag genomfördes aldrig, och den nya socialdemokratiska rege-
ringen 1994 uppvisade ytterligare en förändrad syn på betygen. I och med 
att gymnasieskolan kan ta emot alla elever har betygens roll som urval-
instrument minskat. Man talar också om betygens negativa effekter; bety-
gen bidrar till ojämlika maktrelationer i klassrummet, en ökning av stress 
hos lärare och elever, minskning av ämnesövergripande undervisning till 
följd av en större fokusering på enskilda ämnen och en försämring av ar-
betarklassens position i skolsystemet. Ovanstående exempel bidrar till att 
betygen kopplas till ojämlikheter och orättvisor i skolan. 

Delningen av Skolverket 2003 har medfört en förändrad syn på kun-
skapskontroller, mätningar och bedömningar. Betygen framställs i positiva 
termer och lyfts fram som ett pedagogiskt verktyg för att kunna jämföra 
utvärderingar av skolans verksamhet. Här ser man kopplingen till Betygs-
beredningens rapport från 1990- talet. I Handlingsplan för en rättssäker 
och likvärdig betygsättning för gymnasieskolan (Skolverket 2004b) och 
Allmänna råd och kommentarer. Likvärdig bedömning och betygsättning 
(Skolverket 2004c) lyfter Skolverket kravet på en likvärdig betygsättning 
som en förutsättning för likvärdig utbildning. Rättsäker och likvärdig 
betygsättning ska förstärkas genom centrala riktlinjer och åtgärder samt 
ökad insyn och kontroll. Men ytterligare en rapport från Skolverket 
(2006) Vad händer med likvärdigheten i svensk skola? visade att likvär-
digheten hade försämrats i den svenska grundskolan och den troliga an-
ledningen var bland annat valfrihetsreformerna i början av 1990-talet. 
Även rapporten från Skolinspektionen (2011) Olika elever – samma 
undervisning (Skolinspektionen 2011) och Skolverkets Lägesbedömningar 
mellan 2009 och 2011 ger signaler om ett behov av en mer likvärdig be-
dömning och betygsättning.  
 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att likvärdighetsbegreppet har 
förändrats från 1960-talet och framåt. Från eleven i centrum till valfrihet 
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för elever och föräldrar över till kvalitet, utvärdering och resultat. Även 
synen på kunskapsbedömningar har präglats av olika aktörer och:  

[…] visar att betyg, införande av skriftliga omdömen och ökad centrali-
sering kan ses både som ledande till ökade sociala ojämlikheter och orättvi-
sor, och som ett instrument för en ökad likvärdighet inom skola och sam-
hälle (Francia 2008, s.116). 

Läget i svenska skolan återspeglas i årliga rapporter och när det gäller 
elevernas kunskapsresultat så fortsätter den negativa trenden. Som fram-
går av de nämnda rapporterna, kan man dra slutsatsen att likvärdigheten i 
det svenska skolsystemet blivit sämre sedan de stora skolreformerna i bör-
jan av 1990-talet. En mer likvärdig skola och ökad kunskapsnivå hos ele-
verna var de viktigaste faktorerna för framtagandet av Lgr 11. De nya 
styrdokumenten lägger tonvikten på skolans kunskapsmål med centralt 
innehåll och kunskapskrav för ämnena. Kvaliteten och rättssäkerheten i 
bedömningen och betygsättningen är beroende av att elevernas kunskaper 
värderas enligt en gemensam tolkning av styrdokumenten samt utifrån ett 
brett bedömningsunderlag. 
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3. Tidigare forskning  
I tidigare avsnitt i uppsatsen har en del av forskningen omkring bedöm-
ning och betygsättning presenterats i samband med problemformulering-
en. Ambitionen med följande kapitel är att redovisa ytterligare forskning 
inom fältet. Forskningsöversikten introduceras med en presentation av 
svensk forskning inom bedömning och betygsättning och parallellt fokuse-
ras på forskningsläget i ämnet idrott och hälsa. Kapitlet avslutas med en 
presentation av utvald internationell forskning inom det specificerade 
fältet. 

   
Eva Forsberg och Viveca Lindberg (2010) i rapportserien Svensk forskning 
om bedömning – en kartläggning kom fram till att: 

Under perioden 1990–2009 publicerades totalt 95 svenska avhandlingar 
med relevans för bedömning, varv 89 doktorsavhandlingar och sex licenti-
atavhandlingar. En snabb överblick visar att spridningen under denna un-
dersökta period är allt annat än jämn. Under det första decenniet (1990–
1999) utkommer endast 21 avhandlingar jämfört med det senare (2000–
2009) som omfattar 74 avhandlingar. Men även inom den senare perioden 
finns stora skillnader. 2000–2005 publicerades 17 avhandlingar. Den mar-
kanta ökningen sker 2006. Det totala antalet avhandlingar under perioden 
2006–2009 är 57 (Forsberg & Lindberg 2010, s. 61). 

Den övervägande andelen av avhandlingarna behandlar lärarnas didak-
tiska bedömningspraktik (Andrée 2007, Bergman 2007, Granath 2008). 
Andra fokuserar på elevers prestationer och skolors resultat, exempelvis 
Alli Klapp Lekholm (2008), som kopplar samman motivation, intresse och 
föräldrastöd med olika skolfaktorer för att undersöka vad som bidrar till 
elevernas resultat. Ytterligare en grupp avhandlingar inriktas på styrning 
av skolan och lärarens arbete, och eftersom bedömning ingår i lärararbetet 
bidrar även dessa undersökningar till ökad kunskap om fältet. Dit hör 
Ann-Sofie Wedins (2007) avhandling som fördjupar sig i lärarnas dagliga 
arbete. Hon beskriver lärarnas betygsättningsarbete utifrån lärouppdraget 
å ena sidan och de reglerade betygskriterierna och kursplanerna å andra 
sidan. Studien visar att lärarna utvecklar olika strategier för att eleven ska 
nå det betyg hen eftersträvar, och samtidigt lägger de mycket arbete på 
hjälp och uppföljning av elevernas resultat, vilket medför ökad administ-
ration. Gunilla Ingestad (2006) använder en kombination av kvalitativa 
och kvantitativa metoder och hennes studie pekar på att skälen till att 
betygen är bristfälliga är komplexa. Samtidigt visar hennes undersökning 
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en klar koppling mellan betyg och elevens socioekonomiska bakgrund. Till 
avhandlingar som handlar om specifika verktyg för bedömning hör Maj 
Törnvalls (2001) undersökning som fokuserar på lärares och elevers upp-
fattningar och upplevelser av bedömning i skolan. I studien motiverar 
lärare olika bedömningsmetoder, där ”skriftliga, lätt mätbara prov” oftast 
används. Samtidigt anger elever att de lär sig mer genom skriftliga kun-
skapsprov och de vill också utveckla sitt eget lärande genom egna redovis-
ningar. Helenas Korps (2003) studie Kunskapsbedömning – hur, vad och 
varför, presenterar en historisk beskrivning av bedömning i svensk skola 
och synliggör olika begrepp, teorier och vetenskapliga diskurser om kun-
skapsbedömning. Hon framhåller behovet av att särskilja bedömning på 
individ- och systemnivå. I sin doktorsavhandling (2006) undersöker hon 
bl.a. betygsättningen i olika ämnen och miljöer, de nationella provens 
betydelse i betygsättningen samt vilka överväganden som tillämpas av 
lärare, elever eller rektorer i samband med betygsättningen.  I samma ka-
tegori ryms Lundahls (2006) forskning som analyserar bedömning ur ett 
kunskapssociologiskt och läroplansteoretiskt perspektiv. Bedömningar av 
elever och deras skolprestationer ser Lundahl som framtagande av ett 
speciellt vetande och hur det konstrueras språkligt i det sociala livet. Av-
handlingen handlar om hur ett vetande formas av vad andra vet. En 
undersökning som handlar om validering av bedömningar har presenterats 
i Per Nyströms (2004) avhandling. I studien diskuterar han de centrala 
startpunkterna för validering, det vill säga bedömningssyfte, läroplansmål 
och kunskapssyn. Nyström menar att bedömning i skolan karakteriseras 
av en konflikt mellan ”traditionella” och ”innovativa” bedömningsfor-
mer. Bedömning och undervisning betraktas ofta som separata handlingar, 
och det finns en betydande omedvetenhet när det gäller följder av olika 
bedömningspraktiker. 

Den didaktiska forskningen har under senare år flyttat tonvikten till be-
dömning för lärande:  

Bedömning för lärande handlar om att anpassa bedömningen i skolan till 
läroplanens mer komplexa mål att främja elevernas kommunikativa ut-
veckling, deras kreativitet, ansvar och inflytande (Lundahl 2011:9). 

Bedömning för lärande fokuserar på att stärka elevernas lärande och 
kopplas ofta till formativ bedömning av elevernas arbeten. Det innebär att 
eleverna får regelbunden återkoppling på sina prestationer och förståelse 
utifrån kunskapsmålen för att på så sätt stimulera lärandet. Fokus ligger 
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även på att få eleverna delaktiga i bedömningsprocessen. Detta har lett till 
en ny syn på att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap.  

   I skriften Forskning om undervisning och lärande (2010) synliggörs 
problematiken kring bedömningsprocesser och fokuserar på formativ be-
dömning. Här lyfts bedömningens möjliga positiva konsekvenser fram, där 
syftet med bedömningen avgör om den är formativ, det vill säga om lä-
rande och undervisning är i fokus. Det är eleven och läraren tillsammans 
som ska skapa en bra förutsättning för vidare kunskapsutveckling utifrån 
den bedömning som gjorts (Pettersson 2010).  

Även Inger Ridderlind (2010) poängterar att en viktig del av den forma-
tiva bedömningen är återkopplingen till eleverna. Återkoppling som inne-
håller betyg eller poäng kan uppfattas av elever som motiverande eller ha 
en negativ effekt på lärande. Därför behöver vi, enligt Ridderlind, utveckla 
feedback som stärker elevernas lärandeprocesser, samt utforma undervis-
ningen utifrån elevernas lärandebehov. Klapp Lekholm (2010) tar upp 
lärares betygsättningspraktik och lyfter upp betygens legitimitet. Hennes 
forskning har visat att det finns stora skillnader mellan lärare och skolor 
när det gäller betygsättning. Det är enbart de kunskaper som beskrivs i 
kursplanerna som ska betygsättas, vilket utgör en förutsättning för att 
betygen ska bli likvärdiga. Men i praktiken visar det sig att lärarna gör 
subjektiva bedömningar, delvis utifrån andra kriterier än de som angivits i 
kursplanerna. Klapp Lekholm har genomfört tre olika undersökningar där 
fokus har varit på vad som egentligen betygsätts och kommit fram till att 
betygen mäter flera dimensioner av elevernas kunskaper, förmågor och 
egenskaper. Dels är betygen ämnesrelaterade men de innehåller även be-
dömningar av elevernas personliga egenskaper.  

Larissa Mickwitz (2011) har i sin licentiatuppsats följt nio betygsättande 
lärare i svenska och svenska som andraspråk och analyserat relationen 
mellan betygssystemets reglering och betygsättningen i praktiken utifrån 
ett nyinstitutionellt perspektiv. Hennes undersökning visar att lärarna är 
medvetna om att de bör följa betygssystemet, men saknar i sitt dagliga 
arbete stöd för att kunna göra detta. ”Lärarna beskriver inte i första hand 
betygssystemet i sig som problem, utan att betyg tar för stor plats och 
används på fel sätt” (Mickwitz 2011, s. 119). 
 
Ovanstående studier handlar i huvudsak om bedömning och betygsättning 
i andra ämnen än idrott och hälsa. I avsnittet Problemformulering har 
några studier om bedömning och betygsättning specifikt inom idrott och 
hälsa lyfts fram, men flera studier har berört ämnesområdet. 



32  IZABELA SEGER BETYGSÄTTNINGSPROCESS 
  

Tholin (2006) visar bland annat att skolorna fick ofullständiga instrukt-
ioner om hur betygssystemet (Lpo 94) skulle användas. Lärarna fick inte 
någon fortbildning för att förstå och tolka nya formuleringar i kurspla-
nerna och därför har de lokala betygskriterierna i många fall liknat de 
centrala. När det gäller betygsättning i ämnet idrott och hälsa, så är de 
vanligaste kraven att ”komma i tid och vara ombytt”. Dessutom är även 
närvaro ett grund för betyg. De högre betygen som VG och MVG innefat-
tar också personliga egenskaper. Tholin framhåller att ”Idrottsämnet ver-
kar på de flesta skolorna ha ett hårt cementerat ämnesinnehåll” (s. 155) 
och överlag […] ”väljer idrottslärare att lyfta fram vissa delar, där det går 
att formulera mätbara kriterier och lämnar annat ute” (s. 156). Konse-
kvensen blir att de lokala betygskriterierna enbart innehåller delar av det 
idrottsstoff som beskrivs i kursplanerna. 

Även Karin Redelius och Peter Hay (2009, 2012) lyfter i sina 
undersökningar, som baseras på uppföljningsfasen av det svenska Skola– 
Idrott– Hälsa-projektet, fram att läroplanen kan vara svårtolkad. Fokus 
ligger på att analysera elevernas föreställningar om betyg och 
uppfattningar om kriterier för att nå höga betyg i ämnet idrott och hälsa. 
Forskarna pekar på stora skillnader mellan de reglerade betygskriterierna 
och elevernas uppfattningar om de aspekter som påverkar högre betyg. 
Undersökningarna visar att eleverna tror att deras aktivitet och attityder 
på lektionerna bedöms, istället för deras kunskap. De menar att eleverna 
erhåller bra betyg bara för att de bjuder till under lektionerna, men 
elevernas kunskaper och färdigheter är inte lika högt värderade.  Forskar-
nas slutsats är bland annat att det svenska utbildningssystemet borde er-
bjuda tydligare kursplaner vad gäller bedömningspraktik och en fortlö-
pande fortbildning med fokus på konstruktion av uppgifter, kriterier, in-
samling och användning av data samt kopplingen mellan läroplan, peda-
gogik och bedömning. 

Liknande resultat presenterar Mikael Quennerstedt, Marie Öhman och 
Charli Eriksson (2008) i en artikel som bygger på den senaste nationella 
utvärderingen 2003. Forskarna framhåller att det finns en stark koppling 
mellan att ha en positiv attityd till idrott och hälsa i skolan och betyget. I 
studien uppmärksammas bland annat att eleverna kan nå högre betyg utan 
att ha kompetens inom friluftsliv, simning eller dans, trots att alla tre 
momenten ingår i kunskapsmålen i Lpo 94. Vidare konstateras att 
aspekter som påverkar betyget är vad som görs under fritiden, 
idrottsaktiviteter, föräldrarnas utbildning, kön och kulturella kapital. 
Dessutom anser både lärare och elever att rörelseglädje är den viktigaste 
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delen av ämnesinnehållet, därefter följer att lära sig samarbeta och prova 
på olika sportaktiviteter. Det tydliga fokuset på den fysiska aktiviteten 
inom ämnet är anledningen till  att diskussioner och reflektioner om hälsa, 
kropp eller livsstilsfrågor väldigt sällan förekommer. 

Redelius, Fagrell och Larsson (2009) studerar lärarnas sätt att resonera 
om bedömning och betygsättning inom idrott och hälsa. Artikeln fokuse-
rar på vad lärarna tror är målen, viktiga kunskaper och bedömningskrite-
rier inom ämnet. I sina slutsatser framhåller forskarna att lärarna anser att 
viktiga mål i ämnet är att utveckla elevernas livslånga intresse för regel-
bunden fysisk aktivitet och att få dem att ta ansvar för sin egen hälsa.  
Bedömningsgrunderna utgår dock inte från dessa aspekter. Att vara om-
bytt och att eleven är med och anstränger sig räcker ofta för att eleven ska 
nå godkänd nivå. Däremot, för högre betyg, premieras den fysiska prestat-
ionen och det är inte ovanligt att de som utövar idrott på fritiden når 
högre betyg än de som inte gör det. En pedagogisk utmaning är att finna 
en grund för bedömningar som stimulerar elever som inte är fysiskt aktiva 
under sin fritid. Det tycks som att andra förmågor värderas än de som 
finns i kursplanerna och att kunskaper värderas lägre än prestationer: 

As long as the subject of physical education and health has a traditional 
content, it is going to be more about to be and to do and less about to 
know (Redelius, Fagrell & Larsson 2009, s. 259). 

Även Jan Erik Ekberg (2009) berör betygsättningen i avhandlingen Mellan 
fysisk bildning och aktivering. Han lyfter fram att betygsättning utgår från 
de fysiska prestationerna och att den ”interpersonella förmågan”, som 
ansvar, respekt, empati, uppförande är en av grunderna för betygsättning. 

Mikaels Londos avhandling (2010) analyserar relationen mellan id-
rottsundervisning i gymnasieskolan och idrott som utövas på fritiden. I 
kapitlet Undervisningsuppdraget ställs frågan ”Vad betygsätts i undervis-
ningen och på vilket sätt sker betygsättningen?” (s.17).  I fokus står frå-
gorna: ”Vad är avgörande för bedömningarna? Vad är ett godkänt betyg? 
Vad behöver eleverna göra för att få ett av de högre betygen?” (s.106). I 
sina slutsatser kommer han fram till att den teoretiska delen i undervis-
ningen inte har lika stor betydelse som praktiska moment vid betygsätt-
ningen. Samtidigt är det flera lärare som låter social kompetens påverka 
betygsättningen och lyfter upp idrottsämnet som ett komplement till ele-
vernas fostran. Det som även synliggörs i studien är att prestationer har en 
fortsatt stor betydelse, men samtidigt öppnas möjligheter för elever som 
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har sämre färdigheter i det praktiska utövandet att nå högre betyg genom 
att visa en hög intressegrad. 

Lena Svennberg, Jane Meckbach och Karin Redelius (2014) konstaterar 
att lärare ofta har svårt att verbalisera vilka bedömningsgrunder de har 
och att lärarna i deras studie verkar förlita sig på sin magkänsla (”gut 
feeling”), utan att tydligt kunna beskriva vad som egentligen bedöms. 
Detta är ett bekymmer eftersom det blir svårt att hävda att betygen som 
sätts är likvärdiga. Även denna studie utgår från den gamla läroplanen 
(Lpo 94).   

Internationell forskning 
Nedan följer en kortfattad sammanfattning av forskning omkring bedöm-
ning och betygsättning med utgångspunkt i andra länders läroplaner och 
kursplaner. Begreppet ”assessment” står för bedömning eller utvärdering i 
utbildningssammanhang, och Hay (2006) menar att bedömning har fått en 
allt större betydelse inom praktik, forskning och filosofi men har inte fått 
samma uppmärksamhet inom idrottsämnet. 

Beroende på vem som bedömer kan två huvudsyften för bedömning ur-
skiljas: bedömning från en ansvarsposition och bedömning för lärande. 
Olika intressenter använder sig av bedömningen för sina syften. Politiker 
använder bedömning för att öka lärares och elevers insatser (Stiggins 
2002). Richard Stiggins använder uttrycken ”assessment of learning” och  
”assessment for learning” för att tydliggöra bedömningens olika uppgifter. 
Lärare använder bedömning i sin praktik för att uppfylla kursplanernas 
intentioner. Standardiserade tester är ett uttryck för ett formaliserat an-
svarstagande, medan bedömning för lärande har uppkommit som ett be-
grepp att ställas mot ansvarsberoendet och psykometriska tester och besk-
rivs i termer av formativ bedömning. Den ska ge information för feedback, 
och uppgiften i sig ska ge en inlärningsupplevelse som utmanar elevens 
nuvarande kunskaper och uppfattningar, och bedömningen ska på så vis 
ha en meningsskapande effekt (Shepard 2000).  

Förvånansvärt lite forskning har gjorts avseende bedömningsprocesser 
inom idrott och hälsa (Physical Education, PE), även internationellt. Från 
1960-talet och ett tjugotal år framåt präglades bedömningen i PE i länder 
som USA och England av objektiva tester av motorisk förmåga, men, som 
Viktor López-Pastor m.fl. (2013) konstaterar:  

[…] the tests failed to produce information on what children might be 
learning in and through physical education (López-Pastor m.fl. 2013, s. 1).   



IZABELA SEGER BETYGSÄTTNINGSPROCESS 35 
  

Under 1980-talet fokuserades forskningen mot i vilken utsträckning PE-
lärare använde sig av bedömning och vilka former som användes (Imwold 
m.fl. 1982). Bedömning uppfattades enbart som underlag för betygsätt-
ning. Avsaknaden av en utvecklad bedömning beskrevs bero på brist på 
tid, en allmän skepsis till bedömning i PE samt en brist på kunskap hos 
lärarna om bedömandets teori och praktik (Veal 1988). Mary L. Veal fann 
vidare att mer än hälften av bedömningstillfällena behandlade summativ 
bedömning, medan cirka en tredjedel handlade om formativ bedömning.  

Under 1990-talet fortsatte forskningen om lärares bedömningsprakti-
ker, där även formativ bedömning var av intresse (Kirk & MacPhail 2002, 
Desrosier m.fl. 1997). Fortfarande var dock huvudintresset bedömnings-
procedurerna snarare än bedömning för lärande. Doune Macdonald och 
Ross Brooker (1997) genomförde en studie med 27 PE-lärare från 11 sko-
lor, intervjuer med 10–15 elever samt en dokumentanalys, som innefattade 
viktiga aspekter som vidden, djupet och karaktären på ämnesinnehållet. 
Lärarnas användning av formativ bedömning var fokus för studien. 

   Medan myndigheter och byråkrater förespråkar summativ bedömning 
där underlaget kan användas för betygsättning, som i sin tur kan under-
lätta intagning till högre studier, finns ett tilltagande intresse för ”authen-
tic assessment”, ”educative assessment” eller ”formative assessement”, 
som i högre grad antas bidra till elevernas lärande. Mycket få studier kan 
dock bekräfta detta antagande.  

Man kan konstatera att forskningsintresset inom PE huvudsakligen har 
inriktats mot lärares uppfattningar och praktik avseende betygsättning. I 
andra ämnen har formativ bedömning visat sig ha en inlärningseffekt 
(Crooks 1988, Fontana & Fernandes 1994). Här bedömdes elevers mate-
matiska utveckling utifrån formativ bedömning och slutsatsen var att ele-
vernas ökade prestationer berodde på den formativa bedömningen som 
informerade eleverna om deras nuvarande kunskap och gav anvisningar 
om hur de skulle gå vidare. Desroisers m.fl. (1997) konstaterade att erfar-
na lärare använde sig av formativ bedömning, särskilt i början av en 
undervisningsperiod och att summativ bedömning enbart användes mot 
slutet i samband med betygsättningen. Veal (1988) hävdar att bedömning 
bör vara en del av den pedagogiska processen och finnas med som en del i 
lärandeprocessen. Både elever och lärare bör vara delaktiga i bedömnings-
processen. Den formativa bedömningen kan inkludera observation, öppna 
frågor, dagböcker, rollspel, bedömning av andra elever, portfolio, m.m.  
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I Queensland, Australien, har ett system för bedömning utvecklats (QSA 
2004). Här har man bl.a. i kursplanen beskrivit den formativa bedöm-
ningens uppgift:  

[…] att hjälpa lärare och elever att identifiera elevens styrkor och svagheter 
så att eleven kan förbättra sina prestationer och bättre hantera sitt lärande" 
(QSA 2004, s. 38, min översättning). 

Flera forskare menar att frågor omkring bedömning och bedömningsprak-
tiker inom idrott och hälsa är avgörande för ämnets ställning. Vissa läro-
plansreformer har uppmärksammat dualismen kropp/intellekt inom PE 
och har i det sammanhanget tagit upp de teoretiska aspekterna av mänsk-
lig rörelse, men ofta på bekostnad av rörelsekompetensen.    

Judith Rink och Murray Michell (2002) har beskrivit ett projekt för att 
höja nivån på bedömning inom PE i staten South Carolina, USA. De me-
nar att för att åstadkomma förändringar i större skala krävs att politiker 
involveras på statlig/delstatlig nivå, att lärare och elever får ett inflytande. 
Lärarna i projektet beskriver att de nu träffar andra lärare för att disku-
tera läroplaner, betygssystem och lektionsplaner.  

Hay och Macdonald (2008) studerade hur elever och lärare uppfattade 
skrivningarna i läroplaner och kursplaner för PE i Australien. Undersök-
ningen visade att lärare använde sin magkänsla och tidigare erfarenheter 
som metod vid bedömning och betygsättning framför kursplanerna. De 
konstaterade även att det krävs mer uppmärksamhet på officiella riktlinjer 
samt att lärare diskuterar med varandra för att likvärdighet i betygsätt-
ningen ska uppnås.  

Tracy W. Olrich (2002) menar att en effektiv bedömning i PE kan upp-
nås om bedömningen sprids ut över tid, om lärare gör gemensamma be-
dömningar och om teknik i större utsträckning används för att dokumen-
tera elevernas individuella framsteg. 

Hay och Dawn Penny (2009) berör problematiken runt bedömning och 
betygsättning i idrott och hälsa. De utgår från påståenden omkring id-
rottsämnets betydelse för folkhälsan och påpekar dels att ämnet endast 
kan ge begränsade effekter i det avseendet och dels att ett sådant fokus 
skulle kräva förändringar i såväl kursplaner som i bedömning. De är kri-
tiska mot ett bedömningssystem som är inriktat mot att utvärdera indivi-
duella förmågor och ett strategiskt medvetande hos eleverna utifrån pre-
station. De förespråkar istället en bredare bedömning som inkluderar 
många fler aspekter av mänsklig rörelse. Deras definition av ”assessment” 
omfattar insamling och tolkning av information om elevers lärande i idrott 
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och hälsa. De hävdar vidare att en kvalitativ bedömning endast kan åstad-
kommas i relation till en kvalitativ kursplan och pedagogik. De beskriver 
dessa kvaliteter som ”message systems”, det vill säga att kursplaner, 
undervisning och bedömning spelar en kommunikativ roll i skolan. Det 
innebär även att det ska finnas en tydlig koppling mellan kursplan, under-
visning och betygsättning, det som John Biggs och Catherine Tang (2007) 
kallar ”constructive alignment”. 

Sättet som bedömning och betygsättning används på ger signaler till in-
tressenter inom och utanför skolområdet, som elever, föräldrar och politi-
ker. Kvalitativ bedömning ska erbjuda elever möjligheter att visa vad de 
lärt sig utifrån kursplanens beskrivningar i och om rörelse, men också 
genom rörelse. Hay och Penney förespråkar en kvalitetshöjning av be-
dömningsstrategier genom  

• Ett primärt fokus på bedömning för lärande 
• Autentisk bedömning som är integrerad i undervisningen 
• Säkerställande av validitet 
• Socialt rättvis inriktning på bedömningen 

 
Författarna är införstådda med problematiken att betygen är sorterande 
och graderande, men hävdar att inriktningen ändå bör vara att bedöm-
ningen främjar lärande. Det, i sin tur, kräver att eleverna får tillgång till 
underlag och återkoppling som ligger till grund för deras prestationer. 
Informationen kan inkludera videoupptagningar och muntlig eller skriftlig 
feedback. Innehållsmässigt önskar de se en breddning av ämnet till att 
omfatta inte enbart fysisk aktivitet utan även biofysiska, sociokulturella 
och hälsoorienterade studier för att på så sätt höja ämnets status. Den 
autentiska bedömningen utgår från uppgifter som upplevs som menings-
fulla för eleverna. Det kan exempelvis innebära att eleverna kan kommu-
nicera sin kunskap, presentera en produkt eller uppvisning eller utföra 
något för en publik utanför skolan.  

Hay och Penney menar att validitetsbegreppet inte tagits riktigt på all-
var i PE. Deras fokus ligger här på den insamlade informationen och tolk-
ningen av data, som ska vara valid. Slutligen hävdar författarna att alla 
elever ska få möjlighet att involveras i bedömning, få uppmärksamhet och 
uppmuntran för sina prestationer, och det är den socialt rättvisa delen av 
bedömningen. Eleverna bör skolas in i en förståelse för vilka bestämmelser 
och underlag som ligger bakom bedömning och betygsättning inom ämnet 
idrott och hälsa. 
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Hay och Penney (2013) riktar även uppmärksamhet mot användningen av 
informations- och kommunikationsteknik (IKT) i idrott och hälsa, som 
stöd för effektiviteten i bedömning, kursplaner och pedagogik. IKT möj-
liggör en bättre insamling, lagring och tillgång till bedömning, kursplaner 
och pedagogikrelaterad information. 

Forskningsöversikten har sammanfattningsvis uppvisat relativt få studier 
omkring bedömning och betygsättning vad gäller ämnet idrott och hälsa. 
Den konkreta betygsättningen förefaller i än mindre utsträckning ha stu-
derats. Inga studier har hittills genomförts med den nya läroplanen som 
bas. De redovisade undersökningarna har bland annat visat att styrdoku-
menten inte varit tillräckligt tydliga för att utgöra underlag för betygsätt-
ning. Lärarna har tenderat att betygsätta andra aspekter än vad som besk-
rivs i kursplanerna, bland annat med följd att lärarnas magkänsla fått 
spela en betydande roll vid betygsättningstillfällena. Det, i sin tur, har 
medfört att betygen sällan varit likvärdiga.  Lärarna har vidare generellt 
fått alltför lite fortbildning omkring betygsättning och slutligen verkar 
hälsa sällan förekomma i underlagen vid betygsättning.  

Mitt syfte och mina frågeställningar kring den konkreta betygsättnings-
processen bör kunna bidra med en genomlysning av vad som hänt med 
betygsättningen i samband med att den nya läroplanen införts med en ny 
betygsskala och nya beskrivningar av vad som ska betygsättas i ämnet 
idrott och hälsa. 
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4. Teoretiska och metodologiska utgångspunkter 
I föreliggande kapitel presenteras avhandlingens teoretiska utgångspunkter 
och metodologiska överväganden, vilket innebär att jag beskriver vilken 
teori som ramar in forskningsarbetet. Först ges en generell bild av hur den 
teoretiska ansatsen ger stöd åt kommande analysarbete. Därefter följer en 
presentation av en läroplansteori som utgör ett ramverk för uppsatsen och 
definierar de begrepp som kommer att användas i analysarbetet. Jag redo-
gör för begreppen formuleringsarena, transformeringsarena och reali-
seringsarena (Linde 2012). Därpå introduceras en hermeneutisk ansats 
som bygger på tolkning och förståelse, inom vilka uppsatsen hämtar sina 
metodologiska överväganden. Kapitlet avslutas med en beskrivning av ett 
analysverktyg som kopplar samma Lindes arenor med den hermeneutiska 
spiralen. 

Olika sätt att se på världen  
För att kunna beskriva de problem min studie undersöker och även för-
klara viktiga metodologiska val bör en lämplig teori sökas: 

Problematisering ger anledning att diskutera nya sätt att betrakta verklig-
heten för att därigenom kunna erbjuda förslag till alternativa, förhopp-
ningsvis bättre, allmängiltiga betraktelsesätt. Förståelse av världen är målet, 
men ifrågasättande är medlet. […] Ett välformulerat vetenskapligt problem 
leder läsaren fram till ett teoretiskt perspektiv (Bjereled m.fl. 2009, s. 21–
23). 

Generellt ska teorin underlätta och styrka valet av probleminriktning, 
samt medverka i tvärvetenskapliga diskussioner med andra samhällsveten-
skaper. Ulf Bjereled, Marie Demker och Jonas Hinnfors (2009) anser att 
en vetenskaplig problemformulering är resultatet av vår förståelse av verk-
ligheten. Vetenskapsteori innehåller olika delområden, framför allt veten-
skapsfilosofi och vetenskapsstudier, men också vetenskapshistoria. Medan 
vetenskapsfilosofi lyfter upp filosofiska åsikter om vad vetenskap är och 
vad vetenskap bör vara, tar vetenskapsstudier upp forskningsprocessen, 
hur den bedrivs, vad som påverkar den och hur forskningsresultaten ska 
presenteras.  

Teorin ska vara behjälplig att se världen från olika vinklar, samt hjälpa 
till att förstå vad vi läser, ser och känner. Den ska berika våra argument 
och förklaringar under analysen av empirin, samt leda till att säga något 
utöver det som man ser. ”Without theory we cannot go beyond the 
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obvious” (Less & Biesta 2011). Avsikten är även att anpassa min metod 
till teori och problemställningar för att åstadkomma en rimlig balans mel-
lan teori och datamaterial. Det är empirin som står i fokus, men teorin ska 
hjälpa till att argumentera för förklaringar och tolkningar av svaren på 
frågeställningarna.  

Mitt arbete handlar om skolan, en av de större arbetsplatserna i Sverige, 
och därmed också en viktig del av ett samhälleligt och politiskt intresse-
område. Dessutom utgör skolan en viktig del av föräldrars och elevers 
vardag. Wahlström (2002) poängterar att: 

Teorin formas utifrån vissa antaganden om samhälle, utbildning och indi-
vid och dessa antaganden måste också ingå i analysen. Då blir kunskapen 
något mer än en modell och kunskapen i sig ger möjlighet att skapa föränd-
ring (Wahlström 2002, s. 24). 

Det blir således viktigt att forma och förankra min teori utifrån domine-
rande utbildningspolitiska och pedagogiska/didaktiska strömningar.  
Problemområdet kan med andra ord betraktas utifrån olika perspektiv och 
kan erbjuda skilda frågeställningar. 

Den tolkande forskaren 
Under de senaste 30 åren kan ett ökande intresse för kvalitativa forsk-
ningsmetoder noteras inom det pedagogiska forskningsfältet (Alvesson & 
Sköldberg 2008, Kvale & Brinkmann 2009, Repstad 2007). Inte minst 
idrottsvetenskap har fått möjlighet att ställa annorlunda frågor och an-
vända nya metoder för att besvara frågor kring ämnet idrott och hälsa, 
tack vare ett tolkande paradigm – interpretivism. Den tolkande forskaren 
strävar efter förståelse av hur andra ser världen och målet är att undersöka 
varför ”things are happening in a particusociety” (Pope 2006, s. 22). Un-
dersökaren utgår från att all kunskap i huvudsak är subjektiv. Det tol-
kande paradigmet strävar efter att skapa beskrivande analyser som leder 
till djupare förståelse av sociala fenomen. Hermeneutik och fenomenologi 
är två traditioner som representerar interpretivism:  

Hermeneutik […] handlar om tolkning av mening i text och/eller samtal. 
[…] Syftet med hermeneutiken är att öka vår förståelse för andra individer, 
grupper eller kulturer. […] Fenomenologi försöker beskriva viktiga, kon-
stanta egenskaper av vardagliga fenomen, utan att försöka förklara hur el-
ler varför en upplevelse inträffar. […] Språket används för att skapa en be-
skrivning av ett valt fenomen. Fokus ligger på vad individen upplever, inte 
varför eller hur ( Pope 2006, s. 26, egen översättning).  
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Den stora skillnaden mellan de två forskningstraditionerna är att fenome-
nologi handlar om att beskriva fenomen, med tyngdpunkten att begripa 
människans upplevelser, och hermeneutik redogör för hur man tolkar och 
förstår texter (Pope 2006). Jag har valt en hermeneutisk ansats i min 
forskning just för att den utgår från en inställning till vetenskap och kun-
skapsbildning som bygger på tolkning och förståelse:  

De hermeneutiska vetenskaperna söker alltså efter möjliga innebörder hos 
sina studieobjekt. Dessa studeras som texter och språk. Detta gäller som vi 
sett även handlingar och icke språkliga livsuttryck, som ju tillkommit i me-
ningssammanhang för att förstås. Innebörden och meningssammanhang 
förmedlas och förstås i första hand genom språklig tolkning (Ödman 2007, 
s. 48).  

Min studie utgår från intervjuer och videoinspelade samtal med lärare i 
idrott och hälsa. Deras utsagor och handlingar transkriberas till texter. 
För att förstå och förklara lärarnas resonemang kring betygsättningen är 
det viktigt att beakta förförståelse (se figur 3), som kommer att ligga till 
grund för förståelsen för det studerade problemet. Tidigare forskning, som 
utgår från studier utförda utifrån Lpo 94, visar på lärarnas osäkerhet i 
bedömning och betygsättning, som återspeglas i svårigheter att åstad-
komma en likvärdig och rättvis betygsättning. Detta beror bland annat på 
otydliga kunskaper hos dessa lärare kring styrdokumentet, bristande tolk-
ning av nyanserna i betygstegen och oförmåga att endast betygsätta det 
som står i betygskriterierna. Det tycks nämligen finnas andra aspekter 
(icke kunskapsbaserade) som lärare bedömer i ämnet idrott och hälsa 
(Annerstedt & Larsson 2010, Ekberg 2009, Larsson m.fl. 2005, Londos 
2010, Redelius 2007, Redelius & Hay 2009, Tholin 2006). När det gäller 
de nya kursplanerna 2011, så har ännu inga studier presenterats, men 
utifrån media och intervjuer med lärare i facktidningen Skolvärlden fram-
går att två år efter lanseringen stormar det fortfarande kring betygssyste-
met. Osäkerhet i bedömning och betygsättning, samt svårigheter att för-
klara kunskapskraven för elever och föräldrar är tidskrävande problem, 
som lärarna kämpar med (Östberg 2013). Föreliggande uppsats omfattar 
en tolkningsprocess där frågeställningar utformas och empiri analyseras 
för att undersöka den komplexa betygsättningsprocessen utifrån de nya 
kursplanerna.   
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Läroplansteoretiskt ramverk 
Som teoretiskt ramverk för analys och tolkning av texter har jag valt Lin-
des läroplansteori med uppdelning i en formuleringsarena, en transforme-
ringsarena och en realiseringsarena. Syftet med detta stycke är att presen-
tera läroplansteorin med dessa arenor.  

Med hjälp av Lindes läroplansteori är avsikten att skapa en djupare för-
ståelse för betygsättningsprocessen, det vill säga studera hur lärarna reso-
nerar när de läser den skrivna läroplanen, transformerar kursplaner samt 
kunskapskraven, och därtill även vilka dilemman som uppstår i samband 
med den konkreta betygsättningen:  

Läroplansteori handlar om vad som väljs ut som giltig kunskap att lära i 
skolan och vilka mekanismer som verkar på skilda nivåer i systemet för att 
vissa innehåll lyfts fram (Linde 2012, s. 100). 

Läroplansarbete bedrivs på olika nivåer. Den politiska nivån utgår från 
internationell och nationell forskning och ideologiska uppfattningar. Den 
enskilda skolan får sedan tolka och väga in de lokala förutsättningarna för 
implementeringen av läroplanerna, och slutligen gör varje lärare en egen 
tolkning utifrån den speciella undervisningssituationen och de egna didak-
tiska övertygelserna, som återspeglas i den konkreta handlingen – betyg-
sättningen.  

Läroplansteorin med Lindes arenor ska således underlätta förståelsen 
för de handlingar som leder fram till betygsättningen samt belysa vad som 
händer på de olika nivåerna. Det innebär att blickar mot formuleringsare-
nan bildar en utgångspunkt i delstudie 1, där lärarnas redogörelser för de 
möjligheter och svårigheter som de möter i sitt bedömningsarbete stude-
ras. Lärarna har alltså läst och tagit till sig styrdokumentens formuleringar 
och anvisningar och påbörjat sitt arbete med att tolka och själva formu-
lera sina lokala planeringar med kunskapskraven. I delstudie 2 undersöks 
den transformering av läroplanen som mynnat ut i det slutliga färdigstäl-
landet av lokala planer och de förberedelser som gjorts när det gäller den 
nya betygsskalan och betygsättning. Lärarna får här motivera sina be-
dömningar inför betygsättningstillfället. I delstudie 3, slutligen, undersöks 
hur lärarna faktiskt använder betygsstegen när de sätter betyg, och hur de 
resonerar omkring dilemman i sin betygsättningspraktik.  

Läroplansteoretisk överblick 
Läroplansbegreppet är centralt för forskningen om utbildning (Linde 
2012, Lindsjö & Lundgren 2000, Tholin 2006, Wahlström 2002). Be-
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greppet läroplansteori introducerades av framför allt Urban Dahllöf och 
Ulf P Lundgren som skapade möjligheter för en kritisk samhällsorienterad 
forskning kring styrning och organisering av utbildning.  

Dahllöf framhöll att det behövs en teori för att begripa hur undervis-
ningens resultat är kopplade till undervisningsprocesser, vilka i sin tur 
begränsas av yttre faktorer som exempelvis tid, gruppstorlek, timplaner. 
En enkel form av ramfaktorteori kan presenteras som orsakskedjan ramar 
– process – resultat, dvs. en förklaring av relationen mellan organisato-
riska ramar och undervisningsprocessernas utfall (Dahllöf 1967).  

Denna teoriansats studerades och fördjupades av Lundgren 
(1977/1981) som genom sina undersökningar kunde utveckla och introdu-
cera en mer utvidgad ramfaktorteori. Den klargör hur de resultat som 
undervisning uppvisar går att förklara med de processer och de ramar som 
reglerar den.  

Vidare, i boken Att organisera omvärlden. En introduktion till 
läroplansteori, (1979/1989), framgår hur samhällsutvecklingen påverkar 
synen på hur utbildningen bör planeras och bedrivas: 

Läroplansteori kan […] ses som ett försök att bygga upp en kunskap om 
hur utbildningsprocessers mål, innehåll och metodik formas i ett visst sam-
hälle och en viss kultur (Lundgren 1979/1989, s. 20). 

Skolans förändring formas av samhällsutvecklingen. Den formulerade 
läroplanen är ett resultat av politiska uppgörelser och överväganden och 
återspeglar de avsikter samhället har med utbildning:  

[…] Läroplansteorier kan i sin vidaste mening ses som teorier som på olika 
sätt belyser tre grundläggande frågor: hur formuleras mål för utbildning, 
hur utväljs kunskap för lärande och hur utvecklas metoder för att lära ut? 
(Lundgren 1979/1989, s. 231). 

I ett skolsammanhang talar forskare om en formuleringskontext för läro-
plansarbete, där innehåll väljs och planeras statligt och kommunalt. Vi-
dare talas det om en realiseringskontext, där de som har ansvar för arbetet 
i verksamheten tolkar och anpassar innehåll till lokala ramar, t.ex. eko-
nomiska förutsättningar, storlek på grupper, tid etc. Därefter utvecklas 
metoder för att utvalda kunskaper ska implementeras i undervisningen 
och läras ut till eleverna.  

 Vidare har Lindensjö tillsammans med Lundgren (2000) utvecklat 
verktyg för analys av skolans styrning, som de benämner formuleringsa-
rena och realiseringsarena. Formuleringsarenan består av både en politisk 
och en administrativ nivå, därför att de preciserade målen och de tydliga 
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reglerna kräver en mer detaljerad tolkning av politikernas intentioner. I 
nästa steg är det lärarna som ansvarar för att uppfylla dessa mål i reali-
seringsarenan, som styrs av lokala maktstrukturer. Tholin (2006) under-
stryker: 

I en idealmodell av politisk styrning fattar politiker ett beslut som sedan 
den administrativa nivån gör till tydliga regler, där förutsättningar, till ex-
empel i form av resursanvändning är klarlagda och som lärare därefter im-
plementerar på skolan (Tholin 2006, s. 38). 

I verkligheten uppstår en distinktion mellan beslutandet om utbildningens 
mål samt innehållet och metoderna för att realisera målen. Detta orsakar 
en klyfta mellan formulerings- och realiseringsarenan. För att processen 
ska blir lyckad krävs det en tredje länk i kedjan: transformeringsarenan, 
som introduceras av Lindensjö & Lundgren och som står för omformule-
ring av mål för att en implementering ska kunna ske. Detta ställer krav på 
både professionalisering och specialisering hos lärarna. 

Den brittiske utbildningssociologen Basil Bernsteins teorier har starkt 
påverkat forskningen om läroplansteorier i Sverige. Bernstein (2000) in-
troducerade begreppen klassificering och inramning. Klassificering avser 
de gränser som skapas och återskapas mellan olika ämnen, lärare och 
elever, medan inramning visar vilken grad av kontroll läraren och eleverna 
har över innehållet och förmedling av kunskaper inom det pedagogiska 
arbetet. Beroende på graden av klassificering och inramning skapas vissa 
maktförhållanden. Bernstein framhöll vidare att en stark inramning inne-
bär en styrning av samspelet mellan lärare, elev, innehåll och arbetssätt 
som utgör den kommunikativa kontexten, medan en svag inramning ger 
eleverna större möjlighet till att påverka innehåll, arbetsform och kommu-
nikation.  

Bernstein uppehöll sig vid hur olika former av kunskap och kunskaps-
strukturer konstrueras. Han beskrev ett flöde från en reglering och distri-
buering av kunskaper i ett samhälle över till en omvandling (transformat-
ion) av kunskap via pedagogiska/didaktiska åtgärder över till ytterligare 
en nivå av kunskapsurval och utvärdering. Han såg detta flöde som aktivi-
tetsnivåer, där först ny kunskap konstrueras och fastslås (produktion) för 
att sedan specificeras och väljas ut inom utbildningssektorn (rekontextua-
lisering). Slutligen sker den pedagogiska processen där kunskap förmedlas 
och lärande sker (reproduktion) (Maton 2000).  

Bernsteins och Lundgrens arbeten om läroplansteorier har varit ett par 
av inspirationskällorna för Linde som har arbetat med att utveckla kun-
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skap om de tre arenorna, formulerings-, transformerings- och realiserings-
arenorna. De tidigare nämnda fälten hos Bernstein, produktion, rekontex-
tualisering och reproduktion har en direkt koppling till de arenor Linde 
beskriver.   
 
Min undersökning omfattar huvudsakligen Lindes transformerings- och 
realiseringsarenor och inkluderar tre delstudier. Delstudie 1 – blickar mot 
formuleringsarenan, som innefattar lärarnas förståelse av betygsättningen 
utifrån styrdokumentens formuleringar och anvisningar. Delstudie 2 – 
transformeringsarenan, som omfattar en transformering av kunskapskra-
ven, bland annat via tolkningar som mynnar ut i lokala planer. Delstudie 
3 – realiseringsarenan, som består av lärarnas utsagor och konkreta hand-
lingar i samband med betygsättningen. Detta beskrivs mer ingående i de 
följande avsnitten. 

Formuleringsarenan 
Formuleringsarenan utgår från en övergripande samhällsnivå och grupper 
som styr skolan. Den omfattar föreskrifter och styrdokument som är 
grunden för undervisning i skolan, dvs. läroplaner och kursbeskrivningar.  

När undervisning och uppfostran lyfts ur det dagliga och förflyttas till sär-
skilda hus – skolor – då uppstår behovet av att reglera verksamheten och 
föreskrivande texter. Formulerade planer uppstår. […] Med formulerad lä-
roplan avses här de föreskrifter som gäller i ett skolsystem för vilka ämnen 
som ska studeras, hur stor del av tiden varje ämne ska tilldelas, vilka mål 
som gäller för undervisning och vilket innehåll ämnena ska ha (Linde 2012, 
s. 23) 

Formuleringsarenan kan bestå av två nivåer, dels den politiska och dels 
den administrativa. Samhällets politiska förväntningar på utbildningen 
återspeglas i de generella målen för undervisningen. De specifika kurserna 
och momenten kräver kunskap som tas fram utifrån analyser om behoven 
och kraven samhället ställer på undervisningen. Själva implementeringen 
av målen i undervisningen har lagts på lärarna (Wahlström 2002). 

Läroplanen ska stödja demokratisträvandena och representera sam-
hällets ideologi. Därför är viktigt att, förutom politiker och tjänstemän, 
även lärare kan komma till tals vid utformning av nya läroplaner. Det har 
skett i samband med införandet av Lgr 11, då många lärarrepresentanter 
har deltagit i referensgrupper kring utformningen av centralt innehåll och 
kunskapskrav. Detta är särskilt intressant för föreliggande studie, då ma-
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joriteten av de medverkande lärarna har deltagit i referensgruppen och 
bidragit med synpunkter under Skolverkets arbete med framtagning av 
innehåll i kursplanerna och kunskapskraven i ämnet idrott och hälsa. 

I det tidigare stycket nämndes att analysen av delstudie 1 utgår från lä-
rarnas blickar mot formuleringsarenan, där möjligheter och begränsningar 
vid deras arbete med bedömning och betygsättning står i fokus.   

Betygssystemet är definierat som mål- och resultatinriktat och kun-
skapskraven är formulerade så att de kan användas för varierande inne-
håll. Uppenbarligen har lärarna stor frihet att välja stoff i sin undervisning 
utifrån förutsättningarna som finns på skolan. För att kunna använda 
kunskapskraven är utgångspunkten att de konkreta betygsgrundande upp-
gifterna som elever får stämmer överens med kraven för de olika nivåerna. 
Detta innebär bland annat krav på tolkning – transformering av kun-
skapskraven, som beskrivs i nästa stycke.    

Transformeringsarenan  
Varje ny läroplan har som uppgift att reformera skolans innehåll. Den 
utgör en av de viktigaste faktorerna som påverkar undervisningens inne-
håll. Formuleringsarenan har en direkt inverkan på transformeringsarenan 
som inkluderar lokala tolkningar av den formulerade läroplanen för att 
varje elev så effektivt som möjligt ska kunna nå målen med undervisning-
en. De som medverkar i transformeringsarenan är elever, lärare, skolle-
dare, intressegrupper från det civila samhället och staten genom att an-
svara för fortbildning, inspektion och utvärderingar.  

Lärarna är huvudaktörer i transformeringen av läroplanen och de som ut-
formar sin uppgift enligt vad de vill, vad de anser förväntas, vad de kan och 
vilka yttre villkor som gäller (Linde 2012, s. 64). 

Tholin instämmer: 

En utbildningsreform är alltid beroende av hur skolorna och lärare uppfat-
tar den och hur de arbetar för att förverkliga den (Tholin 2006, s. 37). 

Samtidigt finns det begränsningar i form av olika aspekter som exempelvis 
lärarnas rutiner, ämnets traditioner, läroböcker och den sociala miljön, 
som påverkar tolkningen av läroplanen.  

Det är inte så enkelt som att staten bestämmer mål och huvudinnehåll, att 
lärarna tolkar det och att eleverna påverkas i interaktion i klassrummet 
(Linde 2012, s. 65).  
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En framgångsfaktor för att kunna genomföra en skolreform ligger bland 
annat i lärarnas tolkningar av den och styrs av skolans prioriteringar och 
resurser. Hur lärare uppfattar reformens intentioner och konkretiserar 
dem i sin undervisning har direkt påverkan på vilka kunskaper inom äm-
net idrott och hälsa som framställs som viktiga. 

Som jag antydde tidigare kommer min analys av delstudie 2 att utgå 
från transformeringsarenan. Jag avser att presentera lärarnas tolkningar av 
kunskapskraven och även uppmärksamma varför visst stoff i det centrala 
innehållet väljs ut som det viktiga för betygsättning och varför annat anses 
som mindre viktigt.  

Realiseringsarenan 
Realiseringsarenan påverkas av lokala resurser och lokala maktstrukturer 
som försöker implementera de övergripande målen i verksamheten. Den 
inkluderar även det konkreta verkställandet av de transformerade kurs-
planerna i undervisningen. ”Det blir ofta lärarna som blir de i sista hand 
ansvariga för att intentionerna från centrala beslut ska möta verkligheten, 
d.v.s. eleverna” (Wahlström 2002, s. 31). Linde tillägger: ”I centrum för 
realiseringen står kommunikation och aktiviteten i klassrummet” (Linde 
2012, s. 73). Det är här lärarna förverkligar den mottagna läroplanen och 
försöker gestalta de undervisningsförlopp de önskar för att i interaktion 
med eleverna samverka i lärandesituationer. Den enskilde läraren kan 
ensam bestämma hur själva undervisningen ska gå till. ”Den pedagogiska 
ledning som skolledare kan utöva, kan aldrig påtvingas enskilda lärare” 
(Lindensjö & Lundgren 2000, s. 177).  

Realiseringsarenan omfattar verkställandet av stoff som lärare har valt 
ut i transformeringsarenan för att optimera undervisningen, men även det 
som eleverna har förstått och lärt sig i verksamheten. Det är här jag place-
rar den konkreta betygsättningen. Den enskilde läraren gör här sina egna 
val och sina tolkningar av styrdokument och lokala planer som resulterar i 
bedömning och betygsättning av varje enskild elev. Jan-Erik Ekberg 
(2009) beskriver Lindes realiseringsarena på följande vis:  

Realiseringsarenan omfattar det realiserade innehållet, dvs. skeendet i den 
formella lärandesituationen, så som det blir när innehållet förverkligas uti-
från avsikter och intentioner (Ekberg 2009, s. 75).  

För att förverkliga kursplanerna måste lärare utgå från syftet, det centrala 
innehållet och kunskapskraven i formuleringsarenan. Dessutom ska de 
utforma undervisningen på ett sådant sätt att bedömning och betygsätt-
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ning är möjlig. Kunskapskraven är skrivna utifrån kvalitativa skillnader i 
elevens sätt att förstå, analysera, resonera och dra slutsatser inom ämnet. 
För att åstadkomma detta krävs fortfarande en nedbrytning av moment i 
det centrala innehållet, vilket sker i transformeringsarenan, och som slutli-
gen realiseras på lektioner tillsammans med elever. I realiseringsarenan 
hämtar alltså lärarna sin information och dokumentation som sedan får 
utgöra underlag för betygsättning. Det sista steget består av en konkret 
handling, då läraren sätter betyg på elevernas kunskaper och färdigheter. 
 
Utgångspunkten för analysarbetet i delstudie 3 är det skeende där lärarna 
beskriver dilemman i samband med den konkreta betygsättningen. Be-
skrivningarna i litteraturen av innehållet i realiseringsarenan fokuserar i 
hög grad på vilket stoffurval som behandlas, hur interaktioner mellan 
elever och lärare gestaltar sig och vilka kunskaper som förmedlas (Linde 
2011, Ekberg 2009). Man kan konstatera att bedömning och betygsätt-
ning inte behandlas i samband med beskrivningarna av arenorna, även om 
Linde (2006) tar upp detta problemområde på en övergripande nivå, dock 
utan att relatera det till någon arena.  

Uppenbarligen sker en fortlöpande bedömning under de lektioner som 
genomförs, där elever får feedback på sina prestationer, och här skulle 
man kunna placera betygsättningen som en del i det som sker i reali-
seringsarenan. Min studie har inte direkt berört lärarnas arbete ”på gol-
vet”, utan handlar om hur lärarna behandlar all den information som 
hämtats från realiseringsarenan. Denna information används sedan i den 
konkreta betygsättningen, med dokumentation, kravnivåer, fastställande 
av delbetyg och slutliga betyg, och den mynnar till sist ut i information till 
elever och föräldrar.  

Läroplansteori inom idrottsforskningsfältet 
I följande avsnitt kommer jag att presentera några nationella undersök-
ningar som har en läroplansteoretisk ansats inom idrottsvetenskap och 
som har varit en inspirationskälla för mig. 
Läroplansteori utgör ett internationellt forsknings- och kunskapsområde 
som benämns curriculum theory. Curriculum är dock inte enbart en upp-
sättning av styrdokument som styr det nationella politiska utbildningssy-
stemet, utan påverkar även de kulturella, filosofiska och samhällsveten-
skapliga förutsättningarna för läroplanen. 

Enligt Linde (2012) har den senaste expanderingen av empiriska studier 
medfört att läroplansteori har varit mer verksamhetsförankrad och har 
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närmat sig forskningen om undervisningsförlopp. Medan innehållsurval i 
kunskapsförmedlingen genomsyrades av studier inom det samhällsveten-
skapliga och historiska perspektivet, har undervisning och elevers lärande 
undersökts utifrån ett beteendevetenskapligt och ett psykologiskt perspek-
tiv. Under lång tid har dessa två forskningsfält hållits isär. En ökning av 
empiriska klassrumsobservationer, tillsammans med undersökningar av 
undervisningsförlopp och studier om det faktiska stoffurvalet på lektion-
erna, har medfört en framväxt av studier om hur undervisningsförlopp 
och innehåll gemensamt påverkar varandra. Framträdande inriktningar i 
den forskningen är bland annat ämnesfokus, samhällsfokus, undervis-
ningsprocessen i fokus, ramfaktorteori, läroboken i fokus och läraren i 
fokus. 

I forskningsöversikten har jag introducerat Tholin (2006) som bland 
annat har studerat hur lokala kursplaner skrivs inom tre olika ämnestrad-
itioner: engelska, kemi samt idrott och hälsa. Som teoretiskt ramverk an-
vänder Tholin formuleringsarenan och realiseringsarenan utifrån Linden-
sjö & Lundgren (2000): 

Att använda begreppen formuleringsarena och realiseringsarena som ana-
lysverktyg verkar fruktbart. De statliga dokument, utredningar och rappor-
ter som finns i materialet tillhör alla formuleringsarenan, medan det 
material som finns från skolorna är formulerat av realiseringsarenan. Här 
finns möjligheter att analysera och tolka skillnader i hur de båda arenorna 
har tolkat uppdraget […] (Tholin 2006, s. 49).  

Suzanne Lundvall & Jane Meckbach (2008) genomförde en enkätstudie 
kallad Mind the Gap och använde Lindes läroplansteori och Basil Bernste-
ins begrepp klassifikation och inramning för att undersöka processen mel-
lan överföringen av läroplanen och realiseringen av innehållet så som det 
upplevdes av lärare och elever i ämnet idrott och hälsa. Deras resultat 
visar att ämnet idrott och hälsa är starkt avgränsat från andra ämnen och 
har en svag klassifikation. I vissa avseenden är det föreningsaktiva elever 
som fungerar som en styrgrupp i relation till innehållet och genomförandet 
av idrottsundervisningen. Det finns en tydlig konflikt mellan den fysiska 
aktivitetens diskurs och idrottens prestationsdiskurs. Begränsande ramfak-
torer som tid, yta, gruppstorlek och utrustning är inte avgörande för inne-
hållet i undervisningen. 

 Ekberg (2009) använder sig av ett läroplansteoretiskt perspektiv i sin 
avhandling Mellan fysisk bildning och aktivering. Ekberg inspireras främst 
av Linde och Bernstein och är framför allt intresserad av ämnets lärobjekt 
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och hur det avspeglas i formulerings-, transformerings- och realiseringsa-
renorna, dvs. ”[…] på kursplanenivå, i lärarnas tal om ämnet och i de 
lärandesituationer som realiseras” (Ekberg 2009, s. 80). Som redan påpe-
kats anser Bernstein (2000) att det finns tre fält som indirekt eller direkt 
relaterar till skolans pedagogiska verksamhet, nämligen produktionsfältet, 
det rekontextualiserande fältet och reproduktionsfältet. Ekberg samman-
för Lindes arenor och Bernsteins fält och beskriver dem så här: 

Det primära fältet, produktionsfältet, är riktat mot icke pedagogisk kun-
skapsproduktion. På det rekontextualiserande fältet, vilket är formulerings-
arenan i Lindes terminologi, sker ett urval utifrån den producerade kun-
skapen som formuleras i olika styrdokument. På reproduktionsfältet vilket 
är transformerings- och realiseringsarenorna i Lindes terminologi, sker 
transformering av styrdokumenten på den lokala arenan vilka sedan reali-
seras i verksamheten (Ekberg 2009, s. 75). 

Mitt särskilda intresse riktas mot lärarnas resonemang kring den konkreta 
betygsättningsprocessen. Studiens fokus ligger inom ramen för de tre olika 
arenorna, som utgör ett analytiskt ramverk. För att tydliggöra och för-
djupa tolkningen av resultaten kommer empirin även att analyseras med 
stöd av hermeneutik, vilket presenteras i nästa avsnitt.  

Hermeneutik – en överblick 
I det följande avsnittet läggs fokus på hermeneutiska utgångspunkter, 
hermeneutikens historiska utveckling och de hermeneutiska begrepp som 
även kommer att diskuteras och implementeras fortlöpande i analysen av 
undersökningsmaterialet. Här beskrivs även vilka val jag har gjort för att 
förklara resultaten. Syftet med detta avsnitt är att hjälpa läsaren att förstå 
hermeneutikens utveckling, samt bidra till en förståelse av tolkningens och 
förståelsens karaktär. Utifrån presentationen av de viktigaste företrädarna 
för hermeneutiken kan vi se att det finns flera olika sätt att förstå världen. 
För att tydliggöra hermeneutikens möjligheter som vetenskap och metod, 
presenteras en beskrivning av de olika hermeneutiska perioderna och deras 
företrädare. När vi undersöker verkligheten har vi alltid med våra erfaren-
heter, iakttagelser och fördomar, som är kopplade till historien och tradit-
ionen som vi lever i (Gadamer 1960/2004). 

Hermeneutiska utgångspunkter 
Valet och tillämpningen av en hermeneutisk utgångspunkt ska vara be-
hjälpliga i analysarbetet samt i tolkningen och förklaringen av resultaten.  
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Enligt Staffan Selander och Per-Johan Ödman (2004) återspeglar herme-
neutiskt tänkande flera olika livsområden och många olika synsätt på hur 
vi förhåller oss till, förstår och förklarar vår värld. Detta berör främst 
existentiella frågor, men också sociala och politiska frågor om livsvillkor 
och meningssammanhang. Hermeneutiken har sina grunder i uttolkning 
av texter som även gäller tolkningar av kulturer, institutioner och tradit-
ioner och hur vi förstår texter och kulturer, samt hur denna kunskap för-
medlas.  

Den historiska utvecklingen kan beskrivas på olika sätt och med olika 
utgångspunkter. Ingrid Westlund (2012) beskriver tre riktningar inom 
hermeneutisk teori som skiljer sig åt beroende på hur tolknings- och ana-
lysprocessen hanteras och vad som är fokus för tolkningen. Den existenti-
ella hermeneutiken är inriktad på att förstå utsagans skapare, dvs. forska-
ren ska försöka sätta sig in i den intervjuades livsvärld. Undersökarens 
egna upplevelser av det studerade fenomenet har också stor betydelse vid 
tolkningen och det är viktigt att forskaren kommenterar sin förförståelse. 
Den andra riktningen fokuserar på att förstå fenomenet som texten eller 
utsagan handlar om och benämns misstankens hermeneutik.  Inom den 
inriktningen är det möjligt att komma med förklaringar i tolkningsproces-
sen och forskaren kan använda sig av kvalitativa inslag, t.ex. räkna hur 
många gånger ett visst ord eller satsdel förekommer i en utsaga. Den tredje 
riktningen kallas allmän tolkningslära och är den bredaste, med fokus på 
förståelsen av ett budskap och inte förklaringen.     
   Mats Alvesson och Kaj Sköldberg (2011) delar in hermeneutiken i två 
delar: den objektiverande delen och den aletiska delen. Den första utgår 
från en polarisering mellan subjekt och objekt och den aletiska kan jämfö-
ras med den existentiella hermeneutiken. Det är viktigt att nämna att 
gränserna mellan de två delarna är rörliga, och representanter för de olika 
inriktningarna har genom tiderna hämtat idéer och teoretiska antaganden 
från varandra.  

I sitt resonemang kring hermeneutik och undervisning använder Shaun 
Gallagher (1992) fyra teoretiska utgångspunkter. Konservativ hermeneutik 
som utgår från Schleiermacher och Dilthey, kritisk hermeneutik som han 
kallar postgadamerisk och som representeras av Habermas teorier. Den 
tredje – radikala hermeneutiken – har en utgångspunkt i Derridas och 
Lyotards teorier. Den har ett kritiskt förhållningssätt till texttolkning och 
kan därför liknas vid misstankens hermeneutik. Slutligen används begrep-
pet neutral hermeneutik som företräds av Gadamers hermeneutiska teorier 
med betoning på forskarens egen erfarenhet av studerade fenomen.  
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Enligt Selander (1988) måste den sammantagna bilden av hermeneutiken 
uppfattas som mångfacetterad. En av anledningarna är att de olika inrikt-
ningarna inte utesluter varandra i alla avseenden. Även de stora företrä-
darna för hermeneutiken har svårt att avgränsa den ena varianten från den 
andra. 

  
Utifrån ovanstående redogörelse för hermeneutikens utgångspunkter kan 
man konstatera att det kan vara svårt att bestämma sig för att använda 
enbart en ansats. Därför vill jag mer detaljerat presentera hermeneutikens 
historiska utveckling med dess företrädare. Detta leder fram till mitt val av 
inriktning inom hermeneutiken.  

Hermeneutikens historiska utveckling 
Hermeneutiken som självständig filosofi har sina rötter i romantiken. Den 
har i praktiken varit en systematisk tolkningsmetod av bibeltexter, t.ex. 
antik och judisk texttolkning. Ordet hermeneutik kommer från det gre-
kiska gudanamnet Hermes vars huvuduppgift var att vara budbärare mel-
lan gudarna och människorna. Hermes tolkade gudarnas budskap som 
oftast var obegripliga för dödliga. Det grekiska verbet hermeneuein över-
sätts vanligen med att tolka, men hermeneutiken handlar också om att 
förstå och förmedla. Hermeneutikens uppgift är att synliggöra förståelsens 
pendling mellan del och helhet samt att få skilda förståelsehorisonter att 
mötas och förenas (Ödman 2007).  

Richard Palmer (1969) delar hermeneutikens historia i sex huvudfaser: 
1) bibeltolkningsteori, 2) allmän filologisk metodologi, 3) den språkliga 
förståelsens vetenskap (Schleiermacher), 4) humanvetenskapernas metodo-
logiska grundläggande (Dilthey), 5) teorier om existensens hermeneutik 
(Heidegger och Gadamer), 6) teorier om tolkning, text och handling 
(Ricoeur).  

Hermeneutikens uppgift under 1600- talen var att i första hand tolka 
bibeln och juridiska texter. De systematiska och schematiska tolkningarna 
genomfördes främst av prästerna. Under 1700-talet ökade kännedomen 
om det historiska sammanhangets betydelse vid tolkning av utsagor, och 
detta ledde till att bibeltolkarens uppgift var mer lik historikerns uppdrag. 
Biblisk hermeneutik förändras gradvis till allmän filologisk metodologi, 
dvs. textanalys.   

Under 1800- talet levde den moderna hermeneutikens främsta represen-
tanter Friedrich Schleiermacher (1768–1834) och Wilhelm Dilthey (1833–
1911). Båda två strävade efter att ge hermeneutiken en vetenskaplig rikt-
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ning. Schleiermacher anses som den egentlige grundaren av hermeneuti-
ken. Hans ambition var att ge en filosofisk grund för hermeneutiken som 
en lära om tolkning och förståelse. Ödman (2007) framhåller:  

Schleiermachers mest banbrytande insats betecknas av hans förvandling av 
hermeneutiken från texttolkningslära till konsten att förstå alla slags utsa-
gor och texter genom tolkning (Ödman 2007, s. 38).  

Schleiermachers intention var att förståelse inte skulle uppfattas som något 
komplicerat; tvärtom ville han att den skulle appliceras på all slags mänsk-
lig kommunikation. När det handlar om att uppnå total förståelse av tex-
ten menade Schleiermacher att tolkaren måste leva sig in i författarens 
tankar. ”Det var med andra ord författaren själv som bar på den rätta 
tolkningen och det gällde att komma så nära denna som möjligt” (Segols-
son 2011, s. 81). Detta har lett till att hermeneutik oftast kopplas till psy-
kologisk förståelseteori. En av Schleiermachers ambitioner var att klargöra 
och fördjupa förståelsen för den hermeneutiska cirkeln som handlar om 
del och helhet. Han menar att helheten i till exempel den tolkade texten 
inte kan förstås utan delar och det är delarna som möjliggör att man har 
fördjupad förståelse för helheten. De lever i en ”symbios” och är beroende 
av varandra. Samma uppfattning om den hermeneutiska cirkeln delades av 
Dilthey som var Schleiermacher efterföljare. Hans ambition var att se för-
ståelse som en vetenskaplig metod inom humanistiska läroämnen. Till 
skillnad från Schleiermacher, som efter hand betonade förståelse som inle-
velse, ansåg Dilthey att målet för inlevelse i första hand var att begripa den 
sociala och historiska värld man lever i och inte att förstå människan själv: 

Eftersom människan är historisk är förståelsen det också. Mening, inne-
börd befinner sig alltid i ett sammanhang som sträcker sig både in i det för-
flutna och i framtid. Det nuvarande kan vi förstå endast genom det förflut-
nas och framtidens horisonter (Ödman 2007, s. 41).  

Dilthey såg på hermeneutiken som humanvetenskapens vetenskapsteori 
och hävdade att humanvetenskaperna och naturvetenskaperna vilar på 
olika kunskapsgrunder. Detta sammanfattar han med sitt numera klas-
siska uttryckssätt: Naturen förklarar vi, själslivet förstår vi. Han menar att 
det är själslivet – det mänskliga livet – vi förstår och tolkar. Händelser i 
naturen kan vi däremot förklara men inte förstå. Dilthey separerar tolk-
ning och förståelse från förklaringen som han anser tillhör två olika veten-
skaper.  
   Detta kritiserades inom den fenomenologiska hermeneutiken, represen-
terad av bland andra Martin Heidegger (1927–1992). Han introducerade 
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en ny förståelse av subjekt- och objektproblematiken, vilken inte kan ses 
som två avskilda delar. Han ansåg att mening av något har sin början i 
människans förförståelse och att det i grunden är förståelse av något som 
är meningen med detta (Gadamer 1960/2004). Enligt Heidegger är förstå-
else kopplad till vår existens, dvs. vår värld, och är grunden för vårt tol-
kande. Förståelse och tolkning samarbetar alltid med varandra: ”Vi ut-
trycker ofta våra tolkningar i språk; men vi förstår samtidigt genom de 
tankekategorierna språket omfattar” (Ödman 2007, s. 26).  

Heideggers elev Hans-Georg Gadamer (1900–2002) anser att hermene-
utiken är en del av människans totala upplevelse av världen, den existerar 
i all vetenskap. Han introducerar begreppen förförståelse och fördomar 
och förklarar att varje förståelse har sina rötter i föregående förståelse som 
han kallar fördom. Det är viktigt att påpeka att förståelse för Gadamer, 
liksom för Dilthey, är starkt kopplad till historien.  

Gadamer (se Warnke 1995) anser att vi som förförståelse har som ut-
gångspunkt att meningen i språkets skrifter är fullkomlig. Samtidigt anser 
han att forskaren aldrig kommer att nå dess fullständiga mening. Tolk-
ningsprocessen, enligt Gadamer, bygger på öppenhet från forskarens sida. 
Istället för att bemästra texten låter undersökaren ”en värld öppna sig” 
(Ödman 2007, s. 30) vid tolkningen. Det mest kända huvudverket Sanning 
och metod från 1960 samlade allt han tänkt – och alla hans publikationer 
därefter kretsar runt samma problematik – att förstå människan som hi-
storiskt förstående (Gadamer 1997). Den hermeneutiska cirkeln i Gada-
mers utformning skiljer sig från föregångarnas. Där blir tolkaren en del av 
cirkeln, till skillnad från tidigare då läsaren befann sig utanför texten 
(Hallberg 1999). Jag återkommer med en djupare förklaring i det avsnitt 
som beskriver den hermeneutiska cirkeln och spiralen.  

Både Heidegger och hans elev Gadamer hade en annan åsikt än Dilthey 
om begreppsparen förklara och förstå, som framför allt har vidareutveck-
lats av Paul Ricoeurs (1913–2005) resonemang. Enligt honom är förkla-
ring och förståelse två moment som samarbetar i den tolkande processen. 
Ricoeur, som inspirerades av Nietzsche, Freud och Marx, menade att en 
självreflekterande människa inte kan ta traditioner för givna och bedöma 
värdet av dem som positiva, utan hon bör vara misstänksam för att kunna 
skapa kunskap om världen. Enligt Ricoeur kan man studera texten på två 
skilda sätt. Det ena är strukturanalys som innebär en noggrann beskriv-
ning av texten analyserad som ett språksystem. Det andra är meningsana-
lysen där tolkningsprocessen tar över. Som jag påpekade tidigare accepte-
rar inte Ricoeur uppdelningen mellan att förklara och förstå, utan han 
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menar att förståelsen ”föregår, ledsagar, avslutar och innesluter” förkla-
ringen (Ricoeur 1993, s. 96).  
 
Avsikten med introduktionen av hermeneutisk historia är att visa att valet 
av en hermeneutisk ansats kan ge en djupare förståelse för hur betygsätt-
ningsprocessen inom ämnet idrott och hälsa kommer till uttryck i lärarnas 
konkreta arbete med betygsättningen. Därför väljer jag att i mina tolk-
ningar försöka se och presentera viktiga inslag i lärarnas utsagor utifrån 
den existentiella-neutrala hermeneutiken som representeras av Gadamer. 
Den hermeneutik som han ansluter sig till anses vara öppen och resone-
rande med särskild fokus på hur erfarenheter förenas för att bilda en 
större helhet av förståelsen. Enligt honom tar den som tolkar sin utgångs-
punkt i den egna förförståelsen, som är grundad i tidigare erfarenheter, 
och förutsättningen är att man är ”öppen” inför det som ska tolkas och 
vill förstå vad den andra säger. Samtidigt är man beredd att ta till sig det 
tolkades ”auktoritet” (Gadamer 2002). 

Den existentiella-neutrala hermeneutiken lyfter fram forskarens roll i 
forskningsprocessen. Forskaren har sin förförståelse som utgångspunkt 
och försöker att fånga händelser och uttryck, tolka och förstå samman-
hang, samt se helheten. Min förförståelse är grundad i egna tidigare erfa-
renheter, upplevelser och kunskaper från arbetet som idrottslärare, vilken 
också inkluderar betygsättning. För att få djupare kunskap om betygsätt-
ningen är min ambition att vara öppen inför lärarnas resonemang i sam-
band med deras betygsättning. Skillnaden mellan den egna förförståelsen 
och de tolkade utsagorna kommer att leda till frågor, som i sin tur skapar 
möjlighet till ny förståelse och därmed nya frågor.  

I intervjuerna kommer jag med varsamhet att närma mig lärarna för att 
bygga ett ömsesidigt förtroende så att deras berättelser så bra som möjligt 
kan återspegla deras betygsättningspraktik. För att få en djupare kunskap 
om betygsättningsprocessen involverar jag hel- och del-
cirkelresonemanget. Forskaren har sin förförståelse som utgångspunkt och 
för att göra en tolkning pendlar hen ständigt mellan delar och helhet. Hel-
heten byggs upp av delarnas betydelse. Båda begreppen skapar ett ömsesi-
digt beroende.  
 
Nästa avsnitt fokuserar på tre dominerande begrepp inom hermeneutiken 
– den hermeneutiska cirkeln och spiralen, samt tolkningsprocessen. De 
utgör delar i min verktygslåda när det gäller mina metodologiska övervä-
ganden. Mitt tidigare resonemang kring hermeneutikens olika teoretiska 
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riktningar har lyft fram utvecklingen av den hermeneutiska cir-
keln/spiralen, som beskriver komplexiteten i tolkningsprocessen. Därför är 
det viktigt att tydligt definiera ovannämnda begrepp, och därtill även be-
skriva hur de, utifrån min undersökning, kommer att användas i analysen 
av insamlat material. Slutligen presenteras ett analysverktyg.  

Den hermeneutiska cirkeln  
Den hermeneutiska regeln säger att man måste förstå det hela ur det en-
skilda och det enskilda ur det hela. Detta gestaltas i ett cirkulärt förhål-
lande och kallas den hermeneutiska cirkeln. 

Enligt Schleiermacher innehåller den hermeneutiska cirkeln två nivåer: 
en subjektcirkel som utgår från tolkarens förståelse, och en objektcirkel 
som skapas av texten eller utsagan. Heideggers utgångspunkt är att del- 
och helhetstankegången är grundläggande drag hos förståelsen:  

Enligt Heidegger är det därför omöjligt att dra någon klar gräns mellan den 
hermeneutiska cirkelns objektiva och subjektiva aspekter. Cirkelns objek-
tiva aspekt kan inte existera utan det subjektiva, dvs. tolkningsaktiviteten, 
som bygger på en historiskt betingad förståelse-horisont (Ödman 2007, s. 
101).  

Gadamer (2002) betonar även vikten av forskarens erfarenhet av det un-
dersökta fenomenet och anser att tolkaren är en del av cirkeln. Han be-
skriver den hermeneutiska cirkelns kriterium med dess pendling mellan del 
och helhet så här:  

Sålunda rör sig förståelse ständigt från helhet till del och tillbaka till helhet. 
Uppgiften är att vidga den enhetligt förstådda meningen i koncentriska 
cirklar. Att alla enskildheter fogar sig till en helhet är det kriterium man har 
för förståelsens riktighet. Uteblir sammanfogningen havererar förståelsen 
(Gadamer 2002, s. 137) 

Genom att tolka insamlad empiri kommer jag att ständigt förflytta mig 
från delarna till helheten – betygsättningsprocessen. Delarna består bland 
annat av lärarnas kunskap, tolkningar och handlingar i samband med det 
konkreta arbetet kring undervisning och bedömning. Utifrån insamlat 
material kommer nya frågor att formuleras och ställas. Svaren ska i sin tur 
kopplas till helheten för att vi härigenom ska få en ny, fördjupad förståelse 
om betygsättningsprocessen.  
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Den hermeneutiska spiralen 
Bilden av cirkeln är statisk och cirkelmetaforen kan vara vilseledande ef-
tersom den är sluten, dvs. förståelseprocessen syns leda tillbaka dit den 
började. Därför anser jag att spiralmetaforen är ett bättre redskap (figur 
1). Den hermeneutiska spiralen visar att tolkningar växer fram i cirkulära 
rörelser mellan individens förförståelse och mötet med nya händelser och 
sanningar, vilka leder till ny förståelse som i sin tur blir förförståelsen i 
den kommande tolkningen:  

Spiralmetaforen visar på att förförståelsen ständigt förändras och att grun-
den i tolkningsprocessen är att den omdefinierar sig själv och kan därmed 
aldrig återgå till en tidigare punkt. I en pendlande rörelse mellan ett inre re-
flekterande och yttre prövande genom dialog breddas och fördjupas förstå-
elsen (Segolsson 2011, s. 88). 

För att komma åt den komplexa betygsättningsprocessen kommer jag 
således att pendla mellan förförståelse och förståelse. Förförståelse är min 
utgångspunkt i mitt sökande efter kunskap. Lärarnas utsagor om det stu-
derade fenomenet kommer att leda till en ny förståelse, som i sin tur 
kommer att skapa ny djupare kunskap, vilket kommer ge mer insikt i be-
tygsättningsprocessen. 

På samma sätt kan vi koppla den hermeneutiska spiralen till relationer 
mellan helhet och delar. När man tolkar en text är helhetsbilden bunden 
till textens enskilda delar och delarna tolkas utifrån helheten. I figur 1 
presenteras min tolkning av den hermeneutiska spiralen, integrerad med 
den hermeneutiska cirkeln. Spiralen borrar sig neråt för att nå en allt dju-
pare kunskap om betygsättningsprocessen och skapar ny förståelse som 
även påverkas av samspel mellan helhet och delar.   
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Figur 1. Den hermeneutiska spiralen, som samordnats med den hermeneutiska 
cirkeln, egen bearbetning. 

Tolkningsprocessen 
Enligt Alvesson & Sköldberg (2011) står tolkningsmönster för den sam-
manhängande helheten av deltolkningar. Den består av dialog med texten 
och förändras under tolkningsakten och ger forskaren en djupare förstå-
else av texten. Text som är objekt för tolkning kan vara bokstavlig och 
innehålla skrivna eller talade ord, eller vara bildlig, vilket innebär att soci-
ala handlingar tolkas som symboler. Dialog står för vår konversation med 
texten som uppstår under tolkningen. I mitt arbete med texten, som består 
av lärarnas utsagor om betygsättningspraktiker, kommer jag skapa del-
tolkningar som i sin tur ska omformuleras under processens gång. Nya 
kunskaper kommer fram under tolkningen och gamla ifrågasätts:  

Tolkning är följaktligen de hermeneutiska vetenskapernas främsta kun-
skapsform och som sådan en motsvarighet till den naturalistiska informat-
ionen. […] Att tolka är att tyda tecken. Vi gör betydelseangivningar att vi 
ser något som något (Ödman 2007, s. 48, 57). 

I mitt fall innebär detta att lyssna på intervjuer och videoinspelade samtal 
och skapa kunskap som vidare ska omformuleras utifrån teorin och åter-
berättas för att tydliggöra betygsättningsprocessen. Ödman (2007) talar 
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om totaliseringsbegrepp som krävs för att sätta ihop det vi har fått fram i 
våra tolkningar till en meningsfull helhet. Genom att använda den herme-
neutiska spiralen och pendling mellan del och helhet, samt förståelse och 
förförståelse kommer flera tolkningar fram och redan där behövs en tota-
lisering. Det innebär att den andra tolkningen kommer att innehålla en 
stor del av informationen i den första, den tredje i sin tur kommer täcka 
en större del av den andra osv.(se figur 2). Tolkningen kommer att avslu-
tas när dilemman, samt de möjligheter och begränsningar som lärarna 
beskriver i sitt arbete med bedömning och betygsättning, kan identifieras 
och motiveras. Dessutom kan en djupare förståelse för lärarnas konkreta 
arbete med betygsättningen uppnås.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figur 2. Tolkningsprocessen enligt den hermeneutiska spiralen, egen bearbetning. 

Ett analysverktyg 
För att få en förståelse för hur betygsättningsprocessen inom ämnet idrott 
och hälsa kommer till uttryck i lärarnas konkreta arbete med betygsätt-
ningen används ett analysverktyg som kopplar samman den hermeneu-
tiska spiralen och Lindes arenor (se figur 3). 

I min analys kommer jag att utgå från formuleringsarenan där kun-
skapskraven för idrott och hälsa har beskrivits och som är kärnan i den 
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process som leder fram till betygsättningen. Sedan följer transformeringsa-
renan, där det synliggörs hur lärare tolkar och beskriver kursplanerna och 
kunskapskraven. Därefter följer realiseringsarenan, där undervisning, kun-
skapsinhämtande samt bedömning sker och som slutligen leder till kon-
kreta handlingar och resonemang hos lärarna i samband med deras betyg-
sättningsprocess. 

En tolkningsprocess med hjälp av detta analysverktyg kan beskrivas på 
följande sätt. Utgångspunkten är förförståelsen av det som ska undersö-
kas, som i mitt fall består av forskningsläge och egen erfarenhet. Med 
hjälp av min förförståelse har jag formulerat frågor till delstudie 1, som 
innebär blickar mot formuleringsarenan, där en första dialog med lärarna 
sker. Utsagorna utifrån dialogen har tolkats och lett fram till ny förståelse 
som sätts i dialog med delstudie 2, transformeringsarenan. Tolkningen har 
i sin tur mynnat ut i ny förståelse med nya frågor, som ställts i delstudie 3, 
realiseringsarenan. En ny dialog inleds och ny djupare förståelse för betyg-
sättningsprocessen kommer fram. Den hermeneutiska metoden förutsätter 
även en fullständig förståelse av händelsekedjan genom att delar tolkas 
och sedan sammanfogas till en meningsfull helhet.  
 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Ett analytiskt verktyg som innehåller den hermeneutiska spiralen som 
samordnats med Lindes arenor och där bedömning och betygsättning betraktas i 

ett särskilt arena, egen bearbetning. 
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5. Forskningsprocessen 
I följande kapitel redogörs för studiens forskningsprocess. Först presente-
ras studiens upplägg och genomförande som inkluderar urvalsprocessen, 
val av metod, analysförfarande, trovärdighet och tillförlighet. Därefter 
skildras min roll som forskare och sedan följer en kritisk reflektion över 
forskningsprocessen. Slutligen redovisas etiska ställningstaganden.   

Forskningsupplägg och genomförande 
Generellt kan sägas att vetenskapligt arbete bedrivs med kvalitativa eller 
kvantitativa metoder. Det har emellertid förts en ganska livlig diskussion 
kring dessa metoder. Kritikerna menar att fokus bör ligga mer på vilken 
typ av information det handlar om: forskning med kvalitativ eller kvanti-
tativ information (eller kvalitativa och kvantitativa data). 

Holme & Solvang (1986) betonar att det inte finns något konkurrens-
förhållande mellan kvantitativa och kvalitativa metoder utan de kan sna-
rare komplettera varandra. Metodernas gemensamma uppgift är att ge 
bättre förståelse för det samhälle vi lever i, och valet av metod ska styras 
av problemet som man vill belysa. Hastie & Hay (2012) lyfter i Qualita-
tive approaches fram detta: 

Qualitative research is particularly useful when seeking to understand peo-
ple´s beliefs, values, feelings and motivations. It is particularly useful, there-
fore, for describing and/or answering questions about the perspectives of 
the groups under study; for example, on occurrences, contexts, events or 
practices in their natural settings (Hastie & Hay 2012, s. 81). 

Citatet beskriver förutsättningen för studien där avsikten är att beskriva 
och försöka svara på uppsatsens frågor utifrån lärarnas motiveringar och 
resonemang om betygsättningsprocessen i deras praxis.  

Andreas Fejes och Robert Thornberg (2009) lyfter fram att kvalitativ 
forskning innebär att man använder sig av kvalitativ data, eller ”orddata”, 
som innebär språkliga utsagor i form av texter, nedskrivna berättelser av 
observerade händelser eller inspelade intervjuer och videoobservationer. 
Därför har denna undersökning en kvalitativ design i det avseendet att jag 
har valt att använda text som datamaterial från intervjuer och videoinspe-
lade samtal. 

David Silverman (2010, s. 12) menar att kvalitativ forskning ska vara 
”[…] metodologiskt nyskapande, teoretiskt levande och empiriskt kor-
rekt”. För att kunna åstadkomma detta har min forskningsdesign ett flex-
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ibelt upplägg. Jag har, utifrån tidigare forskning, fördjupat mig i teorier 
och olika forskningsperspektiv som har påverkat insamlingen av empiri. 
Det sägs ofta att kvalitativa metoder går på djupet men inte på bredden. 
Det innebär att man undersöker en eller några få omgivningar men, till 
skillnad från en kvantitativ studie studeras miljöerna som en helhet med 
alla sina verkliga nyanser. Kvalitativ forskningstradition lyfter även ”ett 
tätt och nära förhållande mellan forskaren och den miljö eller den perso-
nen som studeras” (Repstad 2012, s. 15). Det här är ytterligare en anled-
ning till att jag valt en kvalitativ ansats eftersom undersökningen är av-
gränsad till en specifik miljö – skolan – som dessutom har varit min ar-
betsplats i 20 år.  

Vid planeringen av min studie har Steinar Kvales och Svend Brink-
manns (2009) sju stadier i en intervjuundersökning varit en inspirations-
källa. Enligt forskarna är det första stadiet tematisering med utformning 
av studiens syfte och frågeställningar och sedan planering av undersök-
ningens upplägg och genomförande av intervjuer. Därefter följer utskrift, 
där en preparering av intervjumaterialet sker och i nästa skede påbörjas 
analysfasen med start i en kategorisering av insamlade data. De sista stadi-
erna är verifiering, dvs. reliabilitet och validitet, som finns med som en röd 
tråd genom hela undersökningen. Därefter följer rapportering som mynnar 
ut i en uppsats. 

Jag startade mitt forskningsarbete med en preliminär problemformule-
ring som innebar ett fokus på lärarnas arbete med betygsättningen. Ut-
gångspunkten är att idrott och hälsa är ett ämne med otydliga lärobjekt 
(Ekberg 2009) och otydliga kunskaper kring tolkning av nyanserna i be-
tygstegen och svårigheten att endast betygsätta det som står i betygskrite-
rierna. Det tycks nämligen, som tidigare påpekats, finnas andra aspekter 
(icke kunskapsbaserade) som lärare bedömer i ämnet idrott och hälsa. I 
början var studien mer inriktad mot bedömningsprocesser än mot betyg-
sättningen. Men med tiden, då jag fördjupade mig i tidigare forskning och 
efter de första intervjuerna med lärarna, har en större nyfikenhet på betyg-
sättningen växt fram. Parallellt började uppsatsens syfte och frågeställ-
ningar inta mer klara former. Den utvecklingen pågick samtidigt med att 
jag skaffade mig en bredare teoretisk förståelse för undersökningsobjektet, 
samt en djupare kunskap utifrån forskningsöversikten. Därefter inleddes 
förberedelserna och genomförandet av videoinspelade samtal. De olika 
delarna, tillsammans med empirin, har ömsesidigt påverkat varandra och 
skapat förutsättningar för att finna nya mönster, relationer och nya sätt 



IZABELA SEGER BETYGSÄTTNINGSPROCESS 63 
  

att betrakta betygsättningsprocessen. De följande avsnitten beskriver de 
övriga delarna i forskningsprocessen.   

Urval  
Urvalet av undersökningspersoner i studien har skett utifrån strategiska 
överväganden. Det innebar att jag kontaktade lärare i idrott och hälsa som 
hade en bred och djup kunskap om bedömning och betygsättning.  

Urvalet bör ha starka samband med syftet med forskningen vad gäller att 
generera största möjliga kunskap, snarare än att generera generaliserbara 
resultat (Maivorsdotter 2012, s. 94). 

Under tre år arbetade jag på GIH med VFU-kurser och i uppgifterna 
ingick att besöka studenter på deras verksamhetsförlagda utbildning 
(VFU). Redan där fick jag kunskap om de utvalda lärarnas engagemang 
och intresse för betygsättning. Några av deltagarna fick jag rekommende-
rade från övriga högskolelärare som arbetade med samma VFU-kurs. Efter 
telefonkontakter med nio lärare valdes sex lärare ut. De utvalda lärarna, 
tre kvinnliga och tre manliga i åldrar från trettio till fyrtiosex år, hade 
arbetat i olika kommuner i Storstockholmsområdet. Samtliga deltagande 
lärare hade sedan tidigare ett stort intresse och erfarenhet av betygsätt-
ningsprocess och hade under sitt arbete som idrottslärare särskilt fokuse-
rat på problematiken kring bedömning och betygsättning. Dessutom har 
fler än hälften av lärarna medverkat i framtagandet av kursplanerna och 
övriga har varit aktiva på sina respektive skolor med utbildning och dis-
kussioner kring de nya styrdokumenten. Lärarna hade varit i tjänst som 
idrottslärare mellan elva och sjutton år med undantag för en av lärarna 
som hade arbetat i fem år och i början skulle fungera som ett inledande 
pilotfall. Hennes resonemang under den första intervjun visade sig vara 
väldigt intressanta och därför bestämdes att även denna lärare skulle ingå i 
studien. Eftersom undersökningen fokuserar på den nya läroplanen var det 
viktigt att lärarna hade fördjupat sig i den och även deltagit i någon form 
av fortbildning. Vid den första kontakten via telefon framkom det att 
lärarna hade tagit ett eget ansvar för studiet av styrdokumenten. Detta 
visade på deras vilja att själva fördjupa sig i de nya kursplanerna och indi-
kerade att de hade skaffat sig kunskap om de nya dokumenten. 

Förutom det tycktes lärarna i huvudsak vara nöjda med sin fortbildning 
och implementeringen av de nya kursplanerna. Dessutom hade lärarna 
erbjudits möjligheter att vara med från starten, dvs. de flesta av lärarna 
deltog i referensgrupper och kunde lämna kommentarer på det föreslagna 
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innehållet i kursplanerna. Detta var en process som involverade lärare 
under en längre period i samband med framtagandet av de nya kurspla-
nerna för idrott och hälsa. Därefter erbjöds de flesta av lärarna att vara 
med i implementeringsgrupper i sina respektive kommuner där de hade 
möjlighet att diskutera de nya dokumenten. Fyra av lärarna deltog i Skol-
verkets presentationsdag (i Münchenbryggeriet) och i ett senare skede 
erbjöds de att delta i diskussioner med andra kollegor inom skola och 
kommunen. Däremot har två av lärarna enbart diskuterat innehållet på 
egna skolor och saknade kunskapsutbyte med övriga lärare. Lärarna hade 
även tagit till sig allt material och bedömningsstöd som Skolverket har 
tagit fram.  

Den ovanstående presentationen av studiens deltagare visar att de ut-
valda lärarna kan sägas ha en djup kunskap om bedömning och betygsätt-
ning. De var även villiga att dela med sig av sina erfarenheter, upplevda 
möjligheter och farhågor inför det kommande arbetet med betygsättning-
en. Dessutom hoppades lärarna att reflektionerna kring deras egen betyg-
sättningspraktik skulle leda till att de utvecklades i sin roll som betygsät-
tare.  

Insamling av data genomfördes från oktober 2012 till juni 2013 och 
första mötet med lärarna redovisas i nästa avsnitt.  

Intervju som metod 
Det faktum att forskningsintervjun ligger så nära ett vardagligt samtal kan 
leda till uppfattningen att den är ganska enkel att genomföra. Men i verk-
ligheten är det en komplicerad och krävande metod.  
Kvale & Brinkmann definierar ordet intervju som en ”utveckling av syn-
punkter” mellan två personer som samtalar om ett visst tema. Intentionen 
med intervjun är att få en inblick i respondenternas erfarenheter, upplevel-
ser och tankar kring det studerande fenomenet: 

Den kvalitativa forskningsintervjun försöker att förstå världen från inter-
vjupersonens synpunkt, formulera meningen i människors upplevelser, ta 
fram deras livsvärld, innan man ger sig in i vetenskapliga förklaringar 
(Kvale & Brinkmann 2009, s. 17). 

Intervjuaren ska försöka förstå respondenternas känslor, uppfattningar 
och handlingar och ”[…] ska sträva efter att få svar på frågan hur, snarare 
än på frågan varför” (Trost 2011, s. 53). Därför var det viktigt att de in-
tervjuade var i centrum och uppfattade intervjun som ett samtal, där deras 
åsikter och upplevelser kom fram. Samtidigt var det betydelsefullt att jag 
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själv betraktade vår diskussion som en intervju och var sparsam med att 
dela med mig av egna känslor och uppfattningar om betygsättning. Detta 
upplevde jag som en utmaning för mig som forskare med en lång egen 
praktisk erfarenhet.  Det var även väsentligt att sträva efter att förstå och 
inte bedöma lärarnas utsagor. 
 
Jag genomförde intervjuer med de sex idrottslärarna under oktober månad 
2012 och lärarna hade då arbetat med de nya styrdokumenten under cirka 
ett år. Alla lärare kontaktades personligen via telefon och möten för inter-
vjuerna bokades via mejl. I dokumentet som skickats till deltagarna hade 
jag presenterat syftet och upplägget med undersökningen. 

Enligt Aksel Tjora (2012) är det viktigt att man skapar en avslappnad 
atmosfär under intervjun, så att informanten känner att det inte är svårt 
att berätta om personliga erfarenheter. Intervjuerna har av denna orsak 
skett på de skolor där lärarna tjänstgjorde för att på detta sätt åstad-
komma en mera avslappnad miljö. 

Structured interviews are best used when you are investigating a topic that 
is very personal to the participant. If you wish to find as much information 
as possible about your topic, the less structured interview is the preferred 
option (Hastie & Hay 2012, s. 85). 

I studien användes en halvstrukturerad forskningsintervju, vilket innebär 
att intervjupersonerna hade möjlighet till ett ganska stort ”svarsut-
rymme”. För att skapa en djupare förståelse för betygsättning, samt er-
hålla så mycket information som möjligt kring det undersökta problemet, 
innehöll intervjuerna ett antal strukturerade frågor. Samtidigt förändrades 
upplägget utifrån omständigheterna och lärarnas svar. Jag har även använt 
”tratt-tekniken”, vilket innebär att intervjuerna började med stora, öppna 
frågor för att med tiden bli mer specifika. Enligt Runa Patel & Bo David-
son (2003) är denna teknik aktiverande och motiverande, samt ger ett 
förtroendefullt klimat mellan intervjuaren och den intervjuade. 

Tjora (2012) framhåller även att det är viktigt att formulera en inter-
vjuguide för att se till att de teman forskaren vill få information om fak-
tiskt bearbetas. Den intervjuguide som skapades innehöll frågor från tre 
olika kategorier: allmän information (ålder, utbildning, antal år i yrket), 
bedömningspraktik och betygsättningspraktik. Intervjuerna varade mellan 
44 minuter och 65 minuter. 

Jag valde att använda intervjuer med de betygsättande lärarna under 
den första delen av datainsamlingen. Erfarenheterna från intervjuerna 
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ledde i sin tur till att jag kände ett behov av att fördjupa och bredda min 
datainsamling. Därför genomfördes även observationer/videoinspelade 
samtal under de följande tillfällena vilka presenteras i nästa avsnitt.   

Observationer/videoinspelade samtal som metod 
De första videoinspelade samtalen gjordes i slutet av december, några 
dagar innan lärarna skulle sätta betyg. De andra genomfördes i juni 2013 
vid det tillfälle då lärarna sätter slutbetygen. Inför det första tillfället kon-
taktade jag deltagande lärare och frågade om deras inställning till att ge-
nomföra videoinspelade samtal. Alla lärarna var positiva till användning 
av kameran. Dessutom skickades mejl med övergripande frågor, instrukt-
ioner och information till lärarna inför de videoinspelade samtalen. Det 
första samtalet innehöll relativt få frågor och bestod av en monolog där 
lärarna resonerade kring den kommande betygsättningen med fokus på att 
motivera de bedömningar som ledde fram till betygsättningen. Dessa sam-
tal varade mellan 28 och 46 minuter. Avsikten med observation nummer 
två var att närmare studera vilka dilemman lärarna brottas med i själva 
betygsättningsögonblicket. Samtalen varade här mellan 29 minuter och 46 
minuter. 
 
Det finns många fördelar med observationsmetoden. Den kan studera 
handlingssätt i samma stund som de sker och är oberoende av personens 
villighet att lämna information. Men det viktigaste är att man kan studera 
beteenden i sin naturliga omgivning då de verkligen äger rum (Patel & 
Davidson 2003). Lise Justesen och Nanna Mik-Meyer framhåller: 

En av de största fördelarna med deltagande observation som metod är att 
man kan iaktta interaktionen medan den utspelar sig. Det ger särskilt goda 
möjligheter till att analysera vilken betydelse som kontext spelar för männi-
skors handlingar och attityder, vilket gör att man får en djupare förståelse 
av det utforskade fenomenet (Justesen & Mik-Meyer 2011, s. 84). 

Videoinspelningen gav även möjlighet till att observera sådana beteenden 
hos lärarna (kroppsspråk, mimik) som förstärkte deras utsagor. Möjlig-
heten att studera lärarnas ansiktsuttryck eller kroppsspråk i samband med 
deras utsagor har haft en betydelse för mina tolkningar, då deras mimik 
har förstärkt nyanserna i deras resonemang. Marie Öhman vidareutveck-
lar:  
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Videobaserade interaktionsanalyser kan i generella termer sägas syfta till 
att studera processer, och hur meningar och betydelser skapas i relationella 
samspel i bestämda kontexter (Öhman 2007, s. 85). 

Syftet med de videoinspelade samtalen var att studera lärarnas argumen-
tation och handlingar – betygsättningen i en naturlig kontext och i samma 
stund de sker. Det gav möjlighet att fånga betygsättningsprocessen, det vill 
säga interaktionen mellan lärarnas resonemang och betygsunderlaget som 
bestod av matriser på en dator. Genom att observera lärarna när de satte 
betyg har jag kunnat skapa en helhetsbild av betygsättningsprocessen. Den 
gav en bredare utgångspunkt för tolkningar, samt belyste mindre uppen-
bara aspekter som var svåra att komma åt i en intervjusituation. Analyser 
av det videoinspelade samtalet kan även hjälpa att förstå ”det som sägs 
och görs genom att språket sätts i ett sammanhang” (Öhman 2007, s. 86). 
Till exempel ”Allt hamnar i datorn” får en särskild mening när man kan 
se vad som visas i samband med uttalandet.  

Intervjuer presenterar den förståelse människor har när de skall sätta ord 
på sina egna erfarenheter. […] När du observerar är du också selektiv, men 
du kan samtidigt reflektera över hur du själv valt och sortera intrycken och 
använda dessa reflektioner i analysen av materialet. Observationer gör det 
därför i någon mån möjligt att röra sig utanför deltagarnas selektiva per-
spektiv (Fangen 2011, s. 33). 

Med en kombination av intervjuer och videoinspelade samtal har jag låtit 
fakta från intervjuerna konfronteras med observationerna och tvärtom. 
Samtidigt fick jag större möjlighet att bedöma validiteten i de medver-
kande lärarnas information. 

Genomförandet av samtalen fungerade bra och lärarna kände sig be-
kväma med kameran. De beskrivna fördelarna med att kombinera intervju 
och observation är uppenbara, men det finns även vissa fallgropar som tas 
upp i den kritiska reflektionen av forskningsprocessen. I nästa stycke re-
dovisas den efterföljande processen – transkribering av insamlad data.   

Transkribering 
Intervjuerna och de videoinspelade samtalen, tillsammans med transkribe-
ringen, ser jag som första delen i analysarbetet. Att transkribera betyder 
att omvandla från en form till en annan:  

Genom utskriften struktureras intervjusamtalet i en form som lämpar sig 
för närmare analys; utskriften blir själv inledning till en analytisk process 
(Kvale & Brinkmann 2009, s. 196). 
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Transkriberingsarbetet började med att jag lyssnade på lärarnas utsagor 
flera gånger med koncentration på ämnet och dynamiken i den första in-
tervjun. Det var då jag upptäckte att orden, tonfallen och pauserna kunde 
förstärka lärarnas utsagor och att det skulle vara en tillgång att använda 
sig av kameran vid nästa tillfälle. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är 
det svårt att skapa en objektiv översättning från muntlig till skriftlig form, 
och de anser att transkriptionen ska göras utifrån det som är värdefullt i 
den konkreta situationen. Utsagor med innehåll som hade koppling till 
bedömning och betygsättning antecknades. Därefter följde en utförlig 
transkribering och samtidigt noterades det som hade betydelse för formu-
leringen av frågor till de kommande videoinspelade samtalen. Efter det 
andra mötet med lärarna transkriberades de sex utsagorna från videoin-
spelningarna. Ett halvår senare genomfördes samma process efter de sista 
videoinspelade samtalen.  

Videoinspelningar erbjuder unika möjligheter att analysera den interperso-
nella interaktionen i en intervju; rikedomen på information gör dock video-
analysen till en tidsödande process (Kvale & Brinkmann 2009, s. 195). 

Att transkribera videoinspelade samtal var tidskrävande, men ändå en-
klare i jämförelse med de bandinspelade intervjuerna. Den möjliga förkla-
ringen kan vara att lärarnas kroppspråk, gester och ansiktsuttryck för-
stärkte betydelsefulla delar av samtalen. Jag var noga med att skriva ned 
det som framkom i de videoinspelade samtalen som hade direkta kopp-
lingar till studiens syfte, frågeställningar och teoretiska överväganden, det 
vill säga ”… att genom transkribering göra en inventering av materialet i 
relation till de teoretiska perspektiven och utgångspunkterna” (Öhman 
2007, s. 95). 

Watt Boolsen (2007, s. 75) konstaterar att: ”Det som gör data intres-
sant är sättet vi använder dem på. Vi konstruerar dem, så att undersök-
ningsfrågorna kan besvaras.” Vid transkriberingen har jag gått konsekvent 
och logiskt tillväga och hela tiden fokuserat på forskningsfrågorna för att 
skapa så bra förutsättningar som möjligt för analysprocessen.  

Analysförfarande 
Som jag påpekade i avsnittet ovan har grunden för analysarbetet anlagts 
redan vid inspelningstillfällena och transkriberingen. Analys av data är 
den process som innebär strukturering och organisering av forsknings-
materialet så att det blir enklare att tolka:  
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Kvalitativa analyser kan utgöra ett tämligen hårdhänt urval av ett data-
material som till en början är fylligt och mångtydligt – ett svårt men spän-
nande arbete (Repstad 2012, s. 129). 

Analysarbetet är en ganska omfattande och tidsödande process som kräver 
viktiga beslut. Man behöver inte återge allt vad informanten har sagt, men 
urvalet måste kunna ge en någorlunda klar bild av vad som sagts. De citat 
som väljs ut ska spegla studiens syfte och frågeställningar.  

Analysprocessen startade med sortering av datamaterialet i mindre de-
lar, dvs. en kodningsprocess som innebar att jag systematiskt studerade 
datamaterialet och noterade de delar som specifikt handlade om bedöm-
ning och betygsättning. Därefter söktes efter mönster eller kategorier som 
kunde sammanfatta materialet. ”Syftet är att hitta lämpligare kategorier 
som ger möjlighet att förstå innehållet på en mer tolkande och teoretisk 
nivå” (Dalen 2011, s.74). Exempelvis valdes följande kategorier i materi-
alet från den första intervjun: magkänsla, oro, värdeord, klarhet, betygs-
skala.  

Den teori som använts är således Lindes läroplansteori som ska ge per-
spektiv åt problemområdet bedömning och betygsättning. Läroplansteorin 
bidrar med en teoretisk utgångspunkt som ger driftkraft åt analysen sna-
rare än att vara en bestämd metod för analysarbete. På det sättet angrips 
det studerade fenomenet med en specifik blick och analysarbetet får sina 
ramar utifrån teoretiska utgångspunkter (Öhman 2007). 

 Den metodologiska ansatsen som har använts i analysen av insamlad 
data utgår från existentiell-neutral hermeneutik som innebär att försöka 
förstå det undersökta problemet utifrån deltagarnas perspektiv. Utifrån 
den söktes en så riktig och rättvisande bild som möjligt av vad lärarna 
beskriver och vilka handlingar som uppkommer under betygsättningspro-
cessen. Jag har utnyttjat den analysmodell som presenterats tidigare (figur 
3) för att skapa struktur, koppling mellan teori och empiri och göra ana-
lysarbetet mer transparent. Den hermeneutiska processen handlar om 
tolkningar, och grunden för dessa är min förförståelse av det som ska 
tolkas vilket illustreras bland annat genom den hermeneutiska spiralen.  
Den tar sin början i mina egna erfarenheter från betygsättningen och tidi-
gare forskning och används till att fördjupa förståelsen för det som lärarna 
har uttryckt i intervjuerna inför de olika delstudierna. Förförståelsen leder 
fram till ny förståelse genom tolkningarna av utsagorna. Analys- och tolk-
ningsarbetet har genomförts i tre steg med hjälp av preciserade frågeställ-
ningar. 
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Steg 1 
Första steget började med att försöka skapa en överblick över de första 
intervjuerna där lärarna beskrev möjligheter och svårigheter vid bedöm-
ning och betygsättning utifrån blickar mot formuleringsarenan. Jag lyss-
nade på bandinspelningarna och förde in anteckningar i relation till forsk-
ningsfrågorna – ett slags påbörjad kodningsprocess. Nästa fas var en nog-
grant utförd transkribering och därefter följde en omsorgsfull sortering av 
datamaterial i relation till den nya läroplanen. Detta var, enligt hermeneu-
tiken, en första dialog med lärarnas utsagor som ledde till den första tolk-
ningen och skapandet av en tankekarta med olika kategorier. Därefter 
fortsatte processen, och lärarnas utsagor relaterades till studiens syfte och 
frågeställningar. Transkriberade data anlyserades och sorterades i mappar 
med olika färger och så småningom skapades teman som i sin tur tolkades 
i förhållande till helheten – betygsättning. Detta bidrog till att ny, mer 
detaljerad kunskap om lärarnas möjligheter och begränsningar i deras 
arbete med betygsättningen utkristalliserades. Tolkningen skapade även en 
ny och djupare förståelse för problemområdet, vilket i sin tur ledde fram 
till nya frågor inför de kommande mötena med lärarna. 

Steg 2 
Andra steget utgick från samma metodologiska princip som steg ett. Men 
denna gång skedde en analys av texten som vid flera tillfällen även kopp-
lades till videoinspelningarna för att förstärka och förtydliga lärarnas ut-
sagor. Dessutom var det viktigt att se filmerna för att föra tillbaka texten 
till videotillfällena. Själva analysen kopplades igen till begreppen dialog 
och tolkning. Återigen skapades teman avsedda att besvara den andra 
forskningsfrågan, ”Hur motiverar lärare sina bedömningar?”. Analysen 
fokuserade på transformeringsarenan, där lärarna beskrev sina tolkningar 
av kursplaner och kunskapskraven. Ännu en gång användes den hermene-
utiska spiralen som gav en ny förståelse för den studerade betygsättnings-
processen och samtidigt gav möjlighet att formulera nya frågor inför 
delstudie 3. 

Steg 3 
I steg tre följdes det analysverktyg som presenterades ovan. Ett konkret 
exempel på hur jag har använt den visas här. I delstudie 2 framkom bland 
annat att lärarna hade olika tolkningar när det gällde förmågan rörelse. 
Detta dilemma följdes upp i de videoinspelade samtalen i delstudie 3. Jag 
fick, med andra ord, en ny förståelse utifrån resultaten i steg två, som 
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sedan användes som underlag inför steg tre. Jag ville här få svar på hur 
dessa skilda tolkningar hanterades konkret i betygsättningssituationen, 
alltså hur lärarna går till väga i realiseringsarenan. Lärarnas utsagor i 
delstudie 3 belyste deras dilemman i betygsättningspraktiken. Det visade 
sig att under själva betygsättningen gjordes olika tolkningar, vilket innebar 
att lärarnas hantering av kunskapskraven ledde till att detta fick konse-
kvenser för möjligheterna att uppnå en likvärdig betygsättning.   
 
Utgångspunkten för analysen har varit en beskrivning som ger en fördju-
pad förståelse för hur betygsättningsprocessen inom idrott och hälsa 
kommer till uttryck i lärarnas konkreta arbete med betygsättningen. Ana-
lysen initierades med många idéer och skisser som under arbetets gång har 
gallrats ut av olika anledningar. Hjälpmedel i analysstegen var de olika 
strategier som redogjordes för ovan. Strävan under analysarbetet var att 
åstadkomma en hög kvalitet. Detta för att vara säker på att resultaten och 
analysen av vilka orsakerna är och hur sambanden ser ut kan leda till 
förändringar av handlingar och strategier vid betygsättningen. ”Det är 
viktigt att kunna tro på resultaten och ha tillit till att de är sanna” (Watt 
Boolsen, 2007, s. 188). Validitetskriterier kallas de vetenskapliga kriterier 
som har med sanning att göra och i kvalitativa studier benämns det ofta 
för trovärdighet. 

Trovärdighet och tillförlitlighet  
Validitet är ett begrepp som ofta används för att beskriva kvaliteten i 
forskningen och redogör för i vilken utsträckning studien undersöker det 
som avses att undersöka. När det gäller kvalitativ forskning har dock be-
grepp som trovärdighet och tillförlitlighet ansetts vara mer användbara. 
De refererar till hur noggrant och systematiskt man hanterat forsknings-
processen, det vill säga hur trovärdiga och tillförlitliga resultaten är utifrån 
datainsamling och analys.  

Förståelse och tolkning ska delges läsarna så noggrant att de kan skapa 
sig en uppfattning om huruvida resultaten är trovärdiga eller inte. Därför 
har analysen och tolkningen beskrivits omsorgsfullt i flera steg med fokus 
på språkets klarhet och enkelhet. 

Du ska i likhet med en åklagare övertyga dina åhörare eller läsare om att 
din tolkning är den mest trovärdiga och att den har konkurrensutsatts och 
utmanats (Westlund 2009, s. 77). 
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För att åstadkomma trovärdighet i min tolkning har jag under arbetets 
gång kontrollerat att tolkningen görs i relation till syfte, frågeställningar 
och teorier, samt att det finns ett logiskt sammanhang mellan utsagornas 
olika delar.   
Ett annat sätt har varit att kritiskt granska de tolkningar som gjorts via de 
transkriberade texterna. Dessa har upprepade gånger studerats, och även 
videobanden har granskats för att garantera att citat och tolkningar är 
relevanta och riktiga.  
Det faktum att jag är välbekant med problemområdet kan i sig sägas vara 
ett tecken på validitet eftersom jag haft lättare för att ställa relevanta frå-
gor, kontrollera riktigheten i informationen och koncentrera mig på en 
djupare förståelse av vad utsagorna står för (Aspers 2007). 

Min roll som forskare 
Kvalitet i forskningen är även beroende av kompetensen hos forskaren. 
Den forskarutbildning som genomförts parallellt med fullföljandet av stu-
dien har gett en kompetensutveckling inom det idrottsvetenskapliga fältet. 
Genom att studera och reflektera har jag fått möjlighet att betrakta lärar-
uppdraget från ett forskarperspektiv. De pedagogiska erfarenheterna har 
gång på gång förankrats i läst litteratur samt i möten med handledarna 
och medlemmar i forskningsinstitutioner. Till detta har lagts en teoretisk 
fördjupning i samband med insamlingen av empirin, där inläsning av stu-
dier inom bedömning och betygsättning gett möjligheter att planera min 
egen studie på ett mer nyanserat sätt. 

Enligt Michael Patton (2002) behöver forskaren tillägna sig två grund-
läggande förhållningssätt: kritiskt tänkande och kreativt tänkande. Under 
det pågående arbetet med studien har jag varit uppmärksam på att försöka 
hantera datamaterial och tolkningar på ett kritiskt och självkritiskt sätt. 
Parallellt har jag reflekterat och testat varierande teorier och kopplingar 
mellan olika delar av undersökningen för att skapa nya kreativa ingångar. 

Min bakgrund som idrottslärare, samt erfarenheter från en följd av år 
med betygsättning, bildar en förförståelse för undersökningen. I enlighet 
med Gadamer, och med hänsyn till idrottsämnets traditioner, har den 
transkriberade texten tolkats med öppenhet för lärarnas utsagor och auk-
toritet att förändra min förståelse (se sid 51).  

Marie Öhman (2007) framhåller att å ena sidan är det en fördel att vara 
bekant med ämnesområdet, aktiviteterna och miljön man undersöker. Å 
andra sidan kan kunskaperna man innehar hindra ett forskarperspektiv. I 
möjligaste mån har jag tolkat datamaterialet med fokus på att hela tiden 
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vara beredd att sätta mina egna åsikter om lärarnas utsagor åt sidan och 
istället låta utsagorna bilda grund för nya insikter och ny förståelse.  

Reflexivitet är ett annat begrepp som har genomsyrat undersökningen. 
Det handlar om en medveten och logisk strävan att se studien från olika 
synvinklar (Alvesson 2011). Därför har jag försökt ifrågasätta de tolk-
ningar som jag gjort och prövat alternativa sätt att betrakta datamateri-
alet. 

Slutligen vill jag lyfta fram forskarskolans huvudsyfte, nämligen att 
forskningen ska vara praktiknära. Min fleråriga arbetserfarenhet och det 
faktum att jag samtidigt med studiens gång har arbetat med undervisning i 
grundskolan och dessutom varit involverad i betygsättning har skapat 
optimala förutsättningar för att nå en fördjupad kunskap om mitt pro-
blemområde.  

Kritisk reflektion över forskningsprocessen 
En viktig del av forskningsprocessen innebär att förhålla sig kritisk till 
undersökningen man har genomfört. Detta har utförts konsekvent under 
arbetet under olika faser i studien. Men det är ändå viktigt att göra en 
kritisk reflektion över projektet som helhet. Det finns därför anledning att 
sätta på sig de kritiska glasögonen och blicka tillbaka på datainsamling, 
val av teori, metod, analys- och tolkningsprocess. 

Kvalitativa analyser ifrågasätts ofta och en vanlig fråga är om det verk-
ligen är sant, det som forskaren har kommit fram till?  Normalt sett befin-
ner sig forskaren själv i den verklighet som analyseras och genomför sam-
tidigt datainsamling och tolkning i växelverkan. Det innebär, som i mitt 
fall, en fördjupad analys av enstaka fallstudier. Det medför också att resul-
taten oftast inte kan generaliseras. Det som styrt forskningsprocessen är en 
kvalitetsbedömning utifrån två ledande begrepp: koherens och konsistens. 
Medan koherens står för en logisk koppling mellan olika delar i studien, 
handlar konsistens om att metoder och teorier har använts på ett likartat 
sätt genom hela undersökningen (Justensen & Mik-Meyer 2011). 

Ett stort arbete har lagts ned på att i min bakgrundsdel beskriva argu-
ment för valet av det undersökta problemet, för att därefter implementera 
en forskningsöversikt som sätter undersökningen i ett vetenskapligt sam-
manhang.   

Valet av teori har utgått från att finna lämpliga utgångspunkter för att 
kunna tolka det som pågår i betygsättningsprocessen inom ämnet idrott 
och hälsa. Lindes läroplansteori ska ses som ett grundläggande perspektiv, 
den har belyst hur idéer och läroplansförslag på en övergripande nivå förs 
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ned till skolans verklighet. Där förväntas lärare hantera och tolka dessa 
förslag för att sedan realisera innehållet i konkreta lärsituationer. An-
vändningen av blickar mot formuleringsarenan, transformeringsarenan 
och realiseringsarenan har varit ett fruktbart sätt att synliggöra denna 
process och även visa skillnader mellan arenorna. Själva betygsättningen 
har inte tydligt placerats i någon arena av de forskare som använt sig av 
läroplansteorin. Här har jag valt att infoga den i realiseringsarenan. Detta 
för att läraren, i det konkreta betygsättningstillfället, hämtar betygsun-
derlaget från realiseringsarenan, där noteringarna från elevens uppvisade 
kunskaper och färdigheter samlas. Detta kan diskuteras, men jag har för-
sökt att argumentera på ett tydligt sätt och det är svårt att hävda att resul-
taten från studien skulle förändras på något avgörande sätt om betygsätt-
ningen placerats annorlunda.  

Den metodologiska ansatsen är hermeneutik, som likställs med tolk-
ningslära. Här har jag försökt lyssna med öppet sinne på utsagor och be-
skrivningar och efterhand formulerat nya frågor som byggt på lärarnas 
berättelser. Jag har hela tiden varit medveten om risken att jag i alltför 
stor utsträckning kan blanda in mina egna övertygelser och förutfattade 
meningar i tolkningen. Men samtidigt innebär min förförståelse att jag 
känner igen beskrivna situationer och kan skilja banala utsagor från in-
tressanta och nyskapande. Förutom det förutsätter den hermeneutiska 
cirkulationen mellan förståelse av helhet och del att det finns en form av 
sammanhang i utsagorna. ”Man jagar efter en tolkning där allt stämmer 
och där alla bitar faller på plats” (Repstad, 2012, s. 138). För att undvika 
detta har jag under intervjuerna, särskilt i delstudie två och tre, gett lärar-
na möjlighet att fritt resonera kring frågorna. På så sätt förhindras att 
mina värderingar, åsikter och förväntningar skulle påverka deras argu-
mentation. Jag har även försökt vara öppen och medveten om denna pro-
blematik under tolkningsprocessen och databearbetningen.  

Avsikten med studien var att få fördjupad kunskap om betygsättnings-
processen. Valet av metod med intervjuer och videoinspelade samtal såg 
jag som mest givande. Argumentationen för detta val har beskrivits i av-
snittet Forskningsupplägg och genomförande. Förutom fördelarna som 
beskrivits med de båda metoderna var det viktigt att reflektera över even-
tuella fallgropar inom respektive område.    

En frekvent kritik av forskningsintervjun är att resultaten kanske inte är 
giltiga därför att informanternas beskrivningar kan vara falska. Jag var 
medveten om att lärarna kan styras av ”sina förväntningar om vad forska-
ren vill höra” (Alvesson 2011, s. 23) och kan säga en sak i intervjun och 
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utföra en annan i praktiken. Detta försökte jag minimera genom att lärar-
nas utsagor så småningom, i delstudie 3, konfronterades med konkreta 
handlingar som resulterade i det faktiska betyget de förde in i journalerna. 
En annan svårighet, som kan vara ett metodproblem, är solidaritet med 
intervjupersonerna (Dalen 2011). Denna solidaritet kan få betydelse för 
tolkning och framskrivning av resultat, särskilt som jag har valt ett forsk-
ningsområde där jag själv är aktiv utövare som idrottslärare. Resonemang 
om min roll som forskare har bland annat tydliggjort mitt förhållningssätt 
till intervjupersonerna. Jag har även varit medveten om att den informat-
ion man fångar upp via intervjuer är begränsad och därför valdes bland 
annat videoinspelade samtal i nästa steg av datainsamlingen.  
Om man i en studie använder sig av observationer ska det finnas anled-
ning till att den information man kommer att få inte kan erhållas på ett 
annat sätt och detta har jag argumenterat för i avsnittet som beskriver 
videoinspelade samtal. 

Forskningsetiska överväganden 
Forskarens arbete inom vetenskaplig forskning regleras av regler och be-
stämmelser. Samtidigt har forskaren en yrkesetik att ta hänsyn till och i 
sista hand har hen själv ansvaret för att se till att forskningen är av god 
kvalitet och moraliskt acceptabel. Forskningsetik handlar om användning 
av grundläggande etiska principer på vetenskaplig forskning.  

Forskningsetiska överväganden handlar i hög grad om att hitta en rimlig 
balans mellan olika intressen som alla är legitima. Kunskapsintresse är ett 
sådant. Ny kunskap är värdefull på flera sätt och kan bidra till individens 
och samhällets utveckling (Hermerén, 2011, s. 10). 

Flera frågor av etisk och moralisk karaktär har väckts under arbetets 
gång. En av dem är hur jag ska ta hand om det förtroende jag har fått från 
de deltagande lärarna. De har gett mig tillstånd att förvalta den informat-
ion som de har delat med sig av under intervjuerna, där även en del per-
sonliga upplysningar förekom. En annan viktig fråga är hur lärarna upp-
fattar texten, när de läser om sig själva. I linje med Öhmans fundering 
”Vad forskaren gör med andra människors liv ser jag som en viktig etisk 
fråga” (Öhman 2007, s. 92). Under det pågående arbetet har jag varit 
medveten om att informationen som man erhåller ibland kan placeras i en 
helt annan kontext än dess ursprungliga sammanhang. Detta kan resultera 
i att analysen och tolkningen av data ”ger kanske materialet en helt annan 
mening än vad intervjupersonen hade tänkt sig” (Alvesson 201, s. 166). 



76  IZABELA SEGER BETYGSÄTTNINGSPROCESS 
  

Ytterligare en aspekt är ”att i möjligaste mån ge rättvisa åt beskrivningar 
och citat” (Öhman 2007, s.93), bland annat innebärande att personer som 
frivilligt deltar i studier inte känner sig kränkta, då talspråket gestaltas 
annorlunda än skriftspråket.  

Rapporten God forskningssed (Hermerén 2011) uppmärksammar och 
ger en fördjupad kunskap kring olika etiska frågor och dilemman som kan 
uppstå i samband med forskningen. De allmänna etiska principerna är 
hederlighet/ärlighet, öppenhet, ordningsamhet, hänsynsfullhet och rättvisa. 
Forskning ska planeras och genomföras så att existerande kunskaper och 
metoder utvecklas och förbättras. Detta kallas forskningskravet. Det ska 
alltid inför varje vetenskaplig undersökning vägas mot individkravet. Kun-
skapstillskottet från forskningen måste ställas mot konsekvenserna för de 
informanter/försökspersoner som deltagit i forskningen.  

Individskyddskrav kan omfatta informationskrav, samtyckeskrav, kon-
fidentialitetskrav och nyttjandekrav. Informationskrav innebär att forsk-
ningspersonen ska informeras om syftet med forskningen, vilka metoder 
som kommer användas, vilka risker som finns i samband med deltagandet, 
samt att deltagandet är frivilligt och när som helst kan avbrytas. Informat-
ionen ska vara både skriftlig och muntligt och lämnas ut i god tid, så att 
personen har möjlighet att ta ställning till medverkan i studien. Upplys-
ningen ska vara direkt riktad till individen från undersökaren (Olsson & 
Sörensen 2007). Samtyckeskraven anger att individen har rätt att själv 
besluta över sitt deltagande i undersökningen. Forskningsmaterialet ska 
behandlas konfidentiellt, vilket innebär att uppgifter ska bevaras och av-
rapporteras så att identifiering försvåras eller omöjliggörs. Nyttjandekra-
vet slutligen, innebär att forskningsmaterial ska lagras i godkända, brand-
säkra arkivskåp, samt att materialet endast får nyttjas för forskningsän-
damål. Forskaren får inte förstöra materialet eller på eget bevåg flytta det 
(Hermerén 2011). 
 
I denna studie har samtliga deltagare fått information som inkluderar alla 
fyra delarna i individkraven. Här presenterades syftet med intervjun, vilka 
metoder som skulle användas samt information om att deras bidrag var 
avgörande för studiens resultat.  Lärarnas svar har behandlats konfidenti-
ellt och de har fått detaljerad information innan varje intervju eller obser-
vation, med frågor och instruktioner om vad intervjun skulle handla om 
och att deltagandet var frivilligt. De kunde när som helst, utan att ange 
anledning, avbryta sitt deltagande i studien. För att lärarna skulle kunna 
tala obehindrat och lyfta upp både brister och fördelar med egen betyg-



IZABELA SEGER BETYGSÄTTNINGSPROCESS 77 
  

sättningspraktik har jag varit tydlig och framhållit att de garanteras ano-
nymitet vid varje intervju. För att skydda lärarnas integritet kodades sva-
ren med namn (Adam, Daniel, Peter, Patricia, Monika, Stella). Alla datafi-
ler med lärarnas intervjuer, videoinspelningar och transkriberade texter 
kodades och fördes över på ett USB-minne och förvarades hemma i kassa-
skåp. Videoinspelningarna har ytterligare aktualiserat frågor om forsk-
ningsetik, där den erhållna informationen kunde kopplas ihop med läraren 
tack vare filmmaterialet. I det fallet har jag varit noga med att själv han-
tera alla överföringar av videoinspelade samtal så att inga känsliga data 
skulle komma på avvägar. 
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6. Resultat 
I följande kapitel presenteras resultat från lärarnas resonemang om hur 
betygsättningsprocessen inom ämnet idrott och hälsa kommer till uttryck i 
lärarnas arbete med betygsättningen. 

 
Läroplansteorin och hermeneutik bildar utgångspunkt i min analys och 
resultatredovisning. Delstudie 1 fokuserar både på bedömning av lärande 
och betygsättning med utgångspunkt i den formulerade läroplanen. Ru-
briken ”Blickar mot formuleringsarenan” antyder att inga intervjuer gjorts 
på politisk eller administrativ nivå, utan data som har hämtats från arenan 
härstammar från dokument som skapats på denna nivå. Det innebär såle-
des att lärarna först möter och sätter sig in i de formulerade målen och 
kraven i styrdokumenten som återfinns i formuleringsarenan. För att svara 
på uppsatsens frågor och få djupare kunskap om betygsättningsprocessen 
är en förflyttning från formuleringsarenan över transformeringsarenan och 
vidare mot realiseringsarenan nödvändigt. Nästa arena som synliggörs i de 
tre delstudierna är transformeringsarenan, där lärarna enskilt, eller i lärar-
lag, söker tolka de formulerade, övergripande kursbeskrivningarna och 
betygskraven. Det redovisas i delstudie 2 där respondenterna utifrån trans-
formeringen av kursplanen och kunskapskraven motiverar sina bedöm-
ningar inför den kommande betygsättningen. Slutligen presenteras delstu-
die 3, där en autentisk betygsättning beskrivs och där lärarna lyfter fram 
dilemman som uppstår under den konkreta betygsättningen.  

 

Delstudie 1 – Blickar mot formuleringsarenan  
Formuleringsarenan utgår från en övergripande samhällsnivå och den 
sätter gränserna för de andra nivåerna. Formuleringsarenan berörs inte 
specifikt i detta arbete, men lärarna har varit tvungna att sätta sig in i 
bakgrunden till den nya läroplanen och vilka förändringar som skett sedan 
den tidigare läroplanen.  

Föreliggande avsnitt handlar därför om lärarnas transformering av 
kursplaner och kunskapskraven utifrån en inblick i formuleringsarenan, 
dvs. vilka tankar och funderingar som dykt upp i samband med att lärarna 
har fördjupat sig i Lgr11 med fokus på bedömning och betygsättning. I det 
följande presenteras resultat från studiens första intervjuer som genomför-
des under oktober 2012. För att få en uppfattning om lärarnas kunskaper 
kring betygsättningen, utifrån det formulerade styrdokumentet samt uti-
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från det hermeneutiska förhållningssättet, och kunna formulera nya frågor 
inför delstudie 2, ställdes följande huvudfrågor under intervjun: 

 
• Vilka möjligheter upplever du när du bedömer och sätter betyg i 

ämnet idrott och hälsa i relation till den nya betygsskalan?  
• Vilka svårigheter upplever du när du bedömer och sätter betyg i 

ämnet idrott och hälsa i relation till den nya betygsskalan? 
 

Resultaten i delstudie 1 visar tre genomgående teman: (i) tydligare kurs-
planer; lärarnas utsagor om den ökade transparensen i de formulerade 
kursplanerna och kunskapskraven, (ii) en viss osäkerhet; lärarnas redogö-
relser för farhågor med den nya betygsskalan. Därefter (iii) ökade krav – 
möjligheter och svårigheter; lärarnas beskrivningar av att det numera ställs 
större krav på att hantera hela betygsprocessen. Detta tema består av flera 
underrubriker med olika krav. 

Följande avsnitt redovisar lärarnas argumentation för möjligheter och 
svårigheter utifrån de intryck de fått i samband med inläsning av de nya 
styrdokumenten.  

Tydligare kursplaner  
I intervjuerna framkommer att lärarna är positiva till de nya kursplanerna 
och lyfter fram tydlighet som en viktig faktor i samband med införandet 
av den nya betygsskalan.  

Utifrån lärarnas utsagor framgår att tydligheten är direkt kopplad till 
skrivningarna i det centrala innehållet och i kunskapskraven. Lärarna 
upplever strukturen och innehållet i det nya styrdokumentet som mer 
klara jämfört med det tidigare från 1994: ”Jag tycker nog att de nya kurs-
planerna på ett sätt har blivit tydligare än de som var förut.” 

 Tydligheten lyfts fram även i utsagorna kring den nya betygsskalan 
som utökades med flera steg. Nästan alla lärare lyfter fram detta faktum 
som värdefullt. 

Jag såg det som väldigt positivt och framför allt att det var en betygsskala 
med flera steg – tyckte jag var jätteskönt. Jag tycker att det lät väldigt bra 
att det skulle bli lite tydligare, vad som är det centrala innehållet, vad be-
dömning ska handla om (Daniel). 
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Vi har flera nivåer att spela med, flera nivåer att gradera elever – särskilja 
elever. I det gamla systemet kunde vissa betyg bli väldigt stora, många ele-
ver fick samma betyg, fast de hade väldigt olika kunskapsnivå (Adam). 

Den gamla betygsskalan innehöll fyra steg och det nya rymmer sex nivåer. 
Tidigare har lärarna arbetat med plus- och minustecken, för att på det 
sättet indirekt utöka antalet betygssteg. Dessa syntes dock inte i det slut-
liga betyget, men var en slags indikator på var eleven befann sig på skalan. 
Det innebär att en elev som enligt lärarnas anteckningar erhöll betyg G-, 
hade betydligt svagare kunskaper och prestationer jämfört med en elev 
med G+ som låg ganska nära VG-betyget. Detta var viktig information för 
läraren, men eleven såg endast betyget G på sitt betygsdokument. Citatet 
visar att den nya betygsskalan ger, enligt läraren, en möjlighet till en mera 
”rättvis” betygsättning, och liknar i den meningen de informella försök till 
att utöka betygsstegen som tidigare fanns bland lärarna.  

I några av intervjuerna framkommer att kursplanerna beskrivs som mer 
konkreta och att lärarna börjar sin planering av undervisningen utifrån 
kunskapskraven. Därefter beaktas det centrala innehållet för att fastställa 
ämnesinnehåll och organisation av skolarbetet. Lärarnas tal om de formu-
lerade styrdokumenten lyfter fram att struktur och koppling mellan olika 
delar av läroplanen är mer tydliga och behjälpliga vid stoffurval i under-
visningen. Fördelen med detta är att man förmodligen kommer att öka 
möjligheterna till en likvärdig utbildning utifrån formulerade förmågor 
och innehåll. Samtidigt tycker lärarna att det finns en risk att spontana 
aktiviteter då får väldigt lite utrymme på bekostnad av en mera styrd 
undervisning.  

Flera lärare upplevde svårigheter med att tillämpa betygssystemet som 
infördes 1994 och reviderades 1998. De nya betygskraven däremot upp-
fattar lärarna som mera tydliga. En anledning till detta kan vara att lärar-
na haft möjlighet att delta i utformningen av de nya kursplanerna. ”Sedan 
var det ganska tydligt – tycker jag, att Skolverket satsade på att få med sig 
lärarna från första dagen.” Lärarna själva kommenterar vid flera tillfällen 
förslaget till utformning och innehåll i de nya kursplanerna och har även 
varit involverade i förändringar som presenterades i nya versioner. Därför 
ger lärarna uttryck för att innehållet i undervisningen och betygsättningen 
blivit tydligare, inte bara för lärarna, utan även för eleverna. 

Alltså, så det är tydligare på ett sätt för mig och för eleverna, samtidigt så 
blir det också väldigt mera svart på vitt på något sätt. När du har C i orien-
tering, så är det det du har på något sätt (Monica).  
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Det framgår att läraren upplevde att de gamla betygskriterierna som fly-
tande och oklara, medan de nya kunskapskraven beskrivs som mera 
”svart på vitt”. Hon ser det satta betyget som i högre grad underbyggt och 
kopplat till konkreta beskrivningar. Uppenbarligen har läraren mer stöd 
av de nya kunskapskraven i betygsättningen av elevernas kunskaper och 
färdigheter.  

Även om analysen visar att de positiva reflektionerna om nya kurspla-
ner överväger för nästan alla lärare, uttrycks en viss osäkerhet beträffande 
de nya kunskapskraven. Lärarna framhåller att”även om det kändes 
skönt” att det var flera steg, så efter en tid, när lärarna har reflekterat över 
betygsättningen, har de upplevt en frustration och en osäkerhet över hur 
man ska använda de olika stegen. Samtidigt som lärarna tycker att det är 
bra att betygsskalan har ändrats ställs frågan:”Det hade sagts att det 
skulle vara mycket tydligare, men blev det så mycket tydligare egentlig-
en”? 

En viss osäkerhet 
En faktor som gett upphov till oro och osäkerhet är svårigheten att uppnå 
det högsta betyget A i jämförelse med det gamla MVG. Den nya betygs-
skalan innebär att alla förmågor måste uppnå kriterierna för den be-
skrivna nivån för att eleven ska kunna erhålla betyget E, C eller A. Tidi-
gare kunde elever brista i något moment och ändå uppnå betyget MVG. 
Detta, menar lärarna, påverkar elevernas lust och självförtroende, dvs. 
eleven kan prestera mycket starkt i många moment och ändå landa på D 
på grund av att hen kanske exempelvis inte har väl utvecklad taktkänsla. 
Uppenbarligen menar lärarna att detta kan påverka elevernas motivation 
negativt. En lärare ser dock inte denna förändring i bedömningsförfaran-
det som enbart negativ, utan menar att bredden i elevernas resultat blir 
extra viktig:  

Det positiva med det är att man kan höja upp elever. Du måste också jobba 
med orientering och du är duktig i fotboll och innebandy, men du måste 
jobba upp din taktkänsla, du måste jobba med koordination. Med tiden 
tror jag att det blir ännu mer tydligt, att du ska ha den här bredden och det 
är så jag vill se ämnet. Jag vill se det allsidiga, inte att man har tokspeciali-
serat sig (Daniel). 

Citatet visar att sannolikt kommer detta förfarande att minska antalet 
elever som erhåller betyget A. Men å andra sidan så främjar detta elever-
nas allsidighet och ger möjligheter till ständig progression inom olika mo-
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ment av ämnet. Det är eleven som står i fokus och betraktas ha potential 
att med lärarnas hjälp utveckla de områden som inte håller A-nivå. Det 
klassiska exemplet är ”rörelse till musik och dans”. Det finns elever som 
behärskar många moment på A-nivå, men har stora svårigheter att an-
passa sina rörelser till takt, rytm och sammanhang. Läraren i citatet ovan 
ser det som en utmaning att ge eleverna tid, tips och motivation som leder 
till att de även i dessa svaga arbetsområden kan utvecklas och uppnå öns-
kat betyg. Tidigare kunde man betrakta dessa moment mera övergripande 
i bedömningen av nivån MVG och eleven erhöll ändå det högsta betyget.   

Bland lärarna finns även en oro kopplad till de ökade teoretiska insla-
gen i kunskapskraven som handlar om balansen mellan de praktiska och 
teoretiska kunskaperna. Det handlar framför allt hur den teoretiska för-
mågan ska vägas in. Exempelvis tycks flertalet av lärarna utvärdera hälsa 
enbart utifrån teoretiska kunskaper.  

Gemensamt för alla lärare i studien är att de för ett resonemang om 
svårigheten att tolka värdeorden som introducerades i samband med de 
nya kunskapskraven. Trots Kommentarmaterial till kursplaner idrott och 
hälsa (Skolverket 2011b) och Bedömningsstöd i idrott och hälsa årskurs 
7–9 (Skolverket 2012b), som publicerades och som hade som syfte att öka 
lärarnas kunskaper om bedömningen och betygsättningen i de konkreta 
undervisningssituationerna, är lärarna osäkra på vad som fordras för re-
spektive betyg inom de olika förmågorna. 
   De nya kunskapskraven åtskiljer betygen med hjälp av värdeorden, ex-
empelvis: till viss del, relativt väl och väl för att beskriva kunskapsnivåer 
för de olika betygstegen. De värderande uttrycken ska placera elevernas 
prestation i en betygsskala från en nivå som inte är godtagbar till en 
högsta kvalitetsnivå. För att göra en mer saklig bedömning har man i 
kommentarmaterialet delat upp förmågorna i mindre delar. Dokumentet 
avslutas med en bilaga som ska förtydliga användningen av kunskapskra-
vens värdeord. Även om Kommentarmaterial till kursplanen idrott och 
hälsa (Skolverket 2011b) ger exempel på ”byggstenar” i varje förmåga, är 
bilagan utformad så att den ska kunna tillämpas inom förmågor generellt. 
Det ger inte någon konkret kunskap om värdeordens innebörd för de 
skilda förmågorna.    

Lärarna lyfter fram värdeorden som en av de upplevda utmaningarna 
och i resonemangen kring betygsättningen är detta ett ständigt återkom-
mande problem. En av lärarna uttrycker sig på följande sätt: 
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Svårigheterna är dels att översätta värdeorden hela tiden. Vad är det egent-
ligen som det här betyder (Adam)? 

Avsikten är att Skolverkets bedömningsstöd ska hjälpa till att åtskilja kva-
liteterna i betygsstegen och leda till en likvärdig bedömning. Det här är en 
process som lärare måste fördjupa sig i och samtala med övriga kollegor 
om, för att få mer tydliga och konkreta exempel på hur kvaliteten på kun-
skaper och aktiviteter kan beskrivas med hjälp av värdeorden. En annan 
lärare framhåller: 

Vad är ”till en viss del”? Vad är ”relativt väl”? Matte tänker jag rätt eller 
fel. Idrotten blir svårare just när du ska bedöma till exempel rörelse. Det 
kan också vara sådana faktorer som att eleven är jätteblyg, vågar inte visa 
på lektionerna, men kanske har förmågan (Monica).       

Uppenbarligen anser denna lärare att även andra aspekter (”jätteblyg, 
vågar inte visa”) än de som beskrivs i kunskapskraven också ska beaktas 
och vägas in och menar att betygsättning i idrott och hälsa är mera kom-
plex än i de övriga ämnena. Nedanstående lärare ser annorlunda på denna 
problematik och uttrycker sig på följande sätt: 

Nu tar man mindre hänsyn till saker som har varit tidigare, om eleven är 
ombytt på varje lektion, har varit närvarande hela tiden, skött sig. Man 
hoppas att det är elevens kunskap som betyget sätts på (Adam). 

Det här är något som framkom som en kritik mot betygsättningen i den 
gamla läroplanen, att elever bedömdes enligt delvis godtyckliga kriterier. 
Här är den citerande läraren istället fokuserad enbart på att betygsätta 
kunskaper och är tydlig med att andra aspekter inte ska ha någon inver-
kan på betyget. 

Lärarnas utsagor indikerar att det finns behov av en bredare kunskap 
som lärare behöver inom olika undervisningsområden – speciellt rörelse. 
Detta för att kunna göra en mera rättvis bedömning, som vanligen sker på 
”otroligt kort tid” och att ”det är många som ska bedömas samtidigt”. De 
förändrade kunskapskraven innebär att även skriftliga uppgifter och re-
flektioner ska betygsättas med hjälp av värdeorden. Många lärare talar om 
att de har svårt att se skillnaderna i kvaliteter mellan uttrycken enkla, 
utvecklade, välutvecklade resonemang. En av lärarna antyder att hen har 
stor nytta av att arbeta med liknande bedömningar i sitt andra ämne.  
”Det är en fördel att jag har svenska som andra ämne när jag bedömer 
skriftliga uppgifter.”  
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Nästa stycke börjar med ett tydliggörande av de krav som framträder i 
lärarnas utsagor och för med sig både möjligheter och begränsningar i 
samband med den kommande betygsättningsprocessen.  

Ökade krav – möjligheter och svårigheter 
De nya riktlinjerna avseende bedömning och de nya betygsgraderna som 
införts har uppenbarligen påverkat lärarnas tänkande och agerande. Flera 
lärare framhåller att de är mer uppstyrda i sin planering: ”Det känns att 
det har ställts mycket krav på oss.” Lärarna har naturligtvis även föränd-
rat sitt innehåll i undervisningen i enlighet med kursplanens anvisningar. 
De anser att kursplanerna är mera konkreta och att man som lärare måste 
erbjuda ett bredare utbud av aktiviteter för att leva upp till kraven på att 
eleverna ska behärska de olika förmågorna. Likaså beskriver lärarna att 
det ställs högre krav på att betygsätta det kvalitativa i förmågorna, utvär-
dera elevernas kunskapsutveckling och genomföra en ständig bedömning 
och återkoppling. Detta innebär även att kraven på kommunikation, 
dokumentation och professionella bedömningar har ökat.   

Krav på att förändra undervisningen 
Lärarna beskriver att det ställs större krav på kontinuerlig uppföljning av 
genomförda moment för att sätta betyg, men även krav på att förändra sin 
undervisning för att kunna följa kunskapskraven och säkerställa betygen. 

Jag tycker att de här är mer konkretiserade, så att man inte kan komma 
undan med att göra någonting annat, utan man måste, man tvingas, att 
förändra sin undervisning för att man ska kunna följa de här kunskapskra-
ven (Stella). 

Det är en fokusering på kunskapskraven som framträder i citatet. Tidigare 
hade lärare större frihet att bestämma över stoffet i undervisningen. Oftast 
planerades innehållet först och därefter försökte man hitta moment som 
kunde betygsättas men som inte alltid matchade de gällande betygskriteri-
erna. De nya kunskapskraven uppfattas som mer styrande över planering-
en av undervisningen och har därför en direkt inverkan på lektionsinne-
hållet:   

Jag har tagit fasta på: Börja baklänges, börja med att se slutet på arbetet, 
vad ska det leda till, hur kommer utvärderingen ske? Vad är det du ska titta 
på? Vilka förmågor vill du nå? Och så bakar man: Hur jag ska kunna nå de 
här kunskapskraven ok, då måste jag göra på det här sättet och hur ska jag 
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lägga min undervisning då, så baklänges där på något vis och då blir be-
dömningen ganska central (Peter). 

Läraren uttrycker behovet av att tänka om – ”börja baklänges”. Utifrån 
den går läraren vidare ”hur jag ska kunna nå de här kunskapskraven” och 
därefter planeras undervisningen. Även här blir kunskapskraven mer sty-
rande över ämnesinnehållet.  

Svårigheterna blir att det blir mer styrt. Det är inte lika stor frihet för mig. 
Man känner större press på sig själv, att man måste prestera och att jag 
måste se till att allting ska komma med. Jag kan inte säga att det är någon-
ting dåligt egentligen. Det kanske är bra, men det är lite ovant, att man inte 
kan liksom göra lite enkelt för sig ibland.  Man måste hela tiden vara duk-
tig på något vis och det kan vara lite stressande (Stella). 

Det blir tydligt att lärarna beskriver att de mera detaljerade anvisningarna 
gör att planeringen av innehåll och genomförandet av undervisningen är 
mera styrd. ”Samtidigt som man kan spåna fritt, så blir man ju ganska 
styrd” och kraven i de nya styrdokumenten upplevs som mera pressande 
än tidigare. Å ena sidan tycker lärarna att det ställs större krav på att ar-
beta mera innehållsinriktat och att det nu inte är tillåtet att avstå något 
stoff. Detta uppfattas som en stressfaktor. Å andra sidan framhålls att 
detta kan vara positivt och att det är en signal om att erfarenhet och enga-
gemang utgör önskvärda och nödvändiga förväntningar på framtidens 
lärare. 

Krav på att bedöma kvalitet i förmågorna  
Flera lärare understryker att det ställs större krav på att koppla planerade 
arbetsmoment till kunskapskraven. Det finns en skyldighet att informera 
eleverna ”[…]så att de blir införstådda med vad det är vi ska gå genom 
och vad vi kommer bedöma”. Det som även framgår i lärarnas utsagor är 
en klar insikt i att elevernas prestationer ska hålla en viss kvalitet för att 
ett speciellt betyg inom de olika förmågorna ska uppnås: 

Jag kan inte bedöma någon högre på idrotten som skriver 72 sidor, när 
man ska lämna in bara två och kvalitén inte finns, trots att man har käm-
pat. Det tycker jag är största svårigheten eftersom man gärna vill premiera 
den som sliter och kämpar. Samtidigt så är det så att jag ska bedöma efter 
vad Skolverket har bestämt att jag ska bedöma (Peter).   

Genom kravet att utgå från Skolverkets styrdokument beskriver lärarna 
att de har begränsade möjligheter att mera subjektivt bedöma elevernas 
ansträngningar för att nå ett visst betyg. Här är min tolkning att lärarna 
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fortfarande har de gamla betygskriterierna i tankarna, där man enligt de-
ras uppfattning kunde ”premiera den som sliter och kämpar”. Samtidigt 
är de väl medvetna om att det ställs krav på att bedöma kvaliteten i pre-
stationer och kunskaper. Detta innebär också att behovet av att bryta ner 
kunskapskraven i flera delar har ökat. 

Jag tror jag hade mer övergripande sätt att bedöma tidigare, än vad jag har 
nu. Nu försöker jag bedöma i flera block än tidigare (Adam).  

Kraven på att bedöma kvalitet i elevernas kunskaper och prestationer har i 
hög grad påverkat lärarnas bedömningsförfarande. Citatet ovan visar att 
kraven på att varje förmåga ska bedömas och betygsättas har lett till en 
mera detaljerad bedömning jämfört med tidigare. Detta skapar möjligheter 
för läraren att, i än större utsträckning, visa på de förmågor eleven be-
härskar eller behöver arbeta mera med. 

Den mera ”blockinriktade” bedömningen har även uppfattats som att  
den är uppbyggd på ett närmast matematiskt sätt, det vill säga att:  

[…] man har fem eller sex olika moment, och så får man betyg på de olika 
och datorn kan räkna ut vilket betyg du får, men har man A på allting och 
E på en sak, då kan man aldrig få mer än D. På ett sätt kan jag känna att 
det nya kanske förenklar för mig att sätta betyg. Jag vet att jag inte kan 
förhandla där, utan är det så att den här eleven har E där och A på resten; 
då landar han här. Sedan tycker jag inte om det personligen (Stella). 

Läraren framhåller att betygsättningen kan ses som en statistisk uträkning 
där varje enskild förmåga måste beaktas. Det får till följd att ett lägre 
betyg kommer att sättas än läraren kanske intuitivt skulle vilja sätta uti-
från sina erfarenheter från den gamla betygsskalan. Tidigare fanns det 
större tolkningsfrihet i tyngden av de olika delbetygen och hur de till slut 
förhöll sig till varandra i den sammanvägda betygsättningen. Nu ställs det 
större krav på lärarnas dokumentation och tolkningsförmåga i samband 
med betygsättningen. Det är uppenbart att många lärare reagerar på den 
minskade möjligheten att göra egna, mera intuitivt grundade, bedömning-
ar.  

Krav på att tillgodose elevernas rättigheter  
Det som starkt lyfts fram i lärarnas utsagor är att den nya läroplanen 
framhäver elevernas rättigheter vid betygsättningen. I skollagen (SFS 
2010:800 § 15, s.14) står att ”Eleverna ska informeras om de grunder som 
tillämpas vid betygssättningen”. Detta medför en skyldighet för läraren att 
informera eleverna om vad som betygsätts. Föräldrarna har även rätt att 
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få tillgång till information om vilka skäl som ligger till grund för elevernas 
betyg. 

Riktlinjerna som beskrivs i Lgr 11 framhåller bland annat att läraren 
ska, utifrån kursplanernas krav, allsidigt utvärdera varje elevs kunskaps-
utveckling både muntligt och skriftligt. Detta ska även redovisas för ele-
ven, hemmet och rektorn. När det gäller betygsättning ska läraren utnyttja 
all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till de nat-
ionella kunskapskraven och utföra en allsidig bedömning (Lgr 11, s.18). 

Att ge eleverna flera chanser går som en röd tråd i det analyserade 
materialet och upplevs som ännu en positiv faktor med de nya kursplaner-
na. 

Sedan är det också så att eleverna ju har rätt under en hel termin, tills be-
tygstillfället kommer, att visa de här kunskaperna, så att det är någonting 
man får jobba med. Det känns som att man aldrig bli klar, eleverna har 
hela tiden rätt att försöka. Det är positivt, men det ställs ju mer krav (Mo-
nica). 

Som påpekades tidigare är lärarna angelägna att lägga mera arbete på att 
eleverna ska få en förståelse för betygsättningen. Uppenbarligen är det så 
att de nya kursplanerna föreskriver att lärare, i samband med undervis-
ningen, inte enbart ska informera eleverna om betygsstegen. De ska även 
kontinuerligt ge dem återkoppling på deras uppnådda resultat. Dessutom 
ska eleverna informeras om vad de behöver göra för att utvecklas inom 
ämnet, ”de har möjlighet att få komma och göra om sina uppgifter”. 
Detta medför naturligtvis mera arbete för lärarna. Tidigare kunde exem-
pelvis betyget i orientering vara satt i samband med att momentet avsluta-
des på hösten. Det nya är att eleverna har tillfälle att fram till den slutliga 
betygsättningen få möjlighet att förbättra sina kunskaper och därmed 
betyget. 

När jag hade pratat om betyg på slutet var min uppfattning att det var tyd-
ligare för eleverna, än det hade varit förut. De hade en bättre förståelse för 
var de hamnade. Så var det inte förut, då kom de och undrade mera (Da-
niel).  

Under den tidigare läroplanen innebar bedömning och betygsättning en 
relativt enkel kommunikation med eleven. I slutet av terminen informe-
rade läraren vilket betyg hen skulle erhålla. Ibland var eleven erbjuden ett 
informationstillfälle och ofta förstod hen kanske inte lärarnas argumentat-
ion för det satta betyget. Kravet på att utvärdera elevernas kunskapsut-
veckling och skyldigheten till kontinuerlig redovisning för eleven och för-
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äldrarna har medfört att antalet bedömningstillfällen har ökat. Denna 
återkommande återkoppling till eleverna har ökat deras förståelse för 
kunskapskraven. Lärarna anser att den nya generationen av elever tycks 
ställa högre krav på att bli informerade om målen och kunskapskraven. 
Detta innebär ett ökat behov av feedback till eleverna, så att de förstår vad 
de ska kunna och prestera för att nå de olika betygsstegen och även kunna 
sätta egna mål i ämnet: 

Ja dels är det utmaningar att man kommunicerar med eleverna, så att de 
förstår, som sagt, vad de ska kunna för att de ska nå de olika betygsstegen 
(Patricia). 

Sedan så försöker vi hela tiden ha kommunikation med elever under tiden, 
så att de är införstådda och kan utvärdera sig själva och varandra (Mo-
nica). 

Lärarna arbetar i högre grad med att göra eleverna bekanta med språket i 
läroplanen. Detta för att eleverna ska få förståelse för vilka krav som ställs 
vid betygsättningen av deras kunskaper och färdigheter. På så sätt kan 
eleverna göra självvärderingar. 

De skriftliga omdömena är ett av verktygen som nyttjas i kommunikat-
ionen med elever och även med föräldrarna. Oftast skrivs de i samband 
med utvecklingssamtal. Men några respondenter fyller kontinuerligt i ma-
triser efter varje genomfört undervisningsområde, och eleverna har sedan, 
tillsammans med sina föräldrar, möjlighet att följa utvecklingen inom 
ämnet närmast dagligen. Detta skiljer sig från tidigare rutiner gällande 
omdömen, där elevernas progression inom ämnet diskuterades en gång per 
termin i samband med utvecklingssamtalen.    

För att tydliggöra kunskapskraven och precisera vilka moment inom 
planerat område som eleverna kommer att bedömas utifrån, använder sig 
lärarna av lokala pedagogiska planeringar för olika moment.  

Den här generationen är liksom fostrad i att direkt när de får en uppgift 
fråga: Vilka är målen? Vilka är kriterierna? Vilka är målbeskrivningarna? 
(Daniel). 

Redan här ser man en betydande förändring jämfört med tidigare, dvs. ett 
behov av utökad och tydlig kommunikation som förs fram av medvetna 
elever och implicit av medvetna föräldrar. En annan av lärarna uttrycker: 
”Jag försöker kommunicera mer med eleverna och även med föräldrar 
försöker jag ha bra kommunikation.” Citatet visar att formuleringarna i 
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de nya läroplanerna medfört att lärarna upplever större behov av att ge 
ämnesspecifik information till både elever och föräldrar. 

Å ena sidan är det positivt, då elevernas insikt i ”hur de ligger till” har 
blivit större och, som en lärare påpekar, ”de har en bättre förståelse för 
var de hamnade”. Å andra sidan oroar sig flera lärare för vad som ska 
hända med rörelseglädjen hos eleverna när så mycket fokus ligger på be-
dömning och betygsättning. Detta återkommer jag till i nästa stycke. 

Krav på ständig bedömning 
Implementeringen av den nya läroplanen har i allra högsta grad varit fo-
kuserad på bedömning och betygsättningsaspekter. Detta är en av orsa-
kerna till att lärarna i sina utsagor lyfter fram de ökade kraven på ständig 
bedömning.  

Det är så många olika saker man vill bedöma, man vill ge eleverna något 
slags rättvis chans att göra om uppgifter. Vi måste hela tiden fundera på 
vilka uppgifter vi gör, kan det resultera i någon bedömning? […] Någon-
stans vill man att när eleverna går till en idrottslektion, så ska det finnas ut-
rymme för kreativitet, spontanitet, rörelseglädje. Det ska inte alltid kännas 
som att om jag snubblar på den här hinderbanan så är det negativt för mig 
utan lite mer positiv bemärkelse, gör du något bra, så visst jag ser det och 
jag tar till mig detta. Ganska ofta har vi känt att vi får anpassa uppgifter 
och övningar för att det ska kunna vara bedömningsbart (Daniel).  

En annan lärare berättar om sin dokumentation: 

Jag har dels ett Excel-system, där klassen med alla elever finns uppsatta, så 
har jag olika moment som jag har kategoriserat i olika förmågor, där jag på 
något vis försöker plocka upp så snabbt jag bara kan efter lektionen: Vad 
sa eleven och på vilken nivå, vilka fysiska kvalitéer har jag sett (Peter)? 

Utsagan påvisar att en utmaning för lärarna tycks alltså vara att ordna 
undervisningen så att innehållet i stor utsträckning går att bedöma. Lära-
rens uttalande att ”vi får anpassa uppgifterna så att de ska vara bedöm-
ningsbara” antyder att det tidigare inte fanns lika stora behov av att be-
döma i samma utsträckning som den nuvarande betygsskalan kräver. 
Kanske är det så att lärarna själva känner att deras tidigare bedömnings-
praktik inte var tillräckligt tydlig och att man i samband med de nya kun-
skapskraven ser möjligheter till en bedömningsprocess som blir mer un-
derbyggd. Den ständiga bedömningen innebär också att lärarna känner sig 
stressade – ”så snabbt jag bara kan” – och använder nästan varje lektions-
tillfälle till att dokumentera elevernas kunskaper och färdigheter. Det som 
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framgår av citaten är även lärarnas oro att elevernas möjlighet att uppleva 
rörelseglädje kommer att minska. Den ständiga bedömningen kan fram-
kalla en stress hos eleverna, som gör att de hela tiden känner sig överva-
kade och bedömda. Uppenbarligen kan den ständiga bedömningen på-
verka elevernas inställning till lektionerna och denna aspekt framträder i 
följande utsaga:   

Men till exempel idag spelar vi volleyboll och då efter varje lektion går jag 
in och sätter ett omdöme, då sätter jag en bokstav. Ibland när jag står och 
antecknar då använder jag ett 1–5-system, ifall de skulle gå förbi och se, då 
ska de inte direkt koppla. För att jag inte vill ha det som fokus under lekt-
ionen. De leker och spelar och de övar och då vill jag inte att det ska vara 
”oj jag har missat en serve, då halkar jag ner i betygsskalan” (Daniel). 

En tanke bakom den nya betygsskalan var att det skulle vara tydligare för 
både elever och lärare. Som framgår av citatet känner läraren oro för ele-
vernas motivation och ersätter betygen med en skala från 1 till 5 ”ifall de 
skulle gå förbi och se, då ska de inte direkt koppla”. Uppenbarligen menar 
läraren att det finns en viss koppling mellan betyg och elevernas glädje att 
utföra aktiviteter, samt att betygsättningen kopplas till något negativt. 
Läraren menar att det är en utmaning att kunna skapa en stämning så att 
bedömningen inte blir i fokus under lektionen. Flera av lärarna har även 
uttryckt oro för att kraven på ständig bedömning kommer att ge mindre 
utrymme för kreativitet och spontanitet. Någon lärare menar att den 
största utmaningen med betygssystemet är att behålla motivationen hos 
eleverna och även att behålla rörelseglädjen. 

Krav på innehållsrik dokumentation 
Det ökade upplevda kravet på dokumentation i relation till betyg och 
bedömning lyfts fram i lärarnas utsagor. Redan innan införandet av den 
nya läroplanen hade skolorna arbetat med att utveckla dokumentation 
och koppla den till olika bedömningspraktiker. Den ökade dokumentat-
ionskulturen med bland annat åtgärdsprogram och individuella utveckl-
ingsplaner har också tydligt påverkat lärarnas sätt att dokumentera ele-
vernas kunskapsutveckling. Under en intervju berättar en lärare följande: 

Jag tycker att man måste ha en större dokumentation nu än man hade in-
nan, att man på ett annat sätt verkligen måste vara säker på vilket betyg 
man sätter, att man måste kunna verkligen, uttryckligen, nästan i läroplans-
text, peka på att det är det här kunskapskravet som gör att du inte når det 
här betyget. Att vissa förmågor blir väldigt avgörande för ett specifikt be-
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tyg, så att man verkligen måste ha alla betyg till en viss nivå för att få det 
betyget, vilket gör att min dokumentation eller ”bevisning” måste vara 
mycket tydligare än den som har varit innan (Adam). 

Läraren framhåller att dokumentationen måste vara mycket tydligare än 
den som har använts tidigare, och kallar det för ”bevisning”. Samtidigt 
lyfter han fram ”att man på ett annat sätt verkligen måste vara säker på 
vilket betyg man sätter”. Jag tolkar uttrycket ”ett annat sätt” som att man 
måste ha tydligare stöd i sin dokumentation för att sätta betyg på elevens 
förmågor jämfört med tidigare betygsättningspraktik.  

De flesta lärare använder som dokumentationsunderlag någon form av 
matris som skapats på kommunnivå. Men det förekommer även enskilda 
matriser som är utformade tillsammans med kollegor som arbetar med 
idrott och hälsa på den lokala skolan: ”Vi jobbar stenhårt med matriser, 
sedan om de slår väl ut, det kommer vara en process.”  

En annan form av dokumentation är videoinspelningar av aktiviteter på 
lektionerna för att kunna ge feedback till eleverna. De fungerar även som 
stöd vid betygsättningen. Parallellt använder sig lärarna fortfarande av 
pappersanteckningar, som stöd vid värderingen av elevernas resultat: ”Jag 
brukar helt enkelt – gammaldags – skriva in i kalendern. Jag skriver och 
har en viss del av det på dator också.”  

Krav på professionella bedömningar 
Det är rimligt att anta att en del av betygsättningsprocessen handlar om 
subjektiva bedömningar och mina respondenter antyder att ”magkänslan” 
vid bedömningen var vanligare tidigare: ”Det gavs möjlighet att kunna 
börja om och kanske ta bort den här magkänslan i bedömningen.” Inom 
ämnet idrott och hälsa har läraren på ett intuitivt sätt kunnat bedöma om 
en elev presterar på ett godkänt sätt, utan att kanske objektivt kunna 
styrka känslan. Magkänsla i bedömningen handlar således om att lärare 
inte dokumenterar elevernas insatser utan förlitar sig på känslan, och man 
examinerar inte nödvändigtvis specifika mål enligt kunskapskraven.  

Caroline Gipps m.fl. (1995) lyfter fram tre kategorier i sin studie om 
engelska lärares tillvägagångssätt vid bedömningen, den intuitivaläraren, 
bevissamlaren och den systematiska planeraren. Magkänsla kan kopplas 
till den intuitiva läraren, där undervisning och bedömning för det mesta 
handlar om helhet och personliga relationer. Detta innebär att läraren har 
svårt att detaljerat beskriva elevernas kunskaper och koppla betyget till 
kunskapskraven. Det, i sin tur, påverkar även elevernas möjligheter till 
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ansvar för sitt eget lärande, eftersom de inte har en tydlig kunskap om vad 
som förväntas av dem.  

På frågan ”Hur har du förändrat ditt bedömningsförfarande i samband 
med införande av Lgr 11?” svarar en lärare: ”Det gavs en möjlighet att 
kunna börja om och kanske ta bort magkänslan i bedömningen” (Peter). 
Magkänslan beskrivs av flera lärare: 

Också det här att bedöma motorisk förmåga. Det tycker jag är jätteintres-
sant. Det har jag förut känt lite att jag mest har gått på känsla eller man 
känner ju, man ser, när man ser. Men nu känner jag att jag fått lite mer 
kunskap, när jag tittar på bedömningsstöden med Marie Nyberg. Då fick 
jag sån där aha-upplevelse, det handlar om att sätta ord på vad man ser lik-
som. Jag tyckte att det var väldigt bra stöd. Det är också del av den här 
processen att kunna se på ett annat sätt. Jag har förmåga att se nyanser på 
ett annat sätt. En kullerbytta är inte bara en kullerbytta utan något annat 
också (Patricia). 

Uppenbarligen verkar det som att lärare tidigare använt sin magkänsla i 
bedömningen och med stöd av de nya kunskapskraven hoppas på att 
kunna använda mer professionella motiveringar till det föreslagna betyget. 
Uttrycket ”ta bort magkänslan” antyder att läraren ser det som en möjlig-
het till en förändrad bedömningspraktik. Istället för att en intuitiv känsla 
får bilda grunden för bedömningen, är det kunskapskraven som styr be-
dömningsarbetet och gör det mer underbyggt.   
Uttrycket ”att sätta ord på vad man ser” visar att läraren söker efter speci-
fika kvaliteter i elevernas prestationer och jämför dem med de formulerade 
kunskapskraven för att därefter koppla kvaliteterna i exempelvis rörelse 
till betygsstegen. Detta leder till att målbilden för den egna undervisningen 
blir tydligare. En annan lärare gläds också åt att de nya kunskapskraven 
ger möjlighet att sätta konkreta ord på vad eleverna bedöms på:   

En bedömning som man själv gör av elever kan bli mer luddig om de inte 
har någon förståelse för vad det är man tittar på, om man inte har gått ge-
nom det innan eller kanske har gjort något elevexempel.  Att det ena inte är 
någonting jag bara skjuter från höften och går på magkänsla och det andra 
har jag strikt vetenskaplig grund för. Det ska finnas ramar för bedömning 
av rörelseförmågor. Eleverna ska veta varför de är bedömda i rörelse på de 
olika sakerna (Daniel). 

Citatet ger uttryck för att rörelseförmåga ofta bedömts med hjälp av mag-
känslan och att eleverna då inte har haft några möjligheter att förstå kra-
ven och ändra sitt rörelseutförande. Istället vill läraren ge en konkret in-
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formation om grunden för en viss bedömning. Det innebär att läraren 
måste ha en tydlig bild om vad eleven ska lära sig och utveckla. Dessutom 
ska den bilden förmedlas till eleven på ett sådant sätt att hen förstår ”var-
för de är bedömda i rörelse på de olika sakerna”. Det är framför allt i 
rörelsedelen som det finns en risk att lärarens initiala känsla av kvalitet i 
en elevs prestation kan styra betygsättningen.  

Samtidigt som några respondenter är negativa till att utnyttja sin mag-
känsla, så finns någon som är orolig för att den nya läroplanen lämnar 
väldigt litet utrymme för att ändå kunna använda magkänslan som kom-
plement vid betygsättningen. Läraren motiverar sin användning av matri-
ser på följande sätt: 

Alltså magkänsla med betygen är svårare att följa idag än det var förut.  
För att det känns som att man inte kommer undan, utan man måste hela 
tiden ha de här matriserna och få in det på rätt sätt där för att ha ryggen fri 
(Stella). 

Läraren poängterar alltså hur viktigt det är att dokumentera sin bedöm-
ning, exempelvis med hjälp av matriser för att ha ”ryggen fri”. Vad inne-
bär detta? Vad är det ”man inte kommer undan”? Den fokusering på be-
tygsättningen som framträder i verksamheten handlar inte bara om att 
lärarna ska utföra en kvalitativ värdering av elevernas kunskaper och pre-
stationer. Det tycks också som att lärarna är mer angelägna att det ska 
vara en hög kvalitet på deras arbete som garanterar att ”ryggen är fri”. 
Skolverkets inspektioner och dess granskning av lärarnas arbete, samt 
elevernas och föräldrarnas ökade intresse för betygsättning är ett par av 
anledningarna till att lärare känner större press på sig att hela tiden föra 
en noggrann dokumentation av elevernas kunskapsutveckling. ”Jag försö-
ker tänka när eleverna kommer och är missnöjda att motivera betyg så 
långt det går.” De delbetyg som finns i journalerna ska återspegla elever-
nas resultat och utgöra underlag som visar att läraren har utfört sin be-
dömning yrkesmässigt med stöd i kunskapskraven. Uttrycket ”ryggen fri” 
är ett fenomen som återkommer i intervjuerna. Just dokumentationen av 
elevernas prestationer understryks också: 

Det händer otroligt sällan att eleven uppfattar ett betyg som orättvist. Jag 
är hela tiden förberedd att det ska hända, jag måste ha ”kött på benen” så 
att jag kan motivera betygen. Jag vet inte vad det beror på, men det är inte 
så ofta som de kommer tillbaka och frågar. Jag tror att det har att göra 
med att de har möjlighet att få komma och göra om sina uppgifter (Daniel). 
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Här betonas behovet av att sakligt kunna motivera det erhållna betyget för 
eleverna. Uttrycket ”kött på benen” visar att läraren känner behov av att 
kunna ge underbyggda förklaringar till betygsättningen. Den andra orsa-
ken som bidrar till att lärarna känner sig vara på ”sin vakt” kan vara ut-
vidgningen av elevernas och föräldrarnas inflytande i skolan, samt deras 
rätt att ifrågasätta betygen på ett annat sätt än tidigare. De nya formule-
ringarna i läroplanen som ger eleverna möjlighet att under terminens gång 
visa sina kunskaper medför automatiskt en högre arbetsbelastning för 
lärarna. Samtidigt tycker samtliga lärare att det kan motivera elever till att 
arbeta målinriktat under hela terminen.  

Sammanfattning 
En ambition i uppsatsen är att studera betygsättningsprocessen i skoläm-
net idrott och hälsa under lärarnas konkreta arbete med betygsättningen. 
Det innebär bland annat en analys av vilka möjligheter och begränsningar 
lärarna upplever i sitt arbete med bedömning och betygsättning. Den 
första delen i resultatredovisningen, ”Blickar mot formuleringsarenan”, 
härrör från de första intervjuerna med lärarna. De genomfördes cirka ett 
år efter det att de nya styrdokumenten introducerats i grundskolan, vilket 
innebär att såväl det centrala innehållet som kunskapskraven var relativt 
nya för lärarna. Deras arbete med att tolka styrdokumenten har präglat 
detta första år med Lgr 11. 

I delstudie 1 har följande huvudfrågeställningar varit i fokus: Vilka möj-
ligheter upplever du när du bedömer och sätter betyg i ämnet idrott och 
hälsa i relation till den nya betygsskalan? Vilka svårigheter upplever du 
när du bedömer och sätter betyg i ämnet idrott och hälsa i relation till den 
nya betygsskalan? 

De nya riktlinjerna avseende bedömning och de nya betygsgraderna 
som införts har uppenbarligen påverkat lärarnas tänkande och agerande. 
Den formulerade läroplanen har fört med sig både möjligheter och svårig-
heter i lärarnas arbete med betygsättningen och kommer till uttryck i del-
studiens teman, det vill säga: tydligare kursplaner, en viss osäkerhet, 
ökade krav – möjligheter och svårigheter.  
 
Lärarnas framställningar av möjligheterna i samband med bedömning och 
betygsättning handlar om en ökad tydlighet i det centrala innehållet och 
kunskapskraven. De beskrevs som mer strukturerade och kopplade till 
varandra, och de anses underlätta planeringen av undervisningen och be-
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dömningen. Betygsättningen har även blivit tydligare för eleverna och har 
ökat deras förståelse för det erhållna betyget.  

Det utökade antalet betygssteg, att kursplanerna är mera konkreta och 
att man som lärare måste erbjuda ett bredare utbud av aktiviteter för att 
täcka kraven på att behärska de olika förmågorna, lyfts upp som starka 
sidor av Lgr 11. Detta leder även till att elevernas allsidighet ställs i fokus.  
Det finns också, menar lärarna, något positivt i det faktum att betygen blir 
så grundligt dokumenterade. Det då blir lättare att försvara betygen inför 
elever och föräldrar, det som någon lärare kallar ”att ha ryggen fri”. Vi-
dare kommunicerar flera lärare ämnets syfte, innehåll och kunskapskrav 
till eleverna. De dokumenterar fortlöpande, i stort sett dagligen, elevernas 
framsteg inom de olika förmågorna. Den mera detaljerade bedömningen 
görs för att visa eleverna vilka områden de behöver arbeta mer med för att 
utvecklas. Samtidigt har eleverna flera tillfällen att visa sina kunskaper och 
på så sätt höja sina betyg.   

Kunskapskraven ger möjlighet till att betygsättningsprocessen blir mer 
underbyggd, och lärarna känner att de får stöd i att utföra professionella 
bedömningar, där ”magkänslan” får ett mindre utrymme. Min tolkning är 
att även om det alltid finns ett visst mått av subjektivitet i bedömningen 
och betygsättningen, strävar lärarna efter att minimera denna subjektivi-
tet. 
 
De upplevda svårigheterna i relation till den nya betygsskalan fokuserar i 
stor utsträckning på de nya betygsstegen och värdeorden som används vid 
bedömningen. Lärarna är samstämmiga i sin osäkerhet över vad exempel-
vis till viss del, relativt väl och väl egentligen står för.  

Flera menar också att det högsta betyget blir svårare att uppnå med den 
nya betygsskalan jämfört med den gamla, vilket bekymrar dem. I och med 
att eleven måste uppnå alla förmågor för en viss betygsnivå och att inget 
moment får ha lägre kvalitet, kan detta påverka eleven negativt och sänka 
motivationen till att utvecklas vidare inom ämnet. 

 Lärarna har även förändrat sitt innehåll i enlighet med kursplanens an-
visningar. Här framkommer att man känner sig mer styrd i sin planering 
och att friheten att använda eget innehåll som kan bedömas har begrän-
sats.  

Till begränsningarna hör även det faktum att vissa förmågor examine-
ras enbart praktiskt. Andra förmågor, som hälsa, bedöms i huvudsak via 
teoretiska uppgifter, vilket ställer krav på att läraren kan bedöma och 
betygsätta texter i större utsträckning än tidigare.   
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Slutligen menar flera lärare att den strikta bedömningen med hjälp av 
matriser minskar möjligheterna till en subjektiv bedömning. Men de me-
nar samtidigt att detta, lite rigida, förfarande även kan förta elevernas 
rörelseglädje och spontanitet. Det tycks vara en stor utmaning för läraren 
att hitta balansen i undervisningen, så att eleverna upplever ett intresse 
och en glädje, samtidigt som de får en rättvis och väl underbyggd bedöm-
ning och betygsättning. 
 
Lärarnas svar på frågorna, som anspelar på hur de reagerat på de nya 
styrdokumenten utifrån sin uppgift att bedöma och sätta betyg, har gett en 
förståelse för hur de tänker och resonerar omkring möjligheter och svårig-
heter. Den hermeneutiska spiralen innebär att nya kunskaper och ny för-
ståelse har framkommit. Utifrån detta kan nya fördjupande frågor ställas, 
där lärarna får beskriva hur de motiverar sina bedömningar. Intervjuerna 
som ligger till grund för delstudie 2 genomfördes tre månader senare än 
delstudie 1. 
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Delstudie 2 – Transformeringsarenan  
Efter att ha satt sig in i den formulerade läroplanen ska läraren göra egna 
tolkningar av kursplaner och kunskapskrav för att därefter implementera 
de nya dokumenten i undervisningen. ”Lärarna är huvudaktörer i trans-
formeringen av läroplanen […]” (Linde 2012, s. 64). 
 
Delstudie 2 bygger på delstudie 1 och presenterar lärarnas motiveringar 
för deras bedömningar, vilka avspeglas i deras tolkningar av kursplaner 
och kunskapskrav som är första steget inför betygsättningen. Dessutom 
redovisas lärarnas argumentation om varför somliga förmågor betraktas 
som mer viktiga än andra. 

Jag forsätter att använda den hermeneutiska spiralen och har, utifrån 
resultaten i delstudie 1, formulerat en ny uppsättning övergripande frågor. 
Dessa är inriktade mot lärarnas resonemang om deras bedömningspraktik. 
Även här används del- och helhetsprinciper, som innebär att kunskap från 
delstudie 1 är placerad i relation till betygsättningsprocessen. Utifrån den 
riktades fokus på att nå ytterligare insikt i lärarnas sätt att hantera betyg-
sättningen. 

 Studie 2 genomfördes en vecka innan betygen skulle skrivas in i journa-
lerna. I den första delen av de inspelade videosamtalen redogjorde lärarna 
för sina förberedelser inför den kommande betygsättningen. Dessa utgick 
från deras tolkningar av kursplanerna och kunskapskraven. Därefter fick 
de mer specifikt gå in på hur de resonerade om de olika förmågorna, samt 
om betygen på de olika nivåerna. Fördelen var att intervjuerna videofil-
mades och läraren hade framför sig underlaget för den betygsättning som 
skulle ske nästkommande vecka. Videoinspelningarna gav mig möjlighet 
att i efterhand, vid behov, flera gånger återkomma till deras muntliga mo-
tiveringar, tillsammans med informationen i matriserna och annan doku-
mentation som fanns inspelad. I mötet med lärarna upprepades även frå-
gan från den första intervjun, nämligen: ”Är det några ytterligare möjlig-
heter eller svårigheter du upplever i samband med betygsättningen?” För-
hoppningen här var att lärarna, i samband med tolkningen av kunskaps-
kraven, kunde ge ytterligare information om nya möjligheter eller be-
gränsningar. 

I delstudie 2 framträder tre teman: (i) viktiga kunskaper – lärarnas 
tolkning av kursplanerna och kunskapskraven – grunden för betygsätt-
ningen, (ii) förmågornas olika värde – lärarnas utsagor kring balansen 
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mellan de fyra centrala förmågorna och (iii) bedömningsmatriser – säkrare 
och bekvämare hantering av betygsättningen. 

Viktiga kunskaper 
Kunskapskraven i idrott och hälsa beskriver vad som krävs från eleverna i 
år 6 och 9 för att nå de olika betygsstegen. Kraven utgår ifrån kunskaper 
och förmågorna som beskrivs i de långsiktiga målen samt i det centrala 
innehållet. Kunskapskraven är skrivna ur ett helhetsperspektiv, och för att 
eleven ska erhålla betyg E, C eller A krävs att alla kraven på respektive 
nivå uppnås i sin helhet.  

I Kommentarmaterialet till kursplanen idrott och hälsa (Skolverket 
2011b, s. 20) står det: ”Eleverna ska ges möjlighet att utveckla för-
mågorna i de långsiktiga målen genom hela grundskoletiden.” Därefter 
följer en generell beskrivning av progressionen i förmågorna och hur den 
skrivs fram i kunskapskraven. De flesta lärarna använder egna beskriv-
ningar när de diskuterar förmågorna och kopplar dem till rubriker i det 
centrala innehållet. För att tydliggöra detta presenterar jag nedan texten 
från stöddokumenten och lärarnas förkortningar som de hänvisar till i 
citaten.    

Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang motsvarar rörelse.  Pla-
nera praktiskt, genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter 
utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil överensstämmer med 
hälsa och livsstil. Genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter 
olika förhållanden och miljö täcker förmågan friluftsliv. Förebygga risker 
vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten mat-
char förebygga skador och hantera nödsituationer. De ovan nämnda för-
mågorna är centrala i kunskapskraven. I sin bedömningspraktik använder 
vissa lärare en mer detaljerad uppdelning: 

Jag brukar ta en klasslista och skriva upp alla kunskapsförmågor. Då har 
jag rörelse, rörelse till musik, jag har simning, hantera nödsituationer, pla-
nera träning, orientering, friluftsliv, förebygga skador. Jag skriver upp alla 
förmågorna och försöker som sagt att sätta ett betyg på varje förmåga 
(Monica). 

Här anges åtta förmågor. Det som är intressant är hur de här förmågorna 
ska bedömas i förhållande till varandra i den sammansatta betygsättning-
en och hur de påverkar det slutliga betyget. Detta återkommer jag till i 
avsnittet ”Förmågornas olika värde”. 
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Att röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang 
Flera av lärarna anger att rörelse är den förmåga som betraktas som den 
viktigaste. Ämnet idrott och hälsa har en lång tradition och ordet rörelse 
har med tiden fått många synonymer: idrott, kroppsövningar, fysisk akti-
vitet, kroppsbildning, färdighetsträning, kroppsrörelse, gymnastik. Fram 
till Lpo 94, då ämnet i skolan bytte namn från idrott till idrott och hälsa, 
var fysisk prestation det dominerande området som återspeglades i bety-
get. Även långt efter introduktionen av Lpo 94 grundade de flesta lärarna 
betygsättningen på prestation inom de fysiska aktiviteterna. Det är inte 
förvånande att lärare fortfarande ägnar mycket tid i sin undervisning åt 
färdighetsträning.  

Rörelseförmågan till och börja med, som är ju, kan man säga, den största, 
skulle jag vilja uttrycka mig. Alltså den som vi jobbar mest med och som vi 
i stort sett jobbar med hela tiden varje vecka. Det teoretiska återkommer 
kanske inte varje vecka. Hälsa och livsstil, friluftsliv, återkommer inte varje 
vecka och inte nödsituationer heller, utan rörelse återkommer hela tiden, 
vilket ju gör att där har man störst bedömningsunderlag och vilket gör att 
det kanske borde vara lättast att sätta betyg på den delen, eftersom man ser 
dem mest i den typen av situation. Men det är inte alltid det är riktigt så 
enkelt, att bara man har störst underlag, så är det lättast att sätta betygen. 
Det jag försöker göra, när vi bedömer rörelse är ju att dokumentera flitigt 
så klart, både skriftligt och filmmässigt (Adam).  

Läraren poängterar att rörelseförmågan är den som får mest uppmärk-
samhet och tid i undervisningen. ”Alltså den som vi jobbar mest med.” 
Resultatet blir att läraren självklart får ett ganska stort underlag för att 
sätta betyg i jämförelse med de andra förmågorna. Men detta innebär inte 
att det är ett lätt uppdrag. Vidare säger läraren att dokumentera elevernas 
framsteg är viktigt och inte alltid enkelt då man oftast har klasser på 
uppemot 30 elever, och bedömningen ska ske i stunden. Därför arbetar 
flera lärare med videofilmning som ger dem möjlighet till att studera olika 
rörelsemönster hos eleverna i efterhand, och på detta sätt uppfylla kraven 
på en rättvis bedömning.  

 Självklart har lärarna i större utsträckning möjlighet att följa elevernas 
utveckling i rörelseförmågan eftersom området omfattar ett innehåll med 
stor variation på aktiviteter. Detta innebär även att läraren behöver ha 
stor erfarenhet av och kunskap om de idrotter hen erbjuder eleverna. 
Detta för att kunna identifiera kunskapsobjekt, det vill säga vad som ska 
läras ut och hur detta kan betygsättas utifrån kvalitativa grunder. En av 
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frågeställningarna som lärarna resonerade om var vad som betygsätts i 
rörelse. 

Alla lagbollspel som finns. Vi har gjort en kategori som heter lagbollspel 
och då ingår fotboll och handboll och basket och alla dessa. Sedan har vi 
gymnastik och akrobatik. Vi har friidrott, alltså löpning och kast. I gym-
nastiken ingår också olika typer av redskapsbanor, hinderbanor – den ty-
pen av aktiviteter också. Simningen finns ju med i rörelse också. Dels så 
finns simning som grundkrav för nivå 1, men att man även som duktig 
simmare kan ha med det i rörelsebetyget, så att säga. Och sedan också le-
kar och andra rörelseaktiviteter, som inte är idrottsstyrda, finns ju med som 
en kategori. Där kan man få ganska många olika aktiviteter. Sedan det här 
med resultat. Vi skriver resultat på vissa saker, men det är inte resultaten i 
sig som är viktiga; att du måste hoppa 5 meter för ett A, så, men det är 
ändå intressant att ha med resultaten, för att har man en väl anpassad rö-
relse, så blir det oftast ett bra resultat. Vi betygsätter specifikt musik och 
rörelse, alltså rörelse är en, musik och rörelse är en annan (Adam). 

I citatet kan man se att eleven ska delta i flera olika fysiska aktiviteter som 
grund för betygsättningen inom rörelseförmåga. Här räknas upp ett antal 
idrotter som är traditionella under idrottsundervisningen och även ”lekar 
och andra rörelseaktiviteter, som inte är idrottsstyrda finns ju med som en 
kategori”. En annan utsaga bekräftar att betygsättning inom rörelseför-
mågan kräver en mer allsidig undervisning för att man ska kunna studera 
eleven i olika idrotter och rörelser: ”Där försöker man vara bred, att man 
ska se så mycket som möjligt.”  

När den här läraren berättar om sin bedömning lyfter han fram resul-
tatanteckningar. Å ena sidan framhåller han att de inte är grunden för 
betygsättningen, men å andra sidan säger han: ”Har man en väl anpassad 
rörelse, så blir det oftast ett bra resultat.” Tolkningen här är att det hand-
lar om att få stöd vid de färdighetsmässiga bedömningarna, där även re-
sultatnoteringar ingår. Det som ska bedömas är kvaliteten i rörelsen, men 
läraren menar att det finns en koppling mellan resultat och hur bra teknik 
man har i en utförd aktivitet. ”Att kunna anpassa sina rörelser väl till 
aktiviteten och sammanhanget” (Lgr11, s. 60) innebär kanske ofta att 
också resultatet i en idrott blir bättre. 

Läraren avslutar sin utsaga med att berätta att rörelse och rörelse till 
musik betygsätts var för sig. Även tre andra respondenter har samma upp-
delning: ”Vi tolkar det som att det är två separata förmågor. Vi har ett 
betyg i rörelse och ett annat betyg i rörelse till musik.” En lärare tolkar 
rörelseförmågan som en helhet och menar att rörelse till musik ingår i den 



IZABELA SEGER BETYGSÄTTNINGSPROCESS 101 
  

centrala förmågan, och det sammansatta betyget inom denna förmåga blir 
en sammanvägning med samtliga rörelseaktiviteter:  

Första frågan man får från eleverna (visar på matrisen med olika färger): 
Om jag inte får en A-nivå i dans och rörelse, då kan jag aldrig få ett A i be-
tyg? Jo, det kan man få, för att om det är så att den här (visar på rörelse) 
har du A på och det är många moment som ingår i den, så svaret är Ja man 
kan få ett A även om du inte har nått A i dans och rörelse (Daniel).  

Det finns alltså två olika principer som utmärker bedömningen av rörelse-
förmåga och som har stor betydelse för den slutliga betygsättningen. Den 
senast citerade läraren ovan utgår i sitt resonemang från att formulering-
arna i styrdokumenten om rörelseförmågan ska tolkas som en helhet och 
även betygsättas på detta sätt. Detta innebär att ”man kan få ett A även 
om du inte har nått A i dans och rörelse”, medan en tolkning där rörelse 
och rörelse till musik betraktas och betygsätts som två olika förmågor 
kommer att ge exempelvis ett B i betyg, när eleven får A i rörelse och B i 
rörelse till musik. Det som tydligt träder fram är att elevernas betyg på-
verkas av hur lärarna tolkar rörelseförmåga, och det har en direkt inver-
kan på likvärdigheten. Ställs bedömningen av hälsa och livsstil inför 
samma problematik?  

Att planera, praktiskt genomföra och värdera idrott  
Samtliga lärare har börjat sitt arbete som idrottslärare under Lpo 94 där 
hälsa ingick i undervisningen och betygsattes. De fysiska idrottsaktivite-
terna genomsyrade undervisningen och det tog lång tid för lärarna att 
implementera hälsoaspekter. Quennerstedt (2006) framhåller i sin avhand-
ling att förebyggande hälsoarbete på skolan fokuserar på ett patogent 
perspektiv och efterfrågar istället ett salutogent perspektiv. Traditionellt 
utgör ett smörgåsbord av olika fysiska aktiviteter basen för undervisning-
ens innehåll. Hur ser tolkningen av kunskapskraven för hälsa och livsstil 
ut och hur resonerar lärarna kring denna förmåga? Gemensamt för alla 
lärare i studien är att hälsa betraktas som en viktig del av betygsättningen. 

Det här är Linnea, och hennes träningsdagbok är helt fantastisk. Hon läm-
nade den först av alla. Hon resonerade kring sin hälsa på avancerad nivå, 
på ett medvetet sätt som gjorde att jag blev väldigt imponerad. Problemet 
med henne är att hon inte har den här rörelsebiten naturligt, hon är lite 
kantig, men hon är alltid med och är positiv och glad. Hon klarar inte all-
ting som man skulle vilja att de klarar, när de är A-elever. Samtidigt slits 
jag mellan att det här är ett ämne som ska vara hälsa och livsstil liksom. 
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Kommer hon klara sig sedan i livet? Ja, det kommer hon. Hon kommer sä-
kert må bra. Hon kommer att ta hand om sin kropp på ett bra sätt (Patri-
cia).  

Citatet visar lärarens resonemang kring betyget A och lyfter fram en upp-
gift som utgör underlag för betyget i hälsa och livsstil.  Som framgår är 
läraren övertygad om att kvaliteten på denna uppgift är hög och förmodar 
att eleven kommer att använda sina hälsokunskaper i framtiden. Samtidigt 
är läraren tveksam till vilket betyg eleven ska erhålla eftersom förmågan 
rörelse inte visar A-nivå, ”det här är ett ämne som ska vara hälsa och livs-
stil”. Detta indikerar att ämnet håller på att förändras och att hälsokun-
skaper ska betraktas som lika viktiga som fysisk bildning. Ännu så länge 
finns dock en osäkerhet om hälsans betydelse och hur denna förmåga ska 
bedömas på ett underbyggt sätt. Det finns således en tendens att rörelse 
premieras, och att det är en bedömningsstrategi som finns kvar från tidi-
gare läroplaner.  

    Flera av lärarna betraktar hälsa och livsstil som teoretiska inslag i 
undervisningen och följande utsagor är uttryck för detta. 

När det gäller hälsa och livsstil har vi jobbat med lite olika saker. Vi har 
jobbat rätt mycket med träningsprojekt och träningsprogram: sätta mål för 
egen träning. Där har fokusen legat mer på den teoretiska delen av ämnet. 
Alltså rörelse ingår på sitt sätt också, att man vet hur man ska röra sig 
litegrann. Vi har nog valt att lägga betoning på bedömningen i hälsa och 
livsstil i det skriftliga och det muntliga arbetet (Adam). 

Hälsa och livsstil är alltid det teoretiska vi gör och då har vi lagt upp det så 
att vi har en stor uppgift på hösten och en stor uppgift på våren (Stella). 

Som framgår ovan är teoretiska uppgifter och muntliga redovisningar ett 
betygsunderlag som oftast förekommer i samband med hälsa och livsstil. 
Uppenbarligen har lärarna svårt att se hälsofrågor som en del i den vanliga 
veckoundervisningen och arbetar med dem mer som en större uppgift som 
ska göras under en viss tid: ”Vi har en stor uppgift på hösten och en stor 
uppgift på våren.” Den först citerade läraren försöker i sitt resonemang 
hitta en koppling till rörelse, men är otydlig i sitt utlåtande ”man vet hur 
man ska röra sig litegrann”. Hälsoförmåga, enligt läraren, handlar bland 
annat om en hälsosam livsstil, om att genom regelbunden motion och rätt 
kost undvika hälsorisker. Därför borde den kanske kunna bakas in i varje 
lektion och utgöra ett samspel med rörelsedelen.  

En alternativ syn på hur man kan tolka och arbeta med hälsoförmågan 
illustrerar nästa citat:  
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Jag tycker att man kan se kunskapskraven på olika sätt.  Kriteriet att pla-
nera träningen, sätta upp ett träningsprogram och kunna utvärdera det, 
kan man också se under lektionerna. Det behöver inte vara så att de måste 
lämna ett skriftligt arbete till mig, utan det kan också vara så att de kan 
hålla en bra uppvärmning och att man kan resonera kring vissa delar munt-
ligt, så att man kan väva in det rätt mycket på lektionerna. Sedan är det väl 
så att man har valt idrott och hälsa och det är ett praktiskt-estetiskt ämne 
och jag vill inte att man på något sätt ska kunna skriva sig till ett bra betyg 
(Monica). 

Utsagan visar att eftersom idrott och hälsa är ett praktiskt-estetiskt ämne 
så ska det erbjudas möjlighet att visa sina kunskaper i hälsoförmågan, ”att 
planera träningen, sätta upp ett träningsprogram och kunna utvärdera 
det”, direkt på lektionerna. Läraren är tveksam till ”att man på något sätt 
ska kunna skriva sig till ett bra betyg” i hälsa. Här verkar läraren före-
språka en praktisk redovisning av kunskaper inom denna förmåga och 
skiljer sig därmed från övriga lärare som betraktar hälsa och livsstil som 
ett teoretiskt inslag i undervisningen. De flesta av lärarna arbetar med 
förmågan hälsa och livsstil under enstaka lektioner, medan nästa lärare 
skiljer sig från de övriga och arbetar hälsofrämjande under nästan hela 
terminen:  

Under en tolvveckorsperiod, ganska stor del av höstterminen, har eleverna 
fått sätta upp tre stycken träningsmål under de här tolv veckorna. De har 
fört träningsdagbok som vi har stämt av varannan vecka. Kollat vad de har 
tränat. Hur de har tränat. Och de ska planera träning i förväg, men de ska 
också efter varje vecka skriva en utvärdering. Sedan, när de här tolv veck-
orna har tagit slut, har de fått ett antal frågeställningar från oss som de har 
tagit ställning till. Då har de fått dels skriftliga uppgifter som de skulle be-
svara var för sig, och sedan har vi också gjort gruppdiskussioner, där ele-
verna har resonerat kring frågor vi har valt. Bedömningen ligger dels i hur 
man har planerat träningen. Genomförandet är nästa del som ska bedömas. 
Vad har de skrivit på sin utvärdering? Hur har de kommenterat det de har 
tränat? Och sedan utvärdering av hela arbetsområdet, den skriftliga och 
muntliga presentationen i slutet av arbetet. Alla de här tre delarna finns på 
något sätt med i den helhetsbedömning som görs i hela det här området då. 
Det är mycket tid som går till att bedöma och betygsätta. Jag tror att man 
med erfarenhet blir snabbare att urskilja vilka instruktioner man ska ge till 
eleverna och vad exakt jag letar efter hos eleverna i den här arbetsprocessen 
(Adam). 

Citaten indikerar att förmågan hälsa och livsstil är viktig och kräver en 
noggrant upparbetad planering som ska genomföras med eleverna. Lära-
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ren lyfter fram alla delar i kunskapskraven, att planera träning, genomföra 
och utvärdera: ”Alla de här tre delarna finns på något sätt med i den hel-
hetsbedömningen.” Och han lyfter fram att både bedömning och betyg-
sättning är tidskrävande. Detta citat är ett exempel på motivering och en 
uttömmande tolkning av kunskapskraven och hur den kan implementeras 
samt betygsättas i undervisningen. 

Att genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhål-
landen 
I Lgr 11 har friluftsliv och utevistelse lyfts fram som ett centralt innehåll, 
vilket också återspeglas i kunskapskraven. Även om friluftsliv förekom i 
den gamla läroplanen var det oftast ett eftersatt område som begränsades 
till någon dags aktivitet. Resultaten från studien Skola – Idrott – Hälsa vid 
GIH visar att friluftslivets andel i skolans idrottsundervisning under Lpo 
94 motsvarade ca 9 procent, att jämföra med bollekar och bollspel, ca 35 
procent (Backman 2004). Antalet friluftsdagar på skolorna har minskat 
under åren och genomfördes då för det mesta i samband med orientering. 
De lärare som har arbetat med andra former av friluftsliv som exempelvis 
vandring och paddling har betraktat detta mera som en upplevelse, och 
väldigt sällan ledde aktiviteten till ett underlag för betygsättning.  

Den nya läroplanen ställer lärarna inför en stor utmaning när det gäller 
betygsättning av friluftsliv med tanke på de ganska sparsamma erfarenhet-
erna från tidigare: ”Jag tycker att friluftslivsmomentet är jättesvårt att 
bedöma.” Följande resonemang har förts i lärarnas utsagor kring tolk-
ningen av denna förmåga: 

Friluftslivet och orientering är de svåraste delarna att göra en bedömning 
och sätta ett betyg på. Orientering har vi jobbat mer med i den nya läro-
planen än vi någonsin har gjort tidigare. Vi har haft fler tillfällen, vi har 
haft flera friluftsdagar, vi har haft flera olika moment och flera bedöm-
ningstillfällen. Friluftslivet har vi lagt in dels på vissa friluftsdagar, där vi 
har gjort olika vandringar med rätt packning, rätt utrustning och så vidare, 
men vi har även jobbat med detta teoretiskt (Adam). 

Det ser väl litegrann ut som att friluftslivet även kan ingå i idrottslektioner-
na som vi bedriver utomhus och vi har också då lagt om planeringen lite 
och är mer ute hela året. För att det är också så att friluftsaktiviteter kan 
man bedriva i fria luften, det behöver inte vara ute i skogen. Det kan vara 
på skolgården eller borta på ängen (Adam).  
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Utsagan pekar på att läraren är väl medveten om de ökade kraven som 
ställs på honom i samband med den nya läroplanen. Detta får effekter i 
planeringsarbetet med idrottsundervisningen, där friluftsliv tillsammans 
med orientering får en mer omfattande plats. I citatet påpekas behovet av 
en mer ingående planering, som innehåller flera aktiviteter, samt behovet 
av att även fokusera på bedömningen: ”Vi har haft flera olika moment 
och flera bedömningstillfällen.”  

Den traditionella friluftsundervisningen bedrevs oftast under längre vis-
telser i naturen och krävde schemaändringar för hela skolan. Tätortsnära 
friluftsliv föreföll vara relativt ovanligt. Läraren för ett resonemang om att 
hitta nya vägar: ”Det är också så att friluftsaktiviteter kan man bedriva i 
fria luften, det behöver inte vara ute i skogen.” Det verkar som att lärar-
nas uppfattningar om möjligheterna att arbeta med friluftsliv har föränd-
rats. Flera av lärarna känner behov av att mer regelbundet undervisa i den 
förmågan för att tillgodose kunskapskraven. Nästa citat bekräftar detta:  

Sedan friluftsliv, det är någonting som vi verkligen aktivt försöker jobba 
med för att få upp, så att det inte ska vara ett moment man bara jobbar 
med under ett tillfälle. Vi vill ha mer kontinuitet i friluftslivet. Vi vill ha det 
mer utspritt. Allt kan inte koncentreras till en dag, utan vi måste göra 
andra saker. Det är ett dilemma med friluftslivet, kan jag känna (Stella). 

Som jag nämnde tidigare har lärarnas tolkning av kunskapskraven innefat-
tat ett förändrat sätt att undervisa inom friluftsliv och utevistelse. Att för-
mågan är viktig för betygsättning uttrycker nästa lärare, men till skillnad 
från tidigare utsagor är hennes undervisning begränsad enbart till en dag, 
förutom när det gäller ett specifikt moment, orientering:    

Orientering hade vi hela hösten, vi orienterar mycket. Vi har även lagt in 
friluftsdagar i skogen med Trangiakök, bygga eldstad och bygga vindskydd. 
Det var en viktig dag för betygsättningen, även om det är fel i sig att ha 
bara en dag. Vi ska försöka utöka detta (Patricia). 

Ett liknande resonemang för nästa lärare:  

Jag tittar på orientering. Friluftslivet har vi nästa termin och det handlar 
bara om att det är så svårt att få ihop det schematekniskt. Så vi har valt att 
inte ha de kunskapskraven den här terminen, så jag bedömer inte det, utan 
det kör vi under våren i nian. (Monica) 

Det förefaller som att kraven på betygsättning styr aktiviteterna och att 
det är lättare att bedöma orientering. Utifrån lärarnas resonemang är fri-
luftslivet mera svårplanerat schemamässigt. Uppenbarligen verkar oriente-
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ring vara lättare att planera och arbeta med. Där känner lärarna att de har 
lättare att ta fram underlag för betygsättning. Den första läraren uttrycker 
att de har lagt mycket tid på att arbeta med orientering, medan friluftsliv 
enbart anordnades under en dag men hon anger att den dagen är betydel-
sefull för betygsättningen.  

Den betygsättningen som oftast användes i samband med orienteringen, 
byggde på att klara en angiven orienteringsbana på en viss tid, som sedan 
resulterade i ett visst betyg, har ifrågasatts av många lärare. De menar att 
de nya kunskapskraven som fokuserar på kvaliteter kräver en djupare 
tolkning. Därför lyfter lärarna fram att man söker skapa fler och olikar-
tade bedömningstillfällen: 

Vi har lagt flera lektionstillfällen i orientering. Vi har gjort fler träningsmöj-
ligheter här i närområdet, vilket gör att det finns fler övningstillfällen för 
eleverna och det finns fler bedömningstillfällen för oss. Vi försöker så gott 
vi kan bedöma utifrån det vi ser på de här lektionstillfällena och i samtal 
med eleverna. Vi har haft en traditionell orienteringsdag och då försökte vi 
också lägga upp den på annorlunda sätt. Att det skulle vara färre elever i 
skogen samtidigt. Att det var längre starttid mellan respektive elevgrupp el-
ler elever o.s.v.  Vi tyckte väl ändå att vi fick lite bättre koll efter den dagen 
än vad vi hade fått tidigare (Adam). 

 

Orientering gör vi nu egentligen på två sätt, som jag också är nöjd med. 
Dels gör vi en precisionsorientering, där de går efter snitslad bana och ritar 
på en karta och sedan gör de en typ av orientering som liknar traditionell 
orientering, som går på tid. Men tiden är inte på något sätt avgörande, du 
får inte bättre betyg bara för att det går fortare, utan vi har något slags de-
adline-tid, så du kan gå och du kan gå lite fram och tillbaka och det sitter 
falska kontroller, så det handlar om att visa att man vet var man är hela ti-
den (Daniel). 

Som framgår av citaten försöker lärarna hitta mera kvalitativa sätt att 
bedöma elevernas förmågor i samband med bedömningen i orientering. I 
deras tolkning av kunskapskraven framgår att de använder sig av en 
”traditionell orienteringsdag”. Men de gör egna upplägg: “färre elever i 
skogen samtidigt”, ”längre starttid mellan respektive elevgrupp”. Tiden är 
inte den avgörande faktorn vid betygsättningen: ”… du får inte bättre 
betyg bara för att det går fortare”. Å andra sidan arbetar de mera konti-
nuerligt under hela läsåret med ett utökat antal tillfällen för orientering, 
samt anpassar förutsättningar i närområdet för att kunna bedriva oriente-
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ring under vanliga lektioner. Förutom det tillkommer samtal med eleven 
som komplettering till en praktiskt genomförd orientering. Lärare nummer 
två lyfter fram ”en precisionsorientering”, som ett sätt att erbjuda eleverna 
en mer visualiserad undervisning där ”eleverna går efter snitslad bana och 
ritar på en karta”. Detta leder till flera bedömningstillfällen och sannolikt 
även till en mera rättvis betygsättning. Tidigare var det vanligt att betyget i 
momentet orientering baserades på två till tre övningstillfällen under lekt-
ionstid och en orienteringsdag under en heldag, då man kontrollerade 
elevernas färdigheter och kunskaper.  

Friluftsliv tycks alltså delvis reduceras till orientering när det gäller be-
dömning och betygsättning. Åtminstone anger lärarna att det är lättare att 
hantera bedömning här. Slutsatsen kan även vara att aktiviteter som går 
att bedöma prioriteras. Som framgått ovan har några av lärarna ändå 
försökt skapa tillfällen inom utevistelse och friluftsliv och på det sättet 
breddat sin bedömning och betygsättning.  

Följande citat ger en bild av hur en lärare motiverar friluftsinslag i relat-
ion till olika betygsnivåer:  

För E-nivå i friluftslivet ska eleven vara med på lektionerna och genomföra 
innehållet i arbetsplanen, sedan för C-nivå gör de en skriftlig planering uti-
från frågorna utan att behöva göra något, för det har de gjort på E-nivån. 
Den planering som de gör på C-nivå kan även leda upp till A-nivå, men då 
måste de dokumentera och det kan du göra på film eller i text och det får 
de göra på fritiden. Det kan vara ridning, svamputflykt, fisketur. Det är ett 
sätt att nå ett A, det andra sättet är att följa med mig på en vandring. Den 
är helt frivillig. Följer du med mig då behöver du inte producera någon 
dokumentation, utan då har jag istället lagt lite mer ansvar på eleverna, 
som ska läsa in sig på materialet och förbereda sig, samt respektera drog-
förbud, allemansrätten, och de är med och hjälper till hela tiden, samt har 
jag skrivit några uppgifter som eleverna ska genomföra under vandringen 
(Daniel).  

Den progression man kan utläsa i lärarens upplägg innebär att E-nivån 
klaras av om man deltar i den lärarledda undervisningen. C-nivån omfat-
tar en skriftlig uppgift. A-nivån däremot består antingen av en individuell 
dokumentation som delvis görs på fritiden, eller av en frivillig vandring 
tillsammans med läraren med vissa uppgifter att lösa. Även denna uppgift 
tycks ligga utanför lektionstid. Som framgår av citatet tycks friluftsaktivi-
teten behöva ske på elevernas fritid för att de ska nå betyget A i friluftsliv. 
Det är uppenbart att betygsättning inom friluftsliv uppfattas som svår att 
genomföra och läraren söker olika vägar för att kunna klara uppdraget, 
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men man kan fråga sig om det är rimligt att högre betyg endast kan upp-
nås genom insatser utanför skoltid. 

Att förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer vid 
vatten 
Denna förmåga innehåller två delar, att förebygga risker vid fysisk aktivi-
tet och att hantera nödsituationer vid vattnet med alternativa redskap 
under olika årstider. Det visar sig att lärarna använder olika uttryck för 
att beskriva den första delen – ”skadehantering”, ”skador”, ”avvärja ris-
ker”, ”förebygga skador” – och de har inte någon tydlig beskrivning av 
vad förmågan bör omfatta.  

Det tycks också vara så att lärarna lägger ner mindre tid och har svå-
rare att bedöma och betygsätta förmågan att hantera nödsituationer vid 
vattnet. Lärarna är dock väl medvetna om att betygsättningen innebär att 
alla delar i kunskapskraven måste vara med. ”Alla de fyra förmågorna blir 
viktiga, man kan inte på något vis smita undan. Du måste faktiskt få med 
allting för att det ska vara rättvist.” I tidigare kursplaner fanns det ut-
rymme att ”smita undan”, som någon lärare säger. Det förefaller som att 
ett år efter introduktionen av Lgr 11 är det fortfarande stora skillnader 
mellan lärarnas tolkning av innebörden av den sista förmågan. 

Sista förmågan, att hantera nödsituationer vid vattnet och förebygga ska-
dor, har jag inte hunnit med. Jag har börjat fundera på ett upplägg kring 
detta. På min andra skola så har jag arbetat med HLR-undervisning, som 
har fungerat bra (Patricia). 

Uppenbarligen är inte läraren klar med sin tolkning av det sista kunskaps-
kravet och har därför inte heller kunnat arbeta med denna förmåga. Lära-
ren är inte ensam om att ha svårigheter att finna ett innehåll som ger kun-
skap och ett bedömningsunderlag i denna förmåga. En annan lärare be-
skriver sin tolkning av förmågan att förebygga risker vid fysisk aktivitet 
och att hantera nödsituationer vid vattnet: ”Vi arbetar mycket med hjärt- 
och lungräddning. I friluftslivet så har vi fått LABC (larm, andning, blöd-
ning, chock). Den sista förmågan verkar ibland föras in under andra kun-
skapskrav, som friluftsliv. Detta framhålls även i följande citat: 

Skador känns svårast någonstans, att bara plocka ut och bedöma. Är man 
uppe på hög nivå till exempel i friluftsliv, då förebygger de skador på väl 
fungerande sätt. Du kan beskriva risker mycket väl. Samma sak på hälsode-
len. Är du uppe mot en C- eller A-nivå, så måste du förstå konsekvenserna 
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av kost, kostens påverkan. Jag tycker det är svårt att bedöma enskilt. Jag 
tycker man får det i de andra delarna (Peter). 

Sedan har vi det sista att förebygga skador, som jag har varit inne lite på ti-
digare och det har de visat dels inom prov som de har haft i styrketräning, 
konditionsträning och då har jag lagt in frågor som ”Hur kan du förebygga 
skador i samband med styrketräning eller konditionsträning?” Det skriver 
de även i sin träningsdagbok: ”Hur kan du undvika skador (Daniel)? 

I utsagor kan man se att lärarna således anser att förmågan att förebygga 
skador kan bedömas i samband med de andra förmågorna, exempelvis 
friluftsliv eller hälsa och livsstil. Dessutom anser lärarna att detta ”är svårt 
att bedöma enskilt” och bör därför kopplas till andra förmågor. 

Utifrån deras resonemang skulle man kunna dra slutsatsen att den nivå 
eleven har uppnått i till exempel friluftsliv eller hälsa och livsstil automa-
tiskt innebär samma kvalitativa nivå inom skadehantering.  
Förmågan att förebygga skador bedöms alltså i huvudsak inom andra 
förmågor och den andra aspekten som har med nödsituationer att göra 
bedöms i huvudsak genom att lyfta in hjärt-lungräddningen i undervis-
ningen.  

En mer detaljerad tolkning av båda delarna i kunskapskraven framhävs 
av nästa lärare:  

Sista förmågan, att förebygga skador och hantera nödsituationer vid vatt-
net, är ett moment som inte förekommer så ofta. Utan det blir som 
punktinsatser, kan man säga. Alltså dels bogsering, hämta docka, förlängda 
armen som hjälpmedel. Det står också att man ska hantera nödsituationer 
vid olika årstider, det är inte heller helt enkelt alla gånger och det vi har 
gjort, det är att ha tränat på ett frigolitflak i simhallen. Vi har också lagt 
mycket tid på skadeförebyggande, alltså ”Vad kan jag göra för att undvika 
att bli skadad, allsidig träning, uppvärmning, utrustning?” Det har vi beto-
nat rätt mycket. Vi har också jobbat ganska mycket med HLR (Adam). 

Citaten lyfter fram att lärarens transformering av kunskapskraven i verk-
ligheten innebär ”punktinsatser”. Det medför att momenten “inte före-
kommer så ofta”, men utifrån beskrivningen av hur han har lagt upp 
undervisningen verkar det ändå som att innehållet är ganska omfattande, 
jämfört med andra lärares utsagor. Han tar upp skadehantering i samband 
med ”allsidig träning, uppvärmning, utrustning”. För att främja elevernas 
inlärning av förmågan att hantera nödsituationer vid vattnet finns det ett 
antal aktiviteter läraren räknar upp. Samtidigt anger han att träning i 
samband med olika årstider inte är så enkel. Ett alternativ till att ge sig ut 
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med eleverna under vintern är att ”träna på ett frigolitflak i simhallen”. 
Dessutom arbetar läraren med hjärt-lungräddning. Även nästa lärare anser 
att livräddning och ”isvak” är viktiga kunskaper som eleverna ska ha med 
sig:  

Sedan har vi längst ner det som står för att hantera nödsituationer vid vatt-
net och då har vi varit i simhallen, vi har haft det med livräddning. Vi har 
haft isvak (Daniel). 

Det kan således noteras att denna förmåga innebär en delvis ny utmaning 
för lärarna och flera anger att de har svårigheter att finna stoff som ger ett 
bra underlag för bedömning. Ett alternativ har varit att baka in förebyg-
gandet av skador inom andra förmågor medan hanteringen av nödsituat-
ioner oftast har inneburit undervisning i HLR. 

Förmågornas olika värde 
Enligt Daniel Wernegren, undervisningsråd på Skolverket, ska lärarna 
göra en samlad och allsidig bedömning utifrån sin professionalitet (Skol-
världen, Östberg 2013). Men några konkreta anvisningar om i vilken ut-
sträckning de olika förmågorna ska inverka på betyget kan han inte ge, 
utan hänvisar till lärarens yrkesmässiga skicklighet. Analysen har visat att 
drygt ett år efter att den nya läroplanen introducerades, är lärarna fortfa-
rande osäkra på hur de ska hantera de olika förmågorna, det vill säga hur 
dessa ska värderas i förhållande till varandra. En av lärarna tittar tillsam-
mans med mig på matrisen och framhåller:  

För att jag tycker också det är orimligt att vi ska vara ålagda att värdera 
alla de där förmågorna som lika viktiga. Det där gillar inte jag och de på 
Skolverket kan inte svara på det heller, när man ringer. För jag har ringt till 
Skolverket två gånger och frågat om olika saker och de kan inte svara. Det 
är egen tolkning. Jag kan känna så här: Om man pratar om det gamla sy-
stemet, så sa man att det var flummigt. Det här är väl flummigt om någon-
ting. Jag är inte riktigt med på hur det går till och om man ska väga alla 
lika mycket (Stella). 

Citaten indikerar att vissa förmågor generellt är mer betydelsefulla än 
andra för betygsättningen. Det saknas emellertid information kring värdet 
av olika förmågor, vare sig man läser kursplanerna eller vid kontakter 
med Skolverket.  Detta dilemma riskerar att påverka likvärdigheten i be-
tygsättningen, eftersom man lämnar en stor del av tolkningen till enskilda 
lärare. Det kan innebära stora skillnader mellan olika lärare och skolor i 
vad som bedöms som ”viktiga” förmågor. 
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Sedan är det så och även enligt Skolverket, så kan du värdera de olika för-
mågorna faktiskt lite som du själv vill. Det är inte så att du måste värdera 
alla de här förmågorna lika mycket. Vissa av de förmågorna är mycket svå-
rare att bedöma, vissa tycker jag är lättare (Monica). 

Återigen betonas att förmågorna värderas olika. Läraren har fått intrycket 
att ”enligt Skolverket, så kan du värdera de olika förmågorna faktiskt lite 
som du själv vill”, och påpekar även att hon inte känner sig trygg i sin 
bedömning med alla förmågor. Nästa utsaga indikerar också att vissa 
kunskapskraven upplevs som viktigare än andra: 

 […] just att kunna väga! Hur mycket stoff, hur mycket material, hur 
mycket undervisningstid har jag lagt på ett speciellt moment och hur tungt 
ska det väga mot de andra momenten?  Tanken är att det ska ligga lika 
mycket tid och lika mycket liksom tyngd i varje färdighet. Det skulle jag 
personligen inte hålla med om. Jag tycker att rörelsebiten och dans bör 
väga mycket tyngre. Jag tycker att rörelse, friluftslivet och orientering ska 
väga tyngre än det här med att avvärja risker (Daniel).  

En annan aspekt är att ämnet idrott och hälsa har lång tradition att arbeta 
med den fysiska kroppsutvecklingen. Och den förmågan som får störst 
utrymme i undervisningen är fortfarande rörelsedelen: ”Jag kollar mycket 
på motoriska färdigheter.” Där har läraren ett bredare underlag och där-
för känner han att den bör väga mera i betygsättningen. Citaten visar att 
förmågan att förebygga skador och hantera nödsituationer känns mindre 
viktig och får inte samma tidsmässiga plats på lektionerna, och således 
tycker läraren att den inte ska ha samma tyngd i det slutliga betyget. Att 
exempelvis friluftsliv lyfts fram i kursplanerna som en viktig förmåga sam-
tidigt som många skolor har svårt att tilldela tid till längre utevistelser 
upplevs också som svårt att hantera. ”Den här terminen så har vi inte haft 
så mycket friluftsliv, så jag har faktiskt inte haft med det i bedömningen”. 
Det innebär att vissa förmågor, som rörelse, kan ges relativt gott om lekt-
ionstid, medan friluftslivet endast förekommer enstaka timmar. Detta 
ställer till bekymmer vid sammanvägningen av betyg. En mer kvantitativ 
avvägning i procent syns i citatet nedan:  

Å andra sidan så finns det fyra förmågor och då är min tanke: Den här (pe-
kar på Förebygga skador och hantera nödsituationer), men hur mycket kol-
lar vi detta? Otroligt lite procentuellt sett. Kan jag ägna 25 procent av tiden 
på den här, jag tror att jag inte gör det. Mera så; 30 procent på förmågan 
rörelse, 30 procent på förmågan hälsa och livsstil, 30 procent på förmågan 
friluftsliv och bara 10 procent på förmågan förebygga skador och hantera 
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nödsituationer. Den ska ändå vara lika mycket värd. Jag vet inte, jag har 
ingen aning. Jag tänker att rörelse, hälsa och livsstil och friluftsliv är lika 
stora delar och sedan sista delen, skulle jag bedömt som mindre (Peter).  

Läraren utgår från att det finns fyra centrala förmågor som ska bedömas 
och att det naturliga skulle vara att varje förmåga utgör en fjärdedel av 
betygen. Samtidigt är han tveksam till att förmågan förebygga skador och 
hantera nödsituationer ska utgöra 25 procent av betygen. Detta med tanke 
på att den inte får samma fokus och tidsmässiga tilldelning i undervisning-
en. ”Hur mycket kollar vi detta? Otroligt lite procentuellt sett.” Vad ham-
nar då i fokus och hur ska fördelningen vara? Läraren är osäker: ”Den ska 
ändå vara lika mycket värd. Jag vet inte, jag har ingen aning.” Han före-
slår en fördelning, där rörelse, hälsa och livsstil samt friluftsliv utgör var 
sina 30 procent av betygen och sista förmågan tilldelas 10 procent.  Detta 
stämmer även bättre med den tid som han har avsatt för att lära ut de 
olika förmågorna. 

Det finns också andra utsagor som avviker från uppfattningen att de 
ovan nämnda tre dominerande förmågorna ska få lika mycket utrymme i 
betygsättningen. Det beror på uppgifternas omfattning i betygsatta mo-
ment. En lärare visar på en datormatris med kolumnen hälsa och livsstil 
och resonerar: 

Jag tycker inte det där teoretiska är så viktigt. Jag gör det, men jag väger 
inte det riktigt lika mycket, och då kan ändå eleverna landa på högre betyg. 
Jag är inte riktigt med på hur det går till och ska man väga det lika mycket? 
Tänker på en elev som har A i princip i allting och så har man svårigheter 
teoretiskt, få ut det på papper, då kan man ta det muntligt förstås och det 
kan vara svårt det också. Då måste man tänka så att då håller hela idrotts-
ämnet på att förändras och det kanske man bara ska acceptera att det gör. 
Att man måste vara stark även i teori för att nå ett A (Patricia).  

Tankarna som läraren förmedlar speglar en intressant utveckling, där 
ämnet idrott och hälsa även kan betraktas som ett delvis teoretiskt ämne. 
Uppenbarligen anser läraren att hon har ett för litet underlag just inom 
hälsa och livsstil för att det ska kunna utgöra ett lika underbyggt underlag 
som de andra förmågorna. Det tycks vara en tendens att lärarna dels be-
traktar förmågan hälsa och livsstil som i huvudsak teoretisk till sin karak-
tär, och dels att de har svårt att skapa tillräckliga underlag för att betyg-
sätta denna förmåga i samma utsträckning som övriga förmågor. Den 
slutsatsen hon drar, ”att då håller hela idrottsämnet på att förändras och 
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det kanske man bara ska acceptera att det gör”, illustrerar en av de utma-
ningar som lärarna står inför i sin bedömningspraktik.  

Bedömningsmatriser – ett klockrent verktyg 
Matriserna används för att bedöma den kvalitativa kunskapen och doku-
mentera hur eleverna utför och redogör för de förmågor som kursplaner 
föreskriver. De hjälper till att särskilja de kvalitativa nivåer som eleven 
uttrycker och uppvisar, samt är behjälpliga för att identifiera elevernas 
styrkor och svagheter. Bedömningsmatriserna visar för eleverna, på ett 
påtagligt sätt, sambanden mellan lärandemål, undervisning och bedöm-
ning (Jönsson, 2012). 

De gamla kursplanerna krävde lokalt tolkningsarbete och redan då 
växte bedömningsmatriser fram som verktyg för att tydliggöra kopplingen 
mellan skolans mål och betygsstegen. I samband med implementeringen av 
Lgr 11 har intresset för bedömningsmatriser ökat.  

Fem av sex lärare som har deltagit i delstudie 2 använde sig av bedöm-
ningsmatriser under de inspelade videosamtalen och utifrån dessa har 
lärarna motiverat sina bedömningar. Vissa matriser innehöll de formule-
rade kunskapskraven i styrdokumentet och därefter lärarnas tolkning av 
dem. Andra presenterade enbart omformulerade krav på olika nivåer. 
Bedömningsmatriser skapades på enskilda skolor och i tre fall på kom-
munnivå, där representanter från olika skolor var delaktiga i utformning-
en.  

Jag känner att arbetet med matriser blir enklare och tydligare och utförli-
gare för varje termin som går. Jag känner mig säkrare och bekvämare med 
mina matriser nu än vad jag gjorde tidigare. Jag har lärt mig att hantera 
matriser på ett annat sätt än vad man gjorde när man använde dem för 
första gången. Då var det inte alls lika lätt. Då vågade man knappt visa upp 
dem.  Sedan har jag använt matrisen som mitt sammanfattande betygsun-
derlag, utifrån matrisen så har betygen sedan satts. Och utifrån matrisen så 
har jag sedan skrivit de utvecklingsomdömen som ska finnas i elevernas 
IUP sedan. För där luckorna finns i matrisen, så är det rätt tydligt var ut-
vecklingsområdena finns för att nå nästa steg på betygsskalan (Adam).  

Citaten visar att under studiens gång har lärare utvecklat matriser i avsik-
ten att skapa en ”röd tråd” mellan ämnets syfte, centrala innehållet, kun-
skapskraven, undervisningen, bedömning och betygsättning. Matriserna är 
också användbara som underlag för individuella utvecklingsplaner, skrift-
liga omdömen och utvecklingssamtal. Som framgår av citatet ovan var det 
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inte helt enkelt att använda sig av matrisen vid introduktionsfasen: ”Då 
vågade man knappt vissa upp dem.” Under det fortsatta arbetet med ut-
vecklingen av bedömningsmatriser fick lärarna möjlighet att prova olika 
innehåll för att så småningom få till en någorlunda genomarbetad och 
fungerande matris. Samtidigt blir matrisen, som påpekats, ett ”samman-
fattande betygsunderlag” som tydligt belyser de områden där eleven behö-
ver utvecklas. 

Lärarna som använder sig av matriser har lyft upp dem som ett sätt att 
dokumentera elevernas kunskaper. Men de ser dem också som ett verktyg 
för att ge eleverna feedback inför det fortsatta lärandet. Dessutom hänvi-
sar lärarna till elevernas stigande tillgång till datorer. 

Allt jag samlar på mig, oavsett om det är att jag antecknar det på klasslistor 
eller att det är resultat från prov och uppgifter, hamnar i datorn till slut och 
det kan eleverna se, för att de har egna datorer. Datorn är verkligen ett 
verktyg när det gäller att sammanfatta och kommunicera (Daniel). 

Utsagan visar att den stora IT-satsningen på skolorna, samt utökade eko-
nomiska möjligheter att erbjuda eleverna egna datorer har varit ytterligare 
anledningar till att bedömningsmatriser utgör ett stort inslag i betygsätt-
ningsprocessen. Den samlade bedömningen eller betygsättningen i olika 
moment dokumenteras och kommuniceras där till elever och föräldrar. De 
flesta skolor har idag en webbaserad kommunikationsplattform och lärar-
na är skyldiga att föra in elevernas resultat i sina matriser så fort de är 
klara med ett undervisningsområde. Så gott som varje elev har tillgång till 
datorer på skolan, som används varje dag i undervisningen och nästan alla 
har dator hemma. Detta leder till att både föräldrar och elever får en dju-
pare inblick i vad betyget består av, då de nästan dagligen kan följa ele-
vernas kunskapsutveckling. Samma lärare fortsätter: 

Det som eleverna ser – det är det som hamnar i datorn i deras matris. När 
jag sedan sätter betyget, när jag pratar om betyget med eleverna, då gör jag 
det utifrån det som står i deras matris och det är väl stor skillnad mot hur 
det var förut. Det är mycket mer öppet nu. Elever och föräldrar kan gå in 
och titta i sin matris. […] Jag vill se matriserna som hjälp. Jag vill inte 
känna mig låst av dem. De har en termin på sig och under denna termin, så 
kommer alla delar i matrisen att fyllas i och som jag sa till eleverna att de 
har möjlighet att påverka alla delar i sin matris under sista terminen. Det 
finns ingenting som är kört, allting byggs bara på hela tiden (Daniel). 

Som framgår av citatet är betygen inte lika ”hemligstämplade” som tidi-
gare. Hela betygsättningsprocessen är mer transparent än tidigare, vilket 
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uppfattas som positivt. Förutsättningen för att matrisen ska vara till hjälp 
vid betygsättningen är att den är tydlig, dvs. att elever, föräldrar och lärare 
tolkar bedömningskriterierna och nivåbeskrivningarna på ett liknande 
sätt. Det faktum att eleven kan påverka sina resultat under hela terminen 
gör matrisen till ett ”levande dokument”, där elevens framgångar utvärde-
ras och uppdateras. Betygssystemet ställer större krav på ständig bedöm-
ning och, som läraren påpekar, är matriserna till hjälp i det vardagliga 
arbetet och underlättar lärarnas arbetsbörda, vilket skapar gynnsammare 
förutsättningar för betygsättningsprocessen. Detta blir även tydligt i nästa 
citat:  

Hälsa och livsstil känns enkelt att bedöma. De gjorde ett stort arbete kring 
hälsa och livsstil förra året och fick tillbaks matriser. Vi har lagt till kosten i 
år, en föreläsning, och har pratat ganska mycket kring kosten både ur ett 
hälsoperspektiv och även ohälsoperspektiv. Det blev jättebra resultat. De 
kunde använda sina gamla matriser – vad de kunde innan och sedan arbeta 
sig uppåt. Det är många som har höjt sig på den delen (Peter). 

Uppenbarligen vägleder matriserna eleverna i deras lärande och ger dem 
feedback och tips inför det fortsatta arbetet. Förutsättningen för detta är 
att matrisen är tydlig och att de olika betygskraven är beskrivna som kon-
kreta uppgifter. Läraren själv uppfattar att eleverna, utifrån sina kunskap-
er i tidigare matriser, fick hjälp att utvecklas inom hälsa och livsstil och 
möjlighet till att höja sitt betyg i detta kunskapsområde. Det är tydligt att 
läraren ser matriserna som ett bra hjälpmedel i betygsättningen.  

Alla lärare är inte lika entusiastiska. Nedanstående citat visar att det 
finns invändningar och tveksamheter inför matriserna: 

Jag tycker inte om dem [matriserna], det känns som att man har ett rutsy-
stem i huvudet: Var eleverna ligger i de här olika områdena. […] Om jag 
har klickat in en matris, då kan det komma upp ett betyg automatiskt. Det 
som jag tycker är svårast, och det har jag diskuterat med kollegor, det är 
vår egen fria tolkning omkring vilka områden som är viktigast. Jag kan 
som lärare bedöma att jag tycker att rörelsemomentet är viktigare än till 
exempel hälsa och livsstil. Jag kanske tycker att rörelsemomentet ska väga 
tyngre. Får jag göra så? Får jag tolka det så att det är viktigare? För att en-
ligt matrisen så kommer jag inte riktigt undan med detta (Stella). 

Utsagan indikerar att läraren är missnöjd med matrisernas styrande roll. 
Hennes upplevelse är att omdömena blir ”automatiska”, dvs. att datorn 
mekaniskt kan ta fram det slutliga betyget. Dessutom saknar läraren möj-
lighet till ”egen fri tolkning” vid den sammansatta betygsättningen. Be-
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dömningsmatriser är konstruerade på kommunal nivå och i vissa fall har 
lärarna varit delaktiga i skapandet av innehållet. Några av lärarna har 
designat egna matriser, där de utifrån målen klargör vad undervisningen 
bör fokusera på. Lärarna gör det tydligt för eleverna vad som är viktigt 
och ger konkreta exempel på vad som ska göras och på vilka grunder de 
bedöms. Matriserna ger på så sätt stöd åt lärarna inför betygsättningen.  

Sammanfattning 
För att kunna få en djupare förståelse för hur betygsättningsprocessen 
inom ämnet idrott och hälsa kommer till uttryck i lärarnas konkreta ar-
bete med betygsättningen har, i delstudie 2, redogjorts för lärarnas moti-
veringar av sina bedömningar. Lärarnas argumentation utgick ifrån trans-
formeringen av kursplanerna och beskrivningen av de specifika kunskaps-
kraven, som är grunden för att betygsätta det genomförda stoffet i under-
visningen.  

De tre teman som framträder tydligt i videointervjuerna är (i) viktiga 
kunskaper, (ii) förmågornas olika värde, och (iii) bedömningsmatriser.  

Lärarnas tolkningar av de nya kursplanerna och kunskapskraven som 
implementerats i undervisningen har främst två syften. För det första att 
kunna planera lektioner så att kunskaper och färdigheter som ingår i kun-
skapsförmedlingen överensstämmer med kunskapskraven, och som även 
är möjliga att betygsätta. För det andra att förenkla beskrivningarna av 
kunskapskraven, så att lärarna kan motivera sina bedömningar för elever-
na och att eleverna förstår vad de betygsätts på. 

Lärarnas tolkning av kursplanerna och kunskapskraven har också lett 
fram till att somliga förmågor betraktas som grundläggande och andra 
anses som mindre viktiga i betygsättningsprocessen. Lärarnas transforme-
ring av kunskapskraven har även gett upphov till ytterligare tankar om 
begränsningar och möjligheter i förhållande till den nya betygsskalan.  

Lärarnas utsagor i samband med deras motivering av sina bedömningar 
utifrån transformeringen av kunskapskraven visar på en osäkerhet kring 
förmågornas olika värde i den sammansatta betygsättningen. Alla anser 
att rörelseförmåga är kärnan i ämnet och den tilldelas även mest tid i 
undervisningen, då den återkommer varje vecka. Härmed uppfattas för-
mågan som viktigast även vid betygsättningen – bland annat eftersom 
lärarna har mest underlag för betygsättning här. Lärarnas uttalanden ger 
exempel på aktiviteter som genomförs i undervisningen, och det tycks vara 
det traditionella smörgåsbordet som erbjuds. Uppenbarligen bär lärarna 



IZABELA SEGER BETYGSÄTTNINGSPROCESS 117 
  

med sig erfarenheterna från Lpo 94, där bollspel och andra rörelseaktivite-
ter stod för merparten av innehållet i undervisningen.    
Ett problem som framkommit under samtalen är att någon lärare delar 
upp rörelse i två delar, rörelse och rörelse till musik, medan en annan väl-
jer att slå samman dessa till en förmåga. Detta kan ge olika konsekvenser 
för det slutliga betyget, vilket i sin tur påverkar likvärdigheten. Här be-
hövs sannolikt tydligare anvisningar från central nivå för att inte tolkning-
arna från lärarnas sida ska skilja sig alltför mycket åt.  

Förmågan att planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och 
andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil 
har fått betydligt större genomslag i lärarnas tolkningar av styrdokumen-
tet och anses som en viktig del i betygsättningen. Den tidsmässiga fördel-
ningen och omfattningen av uppgifter är mycket varierande. Vissa lärare 
arbetar med förmågan kontinuerligt i undervisningen och andra utför 
endast punktinsatser. När det gäller betygsättning så tycks skriftliga upp-
gifter vara den dominerande formen av underlag. 

 Friluftslivsaktiviteter och utevistelse ses som en utmaning från lärarnas 
sida. Utsagorna om tolkningen av förmåga inom dessa områden har visat 
att lärarna är medvetna om att momentet bör få större utrymme i under-
visningen och att förmågan är viktig för det slutliga betyget. Orientering 
är den delförmåga som är enklast att arbeta med och där försöker lärarna 
finna nya bedömningsredskap som inte enbart baseras på tiden och antal 
hittade kontroller i ett tävlingssammanhang. Uppenbarligen har man, 
inom friluftsliv med utevistelse, ett stort behov av att hitta lämpliga ar-
betssätt och redskap för bedömning och betygsättning. Det finns även 
önskemål om schematekniska och andra lösningar som kan bidra till att få 
möjligheter till ett större utbud av utomhusvistelse.  

Lärarna är medvetna om att alla kunskapskrav måste infogas i betyg-
sättningen, men deras utsagor visar att förmågan att förebygga risker vid 
fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer betraktas som mindre viktig 
av det övervägande antalet lärare. Det ligger flera orsaker bakom detta. 
För det första är inte alla lärare säkra på vilket stoff som kan ingå i under-
visningen kring skadehantering och nödsituationer vid vattnet. För det 
andra tycks förmågan vara svår att bedöma och betygsätta för sig, och 
därför ingår den ofta i bedömningen av andra förmågor. För det tredje 
verkar HLR vara den dominerande eller enda grunden för betygsättning 
av nödsituationer vid vattnet. 

Lärarnas utsagor kring motiveringen av sina bedömningar har även vi-
sat på svårigheten att göra en samlad allsidig bedömning som leder till en 
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rättsäker betygsättning. Lärarna känner sig otrygga i sin bedömning och 
problematiken handlar bland annat om proportionerna mellan de olika 
förmågorna. Lärarna resonerar om varför vissa förmågor anses mera vik-
tiga och varför andra anses mindre viktiga. Framför allt rörelse, och i nå-
got mindre utsträckning hälsa och livsstil och friluftsliv, betraktas generellt 
som viktiga i betygsättningen och att förebygga skador tillsammans med 
nödsituationer utgör ett kompletterande betygsunderlag.  

Lärarnas resonemang visar att alla har avdelat mycket tid till att för-
djupa sig i och transformera både kursplanerna och kunskapskraven. Un-
der studiens gång har nästan alla arbetat fram matriser som är grunden för 
bedömningar och slutligen för betygsättning. Bedömningsmatriserna åter-
speglar lärarnas motivering för bedömningar och ger uttryck för lärarnas 
tolkning av kunskapskraven, och de kan i vissa fall vara mer allmänna och 
i några fall mycket detaljerade. Generellt skapar de gynnsammare förut-
sättningar för betygsättningsprocessen och ger även elever och föräldrar en 
möjlighet att följa kunskapsutvecklingen. Samtidigt har det kommit fram 
att ”Det finns en risk att dokumentationsprocessen tar över och att allt 
underordnas dessa principer” (Adam). 
 
Betygsättningsprocessen kan alltså sägas ta sin början i tolkningen av styr-
dokumenten, via planering av undervisningen, bedömningsuppgifter och i 
vissa fall skapandet av bedömningsmatriser. Utifrån resultaten i delstudie 
2 har jag fått inblick i hur lärarna motiverar och resonerar kring sina be-
dömningar, samt vilka förmågor som anses viktiga för betygsättningen. 
Jag har dessutom fått en djupare kunskap om de svårigheter och möjlig-
heter som beskrivs i samband med lärarnas arbete med bedömning och 
betygsättning. Efter transformeringen följer realiseringen av det planerade 
innehållet i undervisningen. Här sker även bedömning och slutligen betyg-
sättning av elevernas färdigheter och kunskaper. Vi har nu gått ytterligare 
ett varv i den hermeneutiska spiralen, där ny förståelse framkommit och 
där jag haft möjlighet att göra ännu en tolkning av lärarnas bedömnings-
praktik utifrån deras utsagor. Denna nya förståelse har i sin tur genererat 
nya frågor som ställts till lärarna utifrån deras arbete med att realisera 
lektionsinnehållet och samla in och dokumentera underlag inför arbetet 
med att sätta slutbetyg. Här har jag haft ett speciellt fokus på vilka di-
lemman lärarna upplever i samband med betygsättningen. Dessa resultat 
presenteras i delstudie 3. 
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Delstudie 3 – Realiseringsarenan 
I realiseringsarenan gör lärarna, utifrån läroplanen, sina tolkningar av hur 
undervisningen ska bedrivas och hur bedömning och betygsättning ska 
verkställas. Genomförandet består av lärarnas realisering av utvalt stoff 
och elevernas verksamhet under lektionerna. Det är i realiseringsarenan 
som betygsättningsprocessen kommer till uttryck, genom att läraren, efter 
genomförd undervisning, utvärderar, bedömer och slutligen betygsätter 
elevernas kunskaper och färdigheter. I delstudie 3 får lärarna beskriva sina 
strävanden, farhågor och upplevda dilemman inom detta fält. Vi är nu 
framme vid den tidpunkt då slutbetygen ska sättas och lärarna har haft 
ytterligare en termin på sig att sätta sig in i och arbeta med Lgr 11.  

Flera forskare, lärare och även andra som är intresserade av skolfrågor 
har ofta funderat över om en likvärdig betygsättning är möjlig. Enligt de 
nya styrdokumenten ska betygsättningen vara rättvis och likvärdig oavsett 
var i landet den anordnas (Lgr 11, s. 13).  

I följande avsnitt presenteras resultat från det andra videoinspelade 
samtalet med lärarna vid det tillfälle de sätter betyg på elevernas kunskap-
er och färdigheter. Lärdomar från det konkreta arbetet med betygsättning-
en knyts ihop med de redan erhållna kunskaperna från delstudie 1 och 2, 
för att på så sätt kunna redovisa hur lärarna går till väga när de sätter 
betyg. Vilka dilemman ställs de inför i den konkreta betygsättningen? 

 Lärarna fick under själva betygsättningstillfället som uppgift att reso-
nera kring de betyg som de upplever som problematiska i sin betygsätt-
ningspraktik. Följande teman framkom: (i) teoretiska och praktiska kun-
skaper – lärarnas svårighet att handskas med de elever som presterar väl-
digt olika i praktiska och teoretiska uppgifter, (ii) spretig betygsättning –  
lärarnas resonemang kring problematiken att alla krav för ett visst betyg 
ska vara uppnådda, (iii) betygens likvärdighet – lärarnas resonemang om 
att åstadkomma rättvisa och likvärdighet i betygsättningen.  

Teoretiska och praktiska kunskaper 
Åtskilliga lärare har lyft fram att den nya läroplanen delvis har ändrat 
ämnets karaktär. Från att betraktas som ett praktiskt ämne till att teore-
tiska kunskaper fått större genomslag i undervisningen och därför också 
ska värderas vid betygsättningen. Nedanstående utsaga är ett exempel på 
lärarnas dilemman vid betygsättningen: 

Jag tar en elev här som är duktig praktiskt, men har väldigt svårt med den 
teoretiska biten och framför allt har svårt med att skriva. Men jag kan 
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tycka då, när jag ser henne i praktiken, hon vet hur man ska värma upp, 
hur man ska tänja, hon känner till muskelgrupper. Däremot har hon väl-
digt svårt för att få ner det på papper. Då har vi valt att ta ganska mycket 
muntligt på min fritid. Där har hon kunnat visa att hon har de här kun-
skaperna som jag är ute efter, och hon når faktiskt ett C nu. Hon har A i 
rörelseblocket, sedan ligger hon på C i rörelse till musik och hon kan 
simma och hantera situationer vid vattnet. Hon har C i att planera träning 
och C i orientering och C i friluftsliv och C i att förebygga skador (Mo-
nika). 

Citatet framhåller en beskrivning av elevens betyg i de olika momenten, 
där samtliga ligger på C-nivå, och samtidigt lyfter hon fram eleven, som 
har det högsta betyget i rörelse men har ”svårt med att skriva”. Läraren, i 
det här fallet, använder ett alternativt arbetsätt – ”vi har valt att ta ganska 
mycket muntligt” – för att bedöma elevens kunskaper. Tillsammans med 
de kvaliteter eleven visar i undervisningen – ”hon vet hur man ska värma 
upp, hur man ska tänja, hon känner till muskelgrupper” – görs en allsidig 
bedömning och det leder fram till betyget C.  
Nästa utsaga bekräftar att lärarna ser svårigheter i att betygsätta de teore-
tiska kunskaperna. 

Det är en elev som har utvecklats jättemycket när det gäller rörelsemomen-
tet. Har legat på ett E tidigare, men har sista tiden tagit tag i sin träning 
också på fritiden dessutom, och har blivit mycket duktigare på det. Har ut-
vecklat sin musik/rörelse, från att ha haft taskig taktkänsla till att ha lyft 
sig, fått ordning på det. Här är simning och nödsituationer vid vattnet, där 
ligger han på nivå 1, som man kan bortse ifrån. Han funkar jättebra på fri-
luftslivsdelen, har alltid rätt grejer med sig utifrån förutsättningarna och 
har förbättrat sin orienteringsförmåga jättemycket. Det som tyvärr ligger 
honom lite grann i fatet är att han har lite svårt med de teoretiska delarna. 
Vi har försökt att göra det muntligt, han är ganska duktig på att uttrycka 
sig verbalt, men även om han är duktig på att prata för sig, så finns det inte 
riktigt den kunskapen och förståelsen under den. Hans nivå i hälsa och livs-
stil kan inte komma högre än ett E, så jag skulle så himla gärna vilja sätta 
ett C-betyg på honom, men eftersom det ändå är en så pass stor del av äm-
net, där han inte har kunskaper för ett C, så kommer det här betyget stanna 
på ett D. Sådant här gör ju lite ont, man vet hur mycket han har kämpat 
med andra moment. Lite grann kan man känna att idrott, som tidigare var 
ett praktiskt ämne, där man kunde komma ner och vara duktig, fast man 
inte var duktig i vanliga klassrummet, har förändrats (Adam). 

I videosekvensen studerar vi matrisen och elevens sammanställda resultat 
och läraren uttrycker sin frustration över betygsättningen. Alla moment i 
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matrisen är betygsatta på C-nivå förutom de teoretiska delarna i hälsa och 
livsstil, som ligger på E-nivå. Eftersom alla moment måste uppfylla kraven 
för C-nivå, blir slutbetyget D. Uttrycket ”Sådant här gör ju lite ont” visar 
på de dilemman som lärare kan ställas inför. Å ena sidan har eleven den 
praktiska delen, där han ambitiöst har arbetat upp betygen i olika områ-
den. Å andra sidan håller inte de teoretiska kunskaperna önskad nivå: ”så 
finns det inte riktigt den kunskapen och förståelsen under den”. Detta 
exempel visar att läraren söker följa Skolverkets riktlinjer och med de nya 
grundprinciperna så blir betyget ett D. Samtidigt uttrycks en känsla av att 
det gör ont, något känns alltså fel, trots att läraren följer styrdokumentets 
anvisningar. 
Samma problematik beskriver följande utsagor och första citatet redogör 
för att ”de teoretiska delarna blir större och det påverkar betyget”:  

Det är det dilemmat att det är så hårt nu, att det räcker att man brister i ett 
moment för att hela betyget ska sänkas ganska rejält, det tycker jag är mest 
problematiskt. I förväg så kan jag känna också nu när de teoretiska delarna 
har blivit så pass viktiga, det är ett litet dilemma med att det är någonting 
vi måste utveckla, när de teoretiska delarna blir större och det påverkar be-
tyget. Till exempel ta en elev som har dyslexi och nu för tiden är dyslexi ett 
handikapp även i idrotten. Det har det inte varit förut. Idrott har varit ett 
ämne där de eleverna som kanske har haft lite tuffare i de teoretiska äm-
nena fått chansen att glänsa, för att det har varit ett praktiskt ämne och då 
har de vunnit på detta. Men nu när det är så mycket teori, så blir det nå-
gonstans att de hålls tillbaka där med. Då måste vi också börja jobba så att 
en del elever får ha muntliga tester i idrott och hälsa och hur vi tänker där? 
Det är en utmaning för oss idrottslärare (Stella). 

Om man ser framför sig den eleven som har A på allting som har med det 
praktiska att göra och ett E på hälsa och livsstilsdelen och den eleven skulle 
sitta med ett D-betyg i idrott. Jag har tänkt tanken, men jag har inte ham-
nat i den situationen än, men jag misstänker att jag kommer göra det någon 
gång (Adam). 

Som framgår av citaten kunde ämnet idrott och hälsa tidigare gynna elever 
som hade svårigheter i de teoretiska ämnena: ”… de eleverna som kanske 
har haft lite tuffare i de teoretiska ämnena fått chansen att glänsa, för att 
det har varit ett praktiskt ämne”. Med den nya läroplanen förväntas elever 
ha både praktiska och teoretiska kunskaper, och, som läraren uttrycker 
det: ”Nu för tiden är dyslexi ett handikapp även i idrotten.” De nya förut-
sättningarna, där teori i stor omfattning påverkar betyget, kräver att lärare 
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ägnar mera tid och utarbetar adekvata uppgifter för eleverna, samt tar 
hänsyn till elever med inlärningssvårigheter.  

Spretig betygsättning 
Det är skolan och lärarna själva som är ansvariga för att tolka och kon-
kretisera det som framhålls i styrdokumenten. Till hjälp har de Skolverkets 
föreskrifter i arbetet med tolkningen. Analysen av lärarnas handlingar och 
utsagor i delstudie 3 när de sätter betyg visar behovet av en nyanserad 
betygsättning, som innebär att samtliga förmågor ska finnas med i be-
dömningen enligt Skolverkets anvisningar. Detta uttrycks i följande ut-
saga:  

Om man ska gå in mer specifikt på elever, så skulle jag säga att det största 
dilemmat nu är det som vi kom in på förut; de eleverna där det är väldigt 
spretigt i bedömningen. Att man kan hamna på A i flera moment, C på nå-
got moment och så har man E till exempel i orientering, då landar man ju 
på D. Jag tycker det här är ett dilemma, det känns väldigt ologiskt (Stella). 

Utsagan illustrerar lärarens resonemang kring eleven som presterar bra i 
de flesta moment, men har kunskaper motsvarande E i en del av kun-
skapskraven och detta leder till att ”då landar man ju på D”. Det är tyd-
ligt att lärarna då och då hamnar i situationer då de intuitivt vill sätta ett 
högre betyg, men där kraven på en allsidig bedömning som täcker samt-
liga förmågor leder fram till ett lägre betyg. Nästa lärare beskriver sina 
resonemang utifrån kraven på betyget A: 

Ska vi titta på en A-elev. Och då kan man tänka att det är en elev som har 
A i allting, om du tittar här på rörelseförmåga i lekar, spel och idrotter och 
då är det kanske den förmåga som väger tyngst (visar betygsförlag B i mo-
mentet). Hur kan man få ett A och inte ha A i rörelse? Om jag tittar och 
väger ihop de här. Det här är en flicka som tävlar i dans, otroligt duktig 
och allt det som har med rytm och rörelse, man väger redskap in i det 
också, så den här nivån i dans och rörelse väger väldigt starkt, när jag väger 
samman det här och sedan de andra sakerna ligger hon också på A-nivå 
(Daniel). 

Tidigare i resultatdelen har påpekats att rörelseförmågan anses som en 
viktig del vid betygsättningen och att lärarna resonerar olika kring den 
förmåga som består av rörelse och rörelse till musik. Ovanstående citat är 
intressant, eftersom eleven har betyget A i alla moment förutom i lekar, 
spel och idrotter. Lärarens tolkning av rörelseförmåga i detta fall är ett 
samlat betyg för rörelse i form av lekar, spel och idrotter, som ligger på 
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betyget B och rörelse till musik som ligger på betyget A. När han samman-
ställer betyget för rörelse väljer han att sätta A och detta genererar sedan 
samlingsbetyget A i idrott och hälsa.  
Det som är värt att begrunda med de nya kunskapskraven är nästa reso-
nemang:  

Vi kan ta en annan elev som hade betyget A i julas och skadade sitt kors-
band och efter det fick körtelfeber, så han har haft det tufft. Han kommer 
behålla sitt A, för att rörelsemässigt och i rörelse till musik har han visat 
sina förmågor och han har varit med på den teoretiska biten och det tycker 
jag ändå känns skönt med nya betygssystemet, att har man visat sina för-
mågor, så har man gjort det (Monica). 

Utsagan visar att de nya betygsstegen ”känns skönt”, det vill säga positivt, 
i de fall där elever råkar ut för en sjukdom eller idrottsskada och inte kan 
delta i undervisningen, men tidigare har uppnått färdigheter på exempelvis 
A-nivå, och det innebär att betyget kan motiveras utifrån tidigare resultat. 
En liknande argumentation kring skadade elever framför nästa lärare, som 
vid betygsättningen sätter samlingsbetyget C, men utifrån situationen även 
ser möjligheter till betyget B:  

Här är det en elev som sedan förra terminen ligger på en C-nivå. Är väldigt 
mån om att höja sitt betyg. Har varit skadad – opererat sitt knä och har 
knappt kunnat delta fysiskt på lektionerna under de senaste sex månader-
na. Riktigt duktig rörelsemässigt och också duktig på att förmedla det på 
övriga delar. Hade däremot just på rytmikdelen – dansen – behövt jobba 
mera (vi tittar på matrisen), bedömningen ligger där på C. Rörelse ligger på 
A för det mesta. Hälsa och livsstil ligger på C och han har vetat sedan i 
höstas att han måste jobba på de delarna för att höja betyget. Samma sak 
på friluftslivet: har bra tankar muntligt och även bra tankar och idéer 
skriftligt, men kommer inte upp till A-nivå. Däremot här (läraren pekar på 
sista förmågan) hade vi mycket diskussioner kring hans knäskada och där 
känner jag att han hade ett bra skadetänk och ligger på A-nivå. Samman-
fattningsvis är det en ganska tydlig C-nivå. Jag ska träffa honom idag och 
för att höja betyget till B, måste han visa tydliga kunskaper på A-nivå i 
hälsa och livsstil. Han är på väg, men han måste visa mer kunskap i det 
momentet (Peter). 

I citatet kan man följa lärarens resonemang kring en av hans elever som 
tidigare har erhållit betyget C och under terminen har satsat på att höja 
sitt betyg. Bedömningen för de olika förmågorna varierar mellan betygen 
C och A. ”Sammanfattningsvis är det en ganska tydlig C-nivå”. Tydligen 
anser läraren att eleven har möjlighet att uppnå betyget B och han har 
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försökt att bilda sig en uppfattning om vad som krävs och avser berätta 
detta för eleven vid ett möte. Här använder sig läraren av matrisen för att 
på ett någorlunda objektivt sätt söka efter möjligheter för eleven att höja 
sitt betyg. 

När det gäller betyget E har lärarna olika uppfattningar. Några tycker 
att kraven för betyg E är högre än vad motsvarande betyg Godkänd i 
gamla betygsskalan krävde, och andra anser att kraven har minskat:   

Det känns nästan som att jag har sänkt kraven på E, kanske elever som jag 
förut gav ett Icke godkänd skulle få ett E nu. Jag tänker så här: de som 
kommer till lektionen, är aktiva och gör det de ska, ligger på ett E och se-
dan så har jag gjort liksom nyansskillnader där emellan (Patricia). 

Citatet lyfter fram aktiv närvaro och att eleverna ”gör det de ska på lekt-
ionerna” som ett kriterium för betyg E. Här verkar det som att läraren 
menar att närvaro i sig skulle räcka eller åtminstone skulle vara en viktig 
faktor för att en elev ska erhålla betyget E. Å andra sidan finns det elever 
som sällan deltar i undervisningen, men där läraren ändå söker finna un-
derlag för att betygsätta: 

Här är en elev, som med det gamla systemet troligvis inte hade haft ett be-
tyg i idrottsämnet, för att frånvaron har varit massiv. Det är väldigt få 
moment som han har varit med på de här åren. Jag pratar om eleven som 
håller på mycket med basket. Om det gäller hans rörelseförmåga, det som 
jag har som lektionsunderlag, är det otroligt bristfälligt, men han har 
ibland kommit in innan lektionen och visat otrolig färdighet, men sedan 
när lektionen börjar då försvinner han, eller så har jag sett honom på hans 
fritid och i vissa moment kommer han in och är jätteduktig. Har inte varit 
med när vi håller på och övar olika danser, men kommer ner när jag ska 
bedöma valsen och gör det på ett bra sätt, som jag bedömer som en B-nivå. 
Det är en elev som har gjort olika punktinsatser. Har inte alls varit med på 
olika prov i kondition och styrketräning, men är jätteintresserad av styrke-
träning, ofta uppe på gymmet och pratar styrketräning, men har inte gjort 
provet. Har inte gjort träningsdagbok heller, men jag gav en uppgift till 
specialläraren att diskutera den och det gick bra. Jag satte en E-nivå på 
hälsa och livsstil. Han var med på en sak om allemansrätten och jag för-
sökte få honom till en E-nivå i idrott och han vill det själv, fast han visar 
det inte fullt ut. Orientering var han med på och gör en bra insats. Skulle 
jag titta på närvaro, så skulle jag säga: här finns det inget underlag, men 
tack vare matrisen så kan man hitta punktinsatser (Daniel). 

Uppenbarligen menar läraren att elevens närvaro på idrottslektionerna har 
mindre inverkan på betyget: ”Skulle jag titta på närvaro, så skulle jag 
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säga: här finns det inget underlag.” Eleven som läraren diskuterar kring 
”har gjort olika punktinsatser”, det vill säga visat många av de förmågor 
som krävs för betyg E. De nya kunskapskraven säger ingenting om att 
närvaro ska ha en inverkan i betygsättningen. Men det blir tydligt att lära-
ren lägger mycket engagemang och tid för att söka underlag även i andra 
sammanhang, bland annat är eleven ”ofta uppe på gymmet och pratar 
styrketräning”. En annan lärare brottas med liknande dilemman under 
betygsättningsprocessen och framhåller: 

Jag tycker att rörelse ska vara någonting som man utför hela tiden och det 
ligger en lärprocess i det här också, att man har en rörelse som man senare 
utvecklar och i många av de här situationerna är det också samspel med 
andra som bedöms. Har man inte varit med på dem, så är det svårt att få 
en bedömning på detta. Han når alla mål för E i alla moment, förutom rö-
relse, som han inte har deltagit tillräckligt i, så att, jag är hemsk ledsen, 
men han kommer inte kunna få ett betyg, tyvärr (Adam). 

Denna elev har inte heller deltagit tillräckligt i undervisningen, men här 
gör läraren bedömningen att deltagandet är viktigt, eftersom det också 
innebär möjligheter till att utvecklas och få kunskaper. Rörelseförmågan, 
som också innefattar olika spel, bedöms alltså därmed vara underkänd 
och eleven kommer att få betyget F. 
Ovanstående redovisning visar att respondenterna resonerar på olika sätt i 
vissa svåra bedömningssituationer och att de också definierar rörelseför-
mågorna något olika. Det skulle kunna innebära att Skolverkets krav på 
rättvisa och likvärdighet i samband med bedömning och betygsättning blir 
svårare att uppnå.   
 

Betygens likvärdighet 
Rätten till likvärdig utbildning står inskriven i läroplanen. Men tidigare 
forskning har visat att detta är en komplicerad uppgift för skolan, bland 
annat med tanke på olika skolformer, olika finansieringsformer, geogra-
fiska förutsättningar och avsaknad av mera omfattande nationella prov. 
Flera forskare som har undersökt problemet har ställt sig frågan om lik-
värdig betygsättning ens är ett möjligt uppdrag för skolan och lärarna. För 
att få kunskap om huruvida den nya läroplanen har bidragit till reflekt-
ioner kring likvärdighet inom bedömning och betygsättning hos respon-
denterna ställdes frågan: Hur arbetar du för att åstadkomma en likvärdig 
bedömning och betygsättning? 
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En analys av lärarnas utsagor bekräftar svårigheten att uppnå en likvärdig 
bedömning och betygsättning, men det är påfallande att alla försöker att 
hitta olika arbetssätt för att uppnå någon form av likvärdighet. 

Vi har ett samarbete med kollegor, sedan så är inte det tillräckligt på något 
sätt för att nå en helt likvärdig bedömning, men vi försöker byta elever med 
varandra ibland, att vi tittar på samma elev och ser om jag har samma typ 
av bedömning av den eleven som min kollega. Vi försöker också när vi har 
teoretiska uppgifter t.ex. inom hälsa och livsstil att vi sambedömer, att vi 
tittar gemensamt och jämför om vi ligger på samma nivå när vi bedömer. 
Det är väldigt tidskrävande (Adam). 

Vi snackar igenom, vi gör matriser, diskuterar arbetsområden: vad vill vi få 
ut mer. Sedan vet jag att det inte blir likvärdigt. Det kommer aldrig vara 
likvärdigt om min kollega ska bedöma en grupp och jag ska bedöma 
samma grupp, men jag tror vi hamnar väldigt lika (Peter).  

Som framgår av utsagan är lärarna kluvna och anser att åstadkomma en 
helt likvärdig bedömning är ett mycket svårt uppdrag. Att samarbeta med 
varandra genom att de “gör matriser, diskuterar arbetsområden” eller 
”tittar på samma elev” och bildar sig en uppfattning om varandras grun-
der för bedömning är några olika arbetssätt lärarna använder sig av. Som 
en av lärarna uttrycker det är processen ”väldigt tidskrävande” och båda 
respondenterna gör sina uttalanden utifrån sin egen skola. Nästa utsaga 
understryker behovet av att också kommunicera med andra skolor för att 
närma sig en mera likvärdig bedömning:  

Alltså, vi är fyra idrottslärare här på skolan och vi diskuterar väldigt myck-
et. Vi gör bedömningar tillsammans och där märker vi att vi är ganska 
ense, faktiskt. Så att vi försöker bolla med varandra och det är oftast att jag 
kan gå in på hans lektioner och han kan komma in på mina och vi kan byta 
ibland. Sedan är det självklart att man vill ha mer samarbete med andra 
skolor. Tyvärr så var det en nackdel att vi idrottslärare tidigare har bedömt 
på olika sätt. Och det är bra nu att man försöker göra de här filmerna – 
bedömningsstöden. Jag tror att de behövs, exempelvis hur du tolkar till en 
viss del (Monica). 

Läraren lyfter fram att de provar olika sätt som främjar likvärdig bedöm-
ning på hennes skola, och samtidigt inser hon att ”vi idrottslärare har 
bedömt på olika sätt” och att det därför behövs ett samarbete inom en 
större idrottslärargrupp. Skolverkets bedömningsstöd ska främja likvärdig 
bedömning inom olika moment och respondenten påpekar att det kan 
vara ett sätt att nå likvärdighet, då man kan diskutera ”exempelvis hur du 
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tolkar till en viss del”. Just att kunna samtala och förklara kunskapskra-
ven mellan lärarna ser nästa lärare som en väg mot likvärdig betygsättning 
och bedömning: 

Sedan likvärdigheten; om man tittar ut i kommunen, då känner man direkt 
att det är ganska svårt att vara likvärdig. Vi kan diskutera, men någonstans 
så har de andra förutsättningar: mer tryck från föräldrar, någonstans så har 
de svårare med kollegor – många vikarier. Drömmen är inte att alla ska ha 
exakt lika bedömning över hela Sverige, för att det aldrig någonsin kommer 
inträffa, om vi inte har kriterierna som säger: hoppa stående jämfotahopp 
aha från vad då? Vilket underlag? Så länge vi inte kommer ha sådana be-
tygskriterier, då kommer det alltid vara en tolkning från lärarna. Istället för 
att göra exakt lika, måste en lärare få tid att sätta sig in i och förmedla 
vilka kriterier, vilka krav man har. Om alla skolelever i Sverige har en id-
rottsundervisning som givetvis följer centrala innehållet samt kunskapskra-
ven och man har en diskussion med sin lärare, och läraren är tydlig. Det 
tycker jag är en bättre likvärdighet, än att man gör exakt lika. Det går inte 
tolka vad som står där; vad är relativt väl, vad är väl. Skolverket kan göra 
hur många bedömningsstöd de vill, det kommer aldrig vara exakt lika (Da-
niel.) 

Läraren säger litet uppgivet att ”det aldrig någonsin kommer inträffa”, att 
lärare bedömer lika i hela Sverige. Han lyfter fram att nya kursplaner och 
betygskriterier ”kommer alltid vara en tolkning från lärarna” och så länge 
styrdokumentet ser ut på detta sätt är det andra principer som ska beaktas 
för att garantera likvärdigheten. Läraren framhåller att ”en lärare måste få 
tid att sätta sig in i och förmedla vilka kriterier, vilka krav man har” och 
att detta kan leda till att eleverna som deltar i undervisningen kan vara 
med och diskutera innehållet. Detta skulle kunna leda till en förbättrad 
likvärdighet. Uppenbarligen är läraren även skeptisk till hur mycket Skol-
verkets bedömningsstöd betyder och anser att bedömning ”aldrig kommer 
vara exakt lika”. 
 
I samband med begreppet likvärdighet diskuteras också hur man kan 
uppnå en rättvis bedömning och betygsättning. Nedan följer några utsagor 
där respondenterna lyfter fram hur de arbetar för att skapa en rättvis be-
tygsättning. 

På något sätt, för eleverna, strävar jag efter att det ska vara rättvist. Jag vill 
försöka bedöma varje elev efter kunskapskraven. Jag försöker se enskilt på 
varje elev. Jag försöker hålla mig ifrån att titta för mycket på alltså, jämfö-
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relser mellan dem för att det blir ju konstigt då, alltså ifall man ska göra för 
mycket jämförelse (Stella). 

Jag försöker ha mycket fakta, så att jag verkligen är säker i bedömningen. 
Man försöker verkligen ge dem lite exempel, i och med att de har svårt att 
förstå när man bara pratar (Monica). 

Citaten visar att båda lärarna vid bedömningen använder sig av kun-
skapskraven, där jag tolkar ”fakta” som betygskriterierna, och som den 
första läraren beskriver är det en individuell bedömning. Där hon helst vill 
undvika är ”jämförelser”, alltså att ställa elevers prestationer mot 
varandra. Hon vill istället sträva efter en betygsättning som baseras på 
styrdokumenten. I den andra utsagan är min tolkning att läraren som 
säger att eleverna får ”lite exempel i och med att de har svårt att förstå när 
man bara pratar”, att hon försöker ge mera konkreta exempel på vad som 
krävs i de olika förmågorna. En annan lärare säger litet resignerat: 

Egentligen kan det ju aldrig vara rättvist med betygen. Det kan ju aldrig 
vara det eftersom alla är individer, alla har olika behov, alla har olika faser 
i livet (Patricia). 

Denna lärare tror inte att det går att uppnå rättvisa i betygsättningen, med 
argumentet att ”alla är individer” och att eleverna befinner sig i olika 
mognadsfaser och då blir det svårt att åstadkomma rättvisa. Även nästa 
utsaga pekar på att det är viktigt vid betygsättningen att ”titta på varje 
enskild elev”, men lyfter samtidigt fram fördelar med de nya betygsstegen 
när det gäller rättvisa:   

Det som är styrkan med det här nya systemet är att man har matrisen att 
förlita sig på, man får gå tillbaks till den och titta på varje enskild elev. 
Man försöker vara så rättvis som man kan naturligtvis i alla lägen och för-
hoppningsvis är man det, men ibland så kanske man inte lyckas, man har 
det i beaktande och man försöker sträva emot det. Det känns ändå så att 
det nya matrissystemet hjälper en att vara rättvis (Adam). 

Läraren påpekar att användningen av matriser ses som en möjlighet till att 
betygsättningen kan bli mera rättvis. Han understryker i sitt resonemang 
att ”man försöker vara så rättvis som man kan” och att ”man försöker 
sträva emot det”. Det förefaller som att han ser matriserna som ett mera 
objektivt hjälpmedel, där underlag för varje enskild elev samlas. Dessutom 
kan de bilda grund för den samlade bedömningen och att detta samman-
taget ger en mera rättvis betygsättning. 
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Sammanfattning 
Realiseringsarenan omfattar lärarnas förmedling av kunskap och inklude-
rar den konkreta undervisningen och dessutom bedömning och betygsätt-
ning. Efter genomförande av undervisningen går lärarna tillbaka till sina 
tolkningar av kunskapskraven, bedömer elevernas kunskaper och färdig-
heter samt sätter så småningom ett slutbetyg. Som framförts tidigare avgör 
betygen elevernas möjlighet till att komma in på attraktiva utbildningar 
och i sin tur till eftertraktade yrken. Det är naturligtvis därför viktigt att 
betygsättningsprocessen generellt är likvärdig i hela landet och att betygen 
grundar sig på omfattande individuella underlag och uppfattas som rätt-
visa.  

 Den hermeneutiska ansatsen synliggörs i den pendling mellan del och 
helhet som kommer till uttryck i användningen av kunskaperna från 
delstudie 1 och 2. De leder fram till nya frågeställningar som successivt 
fördjupar förståelsen och slutligen mynnar ut i en helhetsbild av betygsätt-
ningsprocessen. Lärarnas utsagor under delstudie 3 har lyft fram några 
dilemman som direkt påverkat deras arbete med den konkreta betygsätt-
ningen. 

Lärarna är överens om att de teoretiska kunskaperna har fått en större 
inverkan på betygen och som en följd ser man också att idrottsämnets 
karaktär håller på att förändras. Lärarna försöker även att finna alterna-
tiva sätt att examinera teoretiska kunskaper hos elever som har svårt att 
skriva, och som en av respondenterna uttryckte det: ”Nu för tiden är 
dyslexi ett handikapp även i idrotten.” Tidigare gav idrottsämnet en möj-
lighet till att erhålla bra betyg även för elever som hade inlärningssvårig-
heter men var motoriskt begåvade. Det är just de eleverna, menar lärarna, 
som hamnar i kläm och har svårt att nå de högsta betygen. 

De nya anvisningarna, som säger att alla krav för ett visst betyg måste 
vara uppfyllda, har medfört en mera nyanserad betygsättning. Men de har 
också inneburit att lärarna i mindre utsträckning än tidigare kan använda 
sin magkänsla i betygsättningen.    

Några lärare beskriver att elevernas närvaro på lektionerna inte är lika 
avgörande som tidigare. Om eleven vid något tillfälle har visat kunskaper 
och färdigheter i de olika förmågorna, så är hen behörig att erhålla ett 
godkänt betyg. Detta gynnar elever som råkar ut för skador och långa 
sjukperioder. Samtidigt lyfter dock en annan lärare upp att närvaron kan 
vara nödvändig i exempelvis lagspel, där kraven på samspel och teknisk 
färdighet är ofrånkomliga ingredienser. 
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Ett dilemma som även påverkar likvärdighet och rättvisa, är att någon av 
förmågorna, framför allt rörelse, betraktas som en enhetlig förmåga av ett 
par lärare. Andra har däremot valt att dela upp förmågan i delförmågor.  

Generellt kan sägas att respondenterna verkar ha reflekterat kring be-
greppen likvärdighet och rättvisa. Total likvärdighet, menar de, kan san-
nolikt aldrig uppnås, men de exemplifierar sina försök att öka likvärdig-
heten. De samarbetar med andra lärare inom sin skola, men även med 
andra i kommunen. För att uppnå rättvisa betyg använder sig lärarna av 
omfattande dokumentation för varje elev i sina matriser och är även noga 
med att söka följa de beskrivningar av kunskapskrav som framställs i 
styrdokumenten. 
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7. Diskussion och slutsatser 
Föreliggande kapitel inleds med en kort sammanfattning av studien och 
därefter diskuteras undersökningens resultat i relation till tidigare forsk-
ning. Diskussionen utgår från lärarnas resonemang om sin egen betygsätt-
ningspraktik. Den inkluderar lärarnas motiveringar av sina bedömningar 
samt en beskrivning av lärarnas upplevda möjligheter och svårigheter vid 
bedömning och betygsättning. Dessutom beskrivs dilemman i samband 
med den konkreta betygsättningen. Därefter uppmärksammas likvärdig-
hetsbegreppet, som bildar en viktig utgångspunkt i den nya läroplanen, 
liksom i flera av dess föregångare. Slutligen belyses Lindes läroplansteori 
utifrån vad som försiggår på de olika arenorna.  

  

Studiens huvudsakliga resultat 
Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur betygsättningsprocessen 
inom ämnet idrott och hälsa kommer till uttryck i lärarnas konkreta ar-
bete med betygsättning.  Följande frågor formulerades: 

 

Vilka möjligheter och svårigheter redogör lärarna för i sitt arbete med be-
dömning och betygsättning? 

Hur motiverar lärarna sina bedömningar? 

Vilka dilemman beskriver lärarna i samband med den konkreta betygsätt-
ningen?  

Frågeställningarna har besvarats genom att undersöka idrottslärares be-
tygsättningspraktik på högstadiet med hjälp av ett analysverktyg som sam-
ordnat den hermeneutiska spiralen med Lindes tre arenor.  

   
En betydelsefull del av forskningsprocessen, som jag särskilt vill lyfta 
fram, är att det hermeneutiska förhållningssättet har skapat möjligheter 
att, på ett djupare plan, kunna studera det som pågick i lärarnas arbete 
med betygsättning. De kunskaper om betygsättningen som kom fram un-
der intervjuerna och de videoinspelade samtalen utgjorde grunden för att 
formulera nya frågor till nästkommande videoinspelade samtal. Vidare 
sattes svaren på frågorna i relation till helheten och därmed bildades en ny 
förståelse för betygsättningsprocessen.  
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Betygsättning i enlighet med styrdokumentet 
Den formulerade läroplanen tolkas på transformeringsarenan. Lindes for-
muleringsarena utgår således från en övergripande samhällsnivå där bland 
annat politiska intressen och uppfattningar om önskvärda förändringar i 
samhället spelar in i framtagningen av nya läroplaner. För att skriva fram 
specifika kurser och moment krävs kunskaper och erfarenheter hos de som 
arbetar med styrdokumenten. Under arbetet med Lgr 11 fanns flera av de 
deltagande lärarna i denna studie med i referensgruppen för ämnet idrott 
och hälsa. Detta har säkert haft betydelse när lärarna beskriver att de har 
kunskaper om kursplanebeskrivningarna och formuleringarna om betyg 
och att de också följer styrdokumentets riktlinjer i sin egen betygsättning. 
De möjligheter lärarna beskrev var dels att betygsstegen ökat i antal vilket 
möjliggjort en mera differentierad betygsättning och dels att kursplanerna 
upplevdes som mera konkreta. Det blir tydligt att lärarna i föreliggande 
studie skiljer sig från de lärare som deltagit i tidigare studier som rör betyg 
och bedömning, där lärarna har haft svårigheter att sätta sig in i och tolka 
betygskraven, med följd att andra kriterier än de som anges i kursplanerna 
fått spela en roll i betygsättningen (Annerstedt & Larsson 2010, Klapp 
Lekholm 2010, Larsson m.fl. 2005, Redelius m.fl. 2009, Selghed 2004, 
Tholin 2006).  

Lärarna i studien har klart för sig att närvaro eller enbart deltagande 
inte är avgörande aspekter för betyget i idrott och hälsa, medan lärarna i 
exempelvis de undersökningar som Redelius & Hay (2009) och Tholin 
(2006) genomförde utifrån Lpo 94 angav att sådana faktorer spelade in i 
betygsunderlagen.  

Lärarnas resonemang vid betygsättningen visar heller inte att elevernas 
attityder, uppförande eller inställning till ämnet bildar underlag för betyg. 
Tidigare forskning (Ekberg 2009, Londos 2010, Redelius & Hay 2009) 
har visat att det inte var ovanligt att de ovan nämnda aspekternana togs 
med i betygsättningen på bekostnad av det som ska betygsättas, det vill 
säga färdigheter och kunskaper.  

Som en följd av att lärarna noggrant har satt sig in i kursplanernas 
skrivningar har de även uppgivit att de förändrat innehåll och upplägg i 
sina lektioner: ”Man måste, man tvingas, att förändra sin undervisning för 
att man ska kunna följa de här kunskapskraven.” Tidigare upplevdes det 
som en frihet att man själv, som lärare, kunde bestämma vilket stoff som 
skulle presenteras och vad som skulle betygsättas. Detta framkom tydligt i 
Skolinspektionens rapport 2010 Mycket idrott och lite hälsa, som bland 
annat har lyft fram att tre fjärdedelar av de besökta lektionerna i åk 7–9 
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innehöll bollspel och bollekar, samt att hälsoperspektivet som är framskri-
vet i kursplanen inte förekom alls. Detta medför en risk att läraren enbart 
bedömer vissa kunskaper och/eller andra kunskaper än de som styrdoku-
mentet anger: 

Om inte hela kursplanen speglas i undervisningen finns också risk för en 
betygsättning som inte utgår från betygskriterierna. Skolinspektionen ser 
det som angeläget att varje skola ser över sina lokala planeringar av lekt-
ionsinnehåll och betygskriterier utifrån den nationella kursplanen och be-
tygskriterierna (Skolinspektionen 2010, s. 4). 

Man kan konstatera att de lärare som deltog i studien verkligen har tagit 
till sig Skolinspektionens rekommendation och använder sig av nuvarande 
styrdokument vid sina planeringar av undervisningen samt vid bedöm-
ningen och betygsättningen. Dessutom har Lgr 11 beskrivits av de delta-
gande lärarna som att den inneburit en större styrning av innehållet.  

Resultaten visar att det som lärarna beskriver som ”magkänsla” mer el-
ler mindre har försvunnit i takt med att de olika förmågorna ska bedömas 
kvalitativt. Lärarna hänvisar till sin professionalitet när de avvisar mag-
känslan, men någon menar att magkänslan ändå spelar en viss roll som en 
del av erfarenheten vid betygsättningen. Detta skiljer sig från Hays och 
MacDonalds (2008) och Svennbergs, Meckbachs och Redelius’ (2014) 
studier, där det framgår att lärarna tycks ha svårt att verbalisera sina be-
dömningsgrunder och att de i hög grad använder sin magkänsla vid betyg-
sättningen. 

Flera lärare i föreliggande studie associerar professionalitet med att han-
tera och följa styrdokumentet eftersom det uppfattas som mer konkret och 
tydligt än tidigare dokument. Lärarna i studien menar att uppdraget att 
sätta betyg enligt kunskapskraven blir lättare att genomföra i och med att 
det är tydligt angivna förmågor som ska bedömas enligt kursplanen. 

Lärarnas beskrivna svårigheter handlar bland annat om hur kvalitet ska 
bedömas i de olika förmågorna och hur de praktiska förmågorna ska ba-
lanseras av teoretiska kunskaper. De medverkande lärarna har i stor ut-
sträckning valt att bedöma hälsa utifrån teoretiska skriftliga inlämnings-
uppgifter. Londos (2010) fann att lärarna i hans studie såg de teoretiska 
inslagen som mindre viktiga, men lärarna i min studie bygger alltså sin 
bedömning av kunskaperna i hälsa utifrån teoretiska utgångspunkter. 
Lärarna har dock en uppfattning om att ämnet idrott och hälsa i huvudsak 
är, och bör vara, ett praktiskt ämne: ”Sedan är det väl så att man har valt 
idrott och hälsa och det är ett praktiskt-estetiskt ämne och jag vill inte att 
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man på något sätt ska kunna skriva sig till ett bra betyg”. I studien lyfts 
fram att elever med läs- och skrivsvårigheter behöver stöd för att kunna ha 
samma möjligheter att uppnå höga betyg som övriga elever. De ökade 
inslagen av teoretiska uppgifter har exempelvis lett till att ett par av lärar-
na i studien valt att erbjuda elever med läs- och skrivsvårigheter möjlighet 
att redovisa sina lösningar muntligt.  

Ett dilemma som framgår oerhört tydligt är att lärarna beskriver svå-
righeter att tolka de olika betygsstegen med hjälp av värdeorden. De har 
också svårt att bedöma hur de olika förmågorna ska värderas sinsemellan 
vid den slutliga betygsättningen.  

Vad betygsätts och hur? 
Skolan har stor frihet att avgöra hur verksamheten ska organiseras och 
hur de nationella målen ska uppnås. Det är alltså lärare i skolan som gör 
en lokal tolkning av de nationella styrdokumenten. Sambedömning och 
det nationella provsystemet är ytterligare hjälpmedel för lärarna att säker-
ställa likvärdighet i sina bedömningar. För att vara behjälpliga i arbetet 
med tolkningen har Skolverket tagit fram bedömningsstöd, men ytterst är 
det som sagt läraren som har till uppgift att tolka styrdokumentet.  

Undersökningen visar att lärarna anser att alla förmågorna som besk-
rivs i kursplanen måste ingå i betygsättningen. Detta skiljer sig från stu-
dien av Quennerstedt, Öhman, & Eriksson (2008), som kom fram till att 
lärarna har gett höga betyg till elever utan att dessa haft kompetens inom 
exempelvis friluftsliv, simning eller dans, trots att momenten ingått i kun-
skapsmålen för den dåvarande kursplanen. Men lärarna i studien har 
framhållit att de är osäkra på hur de ska hantera dessa fyra förmågor i sin 
slutliga betygsättning. Några av lärarna har tydligt angivit att rörelseför-
måga är den förmåga som förekommer mest i undervisningen och som 
därför bör utgöra större delen av det underlag som mynnar ut i betyg. De 
menar således att rörelse måste få en viktigare roll i betygsättningsproces-
sen än övriga förmågor. Någon av lärarna har dock tolkat skrivningarna i 
styrdokumenten så att alla förmågor har samma värde och bör därför 
viktas lika när betygen sätts. Samtliga lärare uppger att de är osäkra på 
hur denna del av betygsättningen ska hanteras, och några har även sökt 
hjälp på Skolverket för besked i denna fråga utan att lyckas.  

Jag har själv sökt information på Skolverket för att söka reda ut vad 
som gäller och fick så småningom kontakt med Hannes Theander, Upp-
lysningstjänsten, Skolverket, som meddelar:  
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I vissa fall refererar delarna av kunskapskravet till stora delar av ämnets 
centrala innehåll, vilket medför att den eller de delarna av kunskapskravet 
utgör en mer betydelsefull del av ämnet och således en mer betydande del i 
bedömningen av elevens kunskaper. Det omvända gäller även, det vill säga 
att vissa delar på samma sätt utgör en mindre väsentlig del av lärarens be-
dömning. Det är skolan och de professionella lärarna själva som är ansva-
riga för att tolka och konkretisera det som framgår av styrdokumenten. 
Skolverkets roll är att utarbeta kursplaner och fastställa kunskapskrav samt 
utfärda föreskrifter som är behjälpliga i arbete med tolkningen (mejlsvar 
den 23 december 2013). 

Som framgår av citatet är det således möjligt att betrakta vissa förmågor 
som mera väsentliga, men fortfarande är det lärarens egen tolkning som 
gäller. Förmågan hälsa och livsstil är viktig, eftersom den utgör en avse-
värd del av beskrivningarna i det centrala innehållet, och lärarna i studien 
har också noterat detta, även om deras undervisning i hälsa tidsmässigt 
skiljer sig åt. Några lägger ned en hel del tid medan andra undervisar spo-
radiskt. I den tidigare läroplanen från 1994 fanns hälsa med som ett vik-
tigt kunskapsområde, men studier har visat att resonemang om hälsa och 
livsstil förekom sällan, på bekostnad av undervisning där den fysiska akti-
viteten dominerade (Quennerstedt 2006, Quennerstedt m.fl. 2008).  

Resultaten av studien visar även att lärarna inte är överens om hur rö-
relseförmågan ska hanteras i samband med betygsättning. Någon tolkar 
kraven så att rörelse ska tolkas som en helhet, innebärande att rörelse till 
musik och dans utgör en del av förmågan och därmed tillsammans bildar 
underlag för betyget i rörelse. En annan har valt att dela upp förmågan i 
idrotter och rörelse till musik, och på det sättet skapat två underlag för 
bedömning.  Detta innebär att en elev kan få ett A även om hen inte har 
nått A i rörelse till musik, medan en annan elev som betygsätts utifrån 
utgångspunkten att rörelse består av två olika förmågor kommer att ges 
ett B i betyg, om alla krav för betyget A inte är uppnådda. Uppenbarligen 
är detta ett problem, som oundvikligen leder till olika bedömningsgrunder 
och därmed brister i likvärdighet. 

För att komma till rätta med skilda tolkningar av kursplaner och be-
tygskriterier måste lärarna erbjudas mera fortbildning och även ges möj-
ligheter till att föra diskussioner om bedömning och betygsättning, lokalt 
och regionalt. Lärarna i föreliggande studie uppgav att de har haft möjlig-
het att sätta sig in i styrdokumenten inför införandet av Lgr 11, men up-
penbarligen behövs mera fortbildning. Såväl Tholin (2006), Selghed 
(2004) som Redelius & Hays (2012) lyfter fram behovet av fortbildning 
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för lärare i samband med införandet av nya styrdokument. Rink och 
Michell (2002) påpekade särskilt i sin beskrivning av projektet i South 
Carolina att lärarnas möjligheter till interaktion och fortbildning var av-
görande för projektet.  
De nya kursplanerna har även, på ett helt annat sätt än i tidigare kurs-
planer, lyft fram friluftsliv och utevistelse som viktiga innehåll i idrottsun-
dervisningen. Lärarna är eniga om att momentet är viktigt för eleverna, 
och att det bör få mer utrymme i undervisningen. Svårigheter att finna 
goda bedömningsunderlag, schemalösningar och tillgång till naturen har 
medfört att man, enligt lärarnas beskrivningar, ofta reducerat friluftsliv till 
att omfatta i huvudsak orientering. Här kan vi se att lokala förhållanden, 
som närhet till naturområden, möjlighet till flexibilitet i schemaläggning 
och kanske även intresse hos lärare och skolledning spelar stor roll för om 
eleverna kan erbjudas en friluftsundervisning och om lärarna kan inför-
skaffa tillräckliga underlag för att på ett trovärdigt sätt betygsätta denna 
förmåga. En orsak till att friluftslivet lyfts fram i den nya kursplanen kan 
vara att det tidigare har utgjort en mycket liten del av undervisningen i 
idrott och hälsa (Backman 2010) och att det nu betraktas som en viktig 
del i exempelvis livsstil och även bidrar till en förståelse för säkerhet och 
miljö. 

När det gäller förmågan att förebygga risker vid fysisk aktivitet samt att 
hantera nödsituationer på land och vid vattnet är lärarna medvetna om att 
den måste ligga till grund för betygsättningen, men flera känner sig osäkra 
på vad som ska bedömas. Den bedöms i samband med andra förmågor, 
eller betygsätts för sig, men då betraktas den oftast som mindre viktig vid 
den sammanvägda betygsättningen. 

 För att kunna åtskilja kvaliteterna mellan betygsstegen används värde-
ord som exempelvis till viss del, relativt väl och väl.  Här känner sig lärar-
na vilsna och förstår inte hur värdeorden ska användas för att särskilja de 
olika kvalitativa nivåerna. Det innebär i sin tur att tolkningarna kan bli 
mycket olika mellan olika lärare, vilket leder till att betygsättningen riske-
rar att bli dåligt underbyggd och svår att förklara för elever och föräldrar.  

Dokumentation in absurdum 
Dokumentation är en del av lärarnas pedagogiska arbete. Den utgör en 
grund för föräldrarnas och elevernas behov av information om skolarbe-
tet. Men den kan också vara en form av maktutövning över elever och 
föräldrar där läraren som tjänsteman bedömer och sätter betyg. Skolan 
har under senare år genomsyrats av kraven på dokumentation, och detta 
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har fått till följd att lärarna beordrats att skriva individuella utvecklings-
planer, åtgärdsprogram och skriftliga omdömen. Wedin (2007) konstate-
rade, utifrån Lpo 94, att lärarna lägger ned ett stort uppföljande arbete 
som kräver ökad administration. Införandet av den nya läroplanen har 
medfört ytterligare ökade krav på dokumentation i relation till betyg och 
bedömning. Kraven kommer delvis från formuleringsarenan genom styr-
dokumenten, men även lärarna själva uttrycker att de känner större krav 
på att dokumentera elevernas framsteg.  

Det är påfallande hur mycket tid och arbete som lärarna i studien har 
lagt ned på att utveckla matriser där anteckningar om elevernas kun-
skapsutveckling förs in. Deras förklaringar till denna omfattande doku-
mentation ligger i att eleverna vill veta vad som krävs för att uppnå vissa 
betyg och de uppger också att med den ökade datoranvändningen i skolan 
har kraven höjts på att fortlöpande redovisa elevernas framsteg. Lärarna 
använder uttrycket ”att ha ryggen fri” när de rättfärdigar den ökade 
dokumentationen, vilket innebär att deras omfattande dokumentation 
delvis förklaras av en strävan att kunna ge elever och föräldrar en så tydlig 
argumentation som möjligt kring det satta betyget, men även att kunna 
visa upp underlagen vid ett eventuellt besök från Skolinspektionen. Lisa 
Asp-Onsjö (2011) har beskrivit detta dilemma på följande sätt:  

Det som händer är ofta att dokumentationspraktiken ’i sig’ tar över. I stäl-
let för att styra förloppet låter vi oss styras av det. I detta sammanhang är 
det också vanligt att personalen prioriterar att göra formellt ’rätt’ för att ha 
ryggen fri. Dokumentationsprocesserna dominerar oss och vi blir alla – lä-
rare, föräldrar och elever – infångade i dokumentationens allt tätare och 
finmaskiga nät (Asp-Onsjö 2011, s. 86). 

Flera av lärarna menar att bedömningsmatriserna skapar gynnsammare 
förutsättningar för betygsättningen och en öppenhet i bedömningen, då 
elever och föräldrar via dator kan följa utvecklingen. Dokumentationen 
har också gjort det möjligt att ge eleverna en mera omedelbar feedback 
inför det fortsatta lärandet, det vill säga en formativ bedömning. Någon 
lärare är mindre entusiastisk och menar att matriserna blir styrande, så till 
vida att man, som lärare, hamnar i en situation där betygen kan tas fram 
via en statistisk uträkning av en dator. Hay & Penney (2013) förespråkar 
en större användning av informations- och kommunikationsteknik (IKT) 
inom ämnet idrott och hälsa och menar att den underlättar insamling och 
lagring av data. De understryker också att eleverna måste få möjlighet att 
sätta sig in i vad som krävs av dem och vad som ligger bakom bedömning 
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och betygsättning.  Detta är även något som de deltagande lärarna i stu-
dien lyfter fram som positivt, att eleverna visar en större förståelse för och 
en större acceptans av de slutliga betygen jämfört med tidigare. 
Den ökade dokumentationen, som delvis är initierad av lärarna själva, 
innebär en ökad administration och utgör på det sättet en utveckling som 
går emot de signaler som politikerna sänder i den intensiva debatten om 
svenska skolan inför valet 2014. Här talar politikerna istället om åtgärder 
som ska minska lärarnas administrativa bördor.  

Idrottslärarnas beskrivningar av hur deras planering och betygsättning 
närmast slaviskt utgår från styrdokumentens skrivningar kan dock också 
ge upphov till farhågor om att deras professionalism förminskas och att 
deras kunskaper och erfarenheter inte tas till vara utan att arbetet reduce-
ras till att reproducera vad som beskrivs i kursplanerna.  

Den ständiga bedömningen 
Bedömning hör till vardagen i skolverksamheten och förekommer ständigt 
i undervisningen. Rätt använd kan den förmodligen främja lärande och 
elevens tillit till sin egen förmåga. Men Nyström (2004) har påpekat att 
bedömning och undervisning ofta betraktas som två separata handlingar, 
och att det finns en betydande okunskap när det gäller följder av bedöm-
ningspraktiker. Därför är det viktigt att syftet med bedömningen är att 
underlätta elevens kunskapsutveckling. Denna del av bedömningen brukar 
således kallas formativ bedömning och behandlas i ett flertal studier (Lun-
dahl 2011, Pettersson 2010, Ridderlind 2010, Tolgfors 2014), och besk-
rivs som ett önskvärt och nödvändigt inslag i undervisningen. Hay och 
Penney (2009) är också starka förespråkare för en formativ bedömning, 
som de ser som mera inriktad på lärande och därmed mera utvecklande 
för eleven. 

Lärarna i studien har beskrivit att bedömningen sker nästan dagligen, 
och noteringar över elevernas framsteg antecknas så gott som efter varje 
lektion. Samtidigt uttrycker de en oro för att den ständiga bedömningen 
kan inverka negativt på elevernas spontanitet och rörelseglädje. När man 
som elev känner sig ständigt övervakad kan det orsaka stress och även 
leda till att eleven inte deltar i undervisningen. Dessutom kan man ställa 
sig frågan vilka medborgare som skapas av en miljö där man ständigt 
känner sig bedömd. Asp-Onsjö (2011) slår fast i detta sammanhang att en 
tilltagande kontroll och övervakning även säger något om synen på lä-
rande och demokrati. Hon konstaterar att en skola som ”betonar indivi-
den före kollektivet, där ’public good’ ersatts av ’private good’ blir en 
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skola som sorterar” (s. 187). Enligt de övergripande målen i läroplanen 
ska de som arbetar i skolan medverka till att utveckla elevernas känsla för 
solidaritet och visa respekt för den enskilda individen och risken kan vara 
att det ensidiga fokuset på bedömning och betyg kan skapa en atmosfär av 
rivalitet och orsaka en sämre stämning i en klass.  

Lärarna ställs alltså inför utmaningen att skapa, planera och genomföra 
lektioner som kan tjäna som underlag i bedömningen av elevernas prestat-
ioner och färdigheter, men som också utmanar och uppmuntrar elevernas 
spontanitet och rörelseglädje. Det senare lyfts ofta fram av lärare och ele-
ver som mest viktigt i ämnet idrott och hälsas innehåll (Quennerstedt     
m.fl. 2008).  

Likvärdighet och rättvisa? 
Bedömning och betygsättning är viktiga inslag i skolans verksamhet, och 
för att denna del av lärarnas arbete ska mötas med respekt och förståelse 
krävs att den präglas av seriositet och noggrannhet.  Betygen måste bygga 
på detaljerade och genomarbetade beskrivningar i kursplanerna som möj-
liggör för lärarna att sätta rättvisa och likvärdiga betyg. Användningen av 
betygen som urvalsinstrument till högre utbildningar kräver att lärare, 
oavsett var de arbetar i landet, kan känna sig trygga med att deras be-
tygspraktik är gedigen och förankrad. Det innebär att ett visst betyg, i så 
stor utsträckning som möjligt, står för samma kvalitet vad gäller bakom-
liggande kunskaper och färdigheter. Vidare krävs att den dagliga använd-
ningen av bedömning i termer av feedback, görs på ett professionellt sätt 
så att eleverna dels känner att de utvecklas, dels att de får en förståelse för 
vad som krävs för att uppnå ett visst betyg och att de vet när de blir be-
dömda.  
 
Uppgiften att utföra en likvärdig och rättvis betygsättning har ålagts lä-
rarna. För att de ska kunna verkställa uppdraget krävs att det erbjuds 
möjligheter till att sätta sig in i och skapa förståelse för styrdokumentet. 
Dessutom behövs förutsättningar för att långsiktigt arbeta med bedöm-
ning och betygsättning kopplat till kursplaner och kunskapskrav (Skolver-
ket 2000). 

Enligt Skolverkets handlingsplan för en rättssäker och likvärdig betyg-
sättning innebär rättvis betygsättning: 

En rättvis betygsättning innebär att det betyg en elev fått i ett visst ämne el-
ler en viss kurs ska visa elevens kunskaper och färdigheter i det som ska 
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ingå i kursen enligt kursplanen och som motsvaras av betygskriterierna för 
betyget (Skolverket 2004b, s. 3). 

När det gäller ämnet idrott och hälsa specifikt kan man i bedömningsstö-
det för idrott och hälsa år 7–9 läsa följande: 

För att bedömningen ska bli mer likvärdig och därmed mer rättssäker krävs 
att lärare bedömer de kunskaper som ska bedömas – att den bedömningen 
som görs är relevant (har hög validitet). Att i bedömningen inkludera fak-
torer som enligt kursplanen inte ska inkluderas, som elevers attityd eller id-
rottsresultat i form av hur fort eleven springer eller hur långt hon eller han 
hoppar, innebär att bedömningen har en bristande relevans (Skolverket 
2012b, s. 4). 

Tidigare forskning har visat, som tidigare påpekats (se s. 32f), att lärare 
inte följer styrdokumenten vid betygsättningen utan använder sig av egna 
kriterier. Lärarna i min studie menar dock att för att uppdraget att nå 
rättvisa och likvärdiga betyg ska lyckas krävs först och främst en förstå-
else för styrdokumentet. De flesta lärarna i studien var nöjda med imple-
menteringen av nya läroplanen och några har påpekat att det är lärarnas 
ansvar att fördjupa sig i styrdokumentet. Lärarna är medvetna om att 
likvärdighet och rättvisa i betygsättningen är ett tidskrävande uppdrag och 
att det kräver kontinuerligt arbete tillsammans med övriga kollegor inom 
skolan och kommunen. Ett steg på vägen mot likvärdighet är Skolverkets 
bedömningsstöd (2012b), men det är nödvändigt att utöka stödet med 
flera konkreta exempel från undervisningen. Dessutom har både Skolver-
ket och kommunen ett stort ansvar att erbjuda vidare fortbildning för 
lärarna kring likvärdigheten. Studien har visat, genom lärarnas beskriv-
ningar av deras betygsättningsprocess, att styrdokumentet upplevs som 
tydligare än det gamla. Kursplaner och kunskapskrav ska tolkas av en-
skilda lärare och min undersökning har visat att lärarna inte är ense om 
hur detaljerat man ska titta på de olika delarna i förmågorna som eleverna 
ska klara. Här måste det finnas en samsyn och mer tydlighet för att lik-
värdiga betyg ska kunna utdelas. Lärarna lyfter, förutom dialog med öv-
riga kollegor, fram behoven av en bredare dokumentation och behovet av 
att man följer beskrivningarna i kursplaner och kunskapskrav. Dessa be-
skrivs som viktiga faktorer som kan bidra till ökad likvärdighet och rätt-
visa. Det är även uppenbart att Skolverkets uppfattning att lärare själva 
kan avgöra vilka förmågor som kan betraktas som viktiga respektive 
mindre viktiga, kan komma att inverka negativt på möjligheten att utfärda 
likvärdiga betyg. 
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Avslutande reflektion utifrån vad som försiggår på de olika are-
norna i relation till den framtida betygsättningen. 
Ämnet idrott och hälsa kan uppfattas på många olika sätt. Det finns olika 
föreställningar om ämnets legitimitet. Det framförs även olika åsikter om 
vad man ska lära sig i ämnet. Tidigare forskning har pekat på att ämnet 
har ett otydligt kunskapsobjekt (Ekberg 2009, Larsson 2008, Larsson & 
Redelius 2004, Lundvall & Meckbach 2008).  
Ekbergs forskning (2009) har visat att det finns stora olikheter mellan 
läroplanens innehåll och vad som äger rum under lektionerna.  

Ämnets lärobjekt skiljer sig mest markant åt mellan å ena sidan formule-
ringsarenan och å andra sidan transformerings- och realiseringsarenan: 
Formuleringsarenan omfattas främst av såväl den funktionella formen som 
begreppslig utveckling och förståelse för hälsa och livsstil. På transforme-
rings- och realiseringsarenan omfattas lärobjektet av formaliserade idrotter, 
men erbjuder även utveckling av olika fysiska kvaliteter (Ekberg 2009, s. 
212). 

Även om föreliggande undersökning enbart indirekt behandlar formule-
ringsarenan, är resultaten i delstudie 1 ett uttryck för lärarnas tal om for-
muleringsarenan. Den visar vidare att kunskaper, som är nedskrivna i den 
formulerade läroplanen betraktas som viktiga utgångspunkter och om-
formuleras av lärarna i transformeringsarenan. Hälsa och livsstil får större 
utrymme i tolkningen än i den förra läroplanen och anses vara ett viktigt 
kunskapsobjekt. Även friluftsliv lyfts fram som ett viktigt lärobjekt, där 
lärarna är medvetna om betydelsen av att momentet bör få mer utrymme i 
undervisningen. Realiseringsarenan har framför allt behandlats i samband 
med den konkreta betygsättningen, men det tycks, i föreliggande studie, 
finnas en tydlig röd tråd mellan formuleringsarenans skrivna anvisningar, 
de tolkningar som lärarna gjort i transformeringsarenan och vad som be-
tygsätts i realiseringsarenan. Det är värt att påpeka att några av studiens 
sex lärare har haft möjlighet att medverka redan i formuleringsarenan i 
samband med framskrivandet av kursplanerna. Därefter har de deltagit i 
fortbildning inför tolkningen som gjorts i transformeringsarenan och se-
dan arbetat på ett medvetet sätt med undervisning och betygsättning i 
realiseringsarenan. Lärarna i denna studie kan därför sägas ha haft relativt 
unika förutsättningar för att förstå och tillämpa styrdokumentens intent-
ioner.   
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Den formulerade kursplanen med kunskapskraven är given och en förut-
sättning för analysen. Men den behöver debatteras och problematiseras. 

Om man först blickar mot Lindes formuleringsarena kan man, utifrån 
studiens resultat, identifiera några nödvändiga åtgärder. I det nuvarande 
betygssystemet måste lärare bedöma kvaliteten i förmågorna och verbali-
sera sin betygsättning. Därför måste kursplanernas beskrivningar förtydli-
gas, och de betygsstöd som publiceras måste vara så konkreta att de ger 
uttryckliga anvisningar exempelvis om hur en viss rörelse kvalitativt kan 
bedömas utifrån värdeorden. Detta arbete kräver både tid och kompetens 
och bör genomföras med noggrannhet. Här finns naturligvis en risk att 
lärarnas erfarenheter och pedagogiska skicklighet inte får något utrymme 
om anvisningarna blir alltför detaljerade. 

I transformeringsarenan bör lärarna få hjälp med sin tolkning av kurs-
planer och kunskapskraven också i form av fortbildning samt möjligheter 
till diskussioner om betygsättning och bedömning på skol- och kommun-
nivå. För att bedömningen ska gynna lärandet bör även eleverna vara 
medvetna om hur betygsättningsprocessen går till. Hay och Penny (2013) 
framhåller att elever som förstår bedömningsgrunderna har bättre insikt i 
hur bedömning kan stödja lärandet. I studien har några av lärarna lyft 
fram att de arbetar på ett medvetet sätt och avsätter tid för dialog och 
analys med eleverna. 

I realiseringsarenan kan innehåll och utformning av enskilda lektioner 
också behöva utvecklas för att ge underlag för bedömning, exempelvis 
genom peer-review-insatser, där lärare besöker varandras lektioner, plane-
rar tillsammans och utvärderar utfallet. I bedömningssituationen finns det 
anledning att reflektera över hur enskilda elevers prestationer kan doku-
menteras, utan att dokumentationen tar över och dominerar innehållet i 
lektionerna. Betygsättningen, som jag placerat i realiseringsarenan, kan 
således förstärkas genom att bedömningsstöd och anvisningar beträffande 
de nya betygsstegen tydliggörs och exemplifieras. Vidare skulle någon 
form av nationella prov i utvalda förmågor kunna underlätta betygsätt-
ningen och bidra till mera likvärdiga betyg.   
 

Ett omöjligt uppdrag? 
Betygsättningen i skolan utgår ifrån att det gjorts en bedömning av vad 
som ska betygsättas och hur betygsättningen ska gå till. Vad-frågan förut-
sätter att kunskapssynen i läroplanen är tydligt beskriven. Regeringens 
skrivelse 1996/97:112 konstaterar att: 
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Den kunskapssyn som läroplanerna anger och som uttrycks på olika sätt i 
kursplanerna och betygskriterierna ger helt nya förutsättningar för utvärde-
ring av kunskaper. Provuppgifterna kan inte längre vara ’enkla’ mått av 
traditionellt slag. De måste också analysera vad de som fått en viss utbild-
ning kan göra snarare än att redovisa minneskunskaper. De bör ha en in-
riktning mot problemlösning, tillämpningar och kombinationer av olika 
kunskapsområden. Inlärningsresultat visar sig mer som övergripande kom-
petenser och attityder än som faktaredovisningar (Utbildningsdepartemen-
tet 1996/97:112) 

Kunskapssynen förutsätts ha förts vidare till undervisande lärare, men 
frågan är om detta verkligen skett. Utifrån denna beskrivning av hur kun-
skap kan betraktas har sedan betygskriterierna tillkommit, där det är kva-
liteten i kunskaper och förmågor som ska bedömas. I Skolverkets skrift 
Grundskola för bildning (1996b, s.38) konstateras att ”den viktigaste 
förutsättningen för att bedömningen ska bli rätt och rättvis i det nya be-
tygssystemet är lärarnas erfarenhet och yrkeskunnande.” Resultaten i 
denna studie har visat att även om idrottslärarna försöker följa anvisning-
arna i samband med betygsättningen finns det stora frågetecken bland 
annat vad gäller tolkningen av värdeorden, likvärdigheten och underlagen 
för de beskrivna förmågorna. Selghed (2011) sammanfattar i sin studie: 
”Ambitionen att skapa ett fungerande betygsystem i grundskolan kan 
enligt denna studie sammanfattas med omdömet ÄNNU ICKE GOD-
KÄNT” (s.188). Samme forskare resonerar omkring lärarnas stimulerande 
uppgift att bidra till elevernas kunskapsmässiga utveckling, men konstate-
rar:  

Om uppdraget är orimligt och lärare inte inser detta blir eleven utlämnad 
till lärarens godtycke. Alla inbegripna blir förlorare. Mest utsatt blir eleven. 
Problematiken landar i frågan om elevens rättssäkerhet (Selghed 2007, s. 
47).  

Detta skrevs innan de nya betygsstegen introducerats och ingenting tyder 
på att lärarnas uppdrag har blivit lättare sedan dess. Betygen ska fungera 
som urval till högre utbildningar och måste därför vara jämförbara. Med 
tanke på otydligheten vad gäller kunskapssyn, de delvis oklara anvisning-
arna i betygsstödet och svårigheterna att uppnå en rättvis betygsättning 
kanske lärarnas uppdrag kan betraktas som en alltför svår eller till och 
med omöjlig uppgift? Åtminstone bör stödet till lärarna ökas via riktade 
fortbildningsinsatser och förtydligade kursplaner. 
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Mitt bidrag till forskningen och förslag på vidare forskning. 
Vetenskaplig forskning är en viktig del i samhällslivet. Den syftar till att 
utveckla nya kunskaper. Dessutom vill individen begripa sammanhang och 
få förklaringar och förståelse, som även berör sådant vi inte direkt ser som 
användbart. Det tredje motivet för vetenskaplig forskning är själva proces-
sen, inte nödvändigtvis resultaten. Ett letande efter nya sanningar och 
paradigm kan ha ett värde i sig (Gustafsson, Hermerén och Petersson 
2005).  

Historiskt sett har betygsättning en lång tradition inom skolan. Behovet 
av att utveckla en djupare förståelse kring bedömning och betygsättning är 
prioriterat bland lärare och skolledare. Sedan ett kriterierelaterat betygssy-
stem infördes har det genomförts ett antal studier kring betyg och bedöm-
ning, men den forskning som är genomförd handlar mer om bedömning 
än om betygsättning, och dessutom är forskningen kring betygsättning i 
idrott och hälsa relativt sparsam. Selghed, som studerade hur lärare upp-
ger att de arbetar med bedömning och betygsättning i det kriterierelate-
rade systemet som gällde fram till 2011, säger i sina avslutande reflektion-
er: 

Det är främst genom forskning som vi kan fortsätta att öka kunskapen om 
lärarnas bedömnings- och betygsättningspraxis för att synliggöra de svårig-
heter som finns (Selghed 2011, s. 189). 

Det är tydligt att de diskussioner som förts om skolan under senare tid har 
lyft fram skolans roll generellt, men även visat att betyg och bedömning är 
särskilt laddade inslag i skoldebatten 2014, där förslag framförts om att 
utvidga betygens betydelse genom att införa betygsättning redan från års-
kurs fyra.  

Genom att visa på möjligheter och svårigheter vid bedömningen och be-
tygsättningen, lärarnas motiveringar för bedömningar och slutligen besk-
riva dilemman vid den konkreta betygsättningen i samband med införan-
det av de nya kursplanerna i idrott och hälsa på högstadiet, har studien 
bidragit till att utveckla kunskaper om den komplexa betygsättningspro-
cessen. Dessutom har den medverkat till att lärarnas arbete med betyg-
sättning har tydliggjorts. I det sammanhanget kan min bakgrund som 
betygsättande lärare ha medverkat till att viktiga delar i betygsättnings-
processen kunnat lyftas fram under intervjuerna för att sedan analyseras. 
Vidare kan studien leda till att likvärdighet och rättvisa i samband med 
betygsättning diskuteras i större utsträckning på alla nivåer, såväl poli-
tiskt/administrativt som i kommuner och på enskilda skolor. De medver-
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kande lärarna i denna studie har, som beskrivits tidigare, en speciell bak-
grund som gjort att de i större utsträckning, jämfört med tidigare studier, 
följer styrdokumentens intentioner vad beträffar betygsättning. För lärare i 
idrott och hälsa i allmänhet behövs sannolikt en mera omfattande fort-
bildning för att fördjupa kunskaperna omkring betyg och bedömning. 
Resultatet i studien att lärarna bedömer och dokumenterar ”in absurdum” 
bör leda till att man ser över lärarnas totala administrativa arbetsbörda. 
Om studiens lärare är representativa för idrottsläraren i allmänhet borde 
även följderna av den ständiga bedömningen under lektionerna diskuteras, 
utifrån elevernas lärande och motivation.   

 
Med utgångspunkt i denna undersökning vore det intressant att vidare 
studera hur kunskapskrav och betygsättningsprocess bör hanteras för att 
öka rättvisa och likvärdighet. Hur kan ”värdeorden” i kunskapskraven i 
den konkreta betygsättningen konkretiseras? Dessutom finns ett behov av 
att undersöka hur elever (och kanske föräldrar) uppfattar vad bedömning 
och betygsättning går ut på och vad de anser att de bedöms och betygsätts 
på i ämnet idrott och hälsa. Vidare har den svenska skolans låga resultat i 
Pisa-undersökningarna inneburit att jämförelser gjorts med andra länder 
och det skulle vara intressant att genomföra komparativa studier, där 
svenska erfarenheter av betygsättningspraktik i idrott och hälsa jämförs 
med andra länders. 
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8. Summary – The grading process in Swedish 
Physical Education and Health 

Introduction 
For decades, the Swedish school system has been subject to animated de-
bate and discussions. Warnings of decreased levels of knowledge among 
pupils have been raised. Trying to increase the general level of knowledge 
and producing equal education for all have been major reasons for intro-
ducing a new curriculum and a new grading scale in 2011. Research in 
assessment and grading within Physical Education and Health (PEH) has 
been carried out before, but the explicit study of the assessment and grad-
ing processes of PEH teachers is a novelty. This is also of special interest 
since the new curriculum and syllabuses have been thoroughly revised and 
the grading scale is brand new, with six levels (A-F). Furthermore, grading 
is nowperformed earlier than before, starting from the sixth grade. Hence, 
Swedish PEH teachers face new challenges both in planning the content of 
lessons and in grading.    

Assessment of knowledge in schools deals with evaluating the thoughts 
and actions of pupils. It is complex and reflects the teacher’s own views on 
knowledge, learning and the subject itself.  It is a central part of the teach-
er’s competence and provides effective support for the learning of the pu-
pils. According to Selghed (2011), grading is the result of the way teachers 
interpret the requisites of knowledge and the actions and results of the 
pupils. Furthermore, Lundahl (2006) stated that assessment, for practical 
reasons, is used to combine different practices, including tests, examina-
tions, homework, home assignments, skill tests and evaluations.   

Grading in schools is to be related to the different aspects of knowledge 
and learning. Facts, understanding, skills and familiarity interact and the 
different levels in grading comprise these aspects. Grading within school 
PEH has been regarded to be particularly problematic, due to the fact that 
both practical and theoretical skills are to be assessed. Earlier studies have 
found that PEH teachers regarded the national criteria for grading obscure 
and open to different interpretations (Eriksson et al. 2003, Larsson et al. 
2005). Research has further shown that PEH teachers have had difficulties 
assessing according to what is formulated in the grading criteria, and that 
other qualities, like conduct or attendance, often are assessed instead 
(Larsson & Redelius 2004, Larsson et al. 2005, Tholin 2006). Several 
earlier studies have revealed that pupils believe that their attitudes, dispo-
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sitional and behavioral characteristics are dominating criteria in the grad-
ing processes (Ekberg 2009, Londos 2010, Redelius m.fl. 2009, Redelius 
& Hay 2009, 2012). 

Research from the former curriculum reform in Sweden, in 1994, 
showed that teachers were not offered enough in-service training to be 
able to deepen their knowledge of the current national policy documents 
(Redelius 2007, Selghed 2004). The new curriculum and syllabus in Swe-
den from 2011 has accordingly made it crucial to re-investigate assessment 
and grading in PEH.  

Purpose 
This study investigates how the process of grading in PEH is manifested 
during actual and concrete efforts of grading. The study further investi-
gates the possibilities and limitations experienced by PEH teachers during 
this process. 
Research questions  

• What difficulties and possibilities do PEH teachers experience 
from working with grading and assessment of learning?      

• How do PEH teachers motivate their grading?  
• Which dilemmas do they meet during actual and concrete grad-

ing?   

Theoretical framework  
As a theoretical framework for analysis and interpretation of data I have 
chosen to build on the curriculum theories inspired by Bernstein (2000) in 
order to deepen and elucidate the understanding of the assessment pro-
cesses. Particularly, I use the ideas of a Swedish theorist, Linde (2012), 
who developed three arenas for analyzing what is happening when a new 
curriculum is introduced. He regarded this process as three steps. The first 
is formulating the content of the new curriculum, which is done mainly on 
a political and administrative level; the second is transforming the ideas so 
that they are comprehensible to teachers and pupils. This is done at the 
individual school level, by teachers. The third step is the realization level, 
where teachers, and pupils, actually interpret and use the syllabus text in 
their daily work.  

The curriculum theory is chosen to facilitate the understanding of the 
processes leading up to the actual grading occasion. This means that the 
transformation arena is the starting point for the first study, where re-



148  IZABELA SEGER BETYGSÄTTNINGSPROCESS 
  

spondents have read and assimilated the national policy documents and 
the new curriculum, and they report what difficulties and possibilities they 
have experienced in their preparations.                                                                                                     

In study 2, the transformation of the curriculum is investigated, where 
teachers have finalized their local syllabuses and prepared for teaching the 
new contents and assessing according to the new grading scale.  Here, they 
motivate how their grading is managed.                                                                                                     

In study 3, finally, respondents describe how they use the different lev-
els of grading and how they reason when grading pupils. This is happen-
ing in the realization arena. 

In order to understand and explain the reasoning behind the teachers’ 
marking decisions, I also apply a hermeneutical approach to science, using 
interpretation and comprehension as key words. In this context one at-
tempts to see the unity of the whole, in the sense that the significance of an 
individual part can only be understood and evaluated in relation to the 
whole, and vice versa.  

Research design and data collection  
The hermeneutical approach to science implies that the researcher tries to 
understand and construe data, for example from interviews and observa-
tions. 

I have therefore carried out interviews and observations of six PEH 
teachers during their actual grading process in order to understand and 
describe grading and assessment practices. All subjects have an extensive 
knowledge and experience from grading PEH at secondary school level. 
Three female and three male PEH teachers volunteered to participate in 
the study, which consists of three parts, all carried out between the fall of 
2012 to the summer of 2013. 

The hermeneutical helix is the basis of the thesis work. It emanates 
from the presupposition that there is already a degree of understanding 
and knowledge among the subjects, and also for the researcher, regarding 
assessment and grading. The analysis tool consists of the hermeneutical 
helix, combined with the curriculum theory, illustrated in Figure 1.  
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Figure 1. The analytical tool where the hermeneutical helix and the three arenas 
from the curriculum theory are combined and form a starting point for the analysis 

of data.  

Using earlier research and my own experiences as a point of departure, the 
first study was designed. Subjects were interviewed about their general 
feelings about the new curriculum and of the suggested grading scale and 
what possibilities and difficulties they have encountered.  From these data 
the second study was planned, two months later, in connection with the 
fall grading, with expanded and deepened questions about possibilities 
and limitations in the curriculum, syllabus, and how the grading scale 
could be used and explained. This time the subjects were filmed during the 
interviews. Finally, in the third study, six months later, further questions 
from study two were extracted and teachers were also observed and inter-
viewed during an actual grading process, using video uptakes. Hence, this 
is an example of the hermeneutical helix, where interviews and video rec-
orded conversations gradually deepen the understanding and knowledge 
of the teachers’ evaluating and grading practice. Through this research 
method, the arenas from the curriculum theory can be illustrated in a pro-
nounced way. 
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Results 

Study 1 
Study 1 operates, as mentioned, at the transformation level, building on 
data from the formulating arena, where teachers are expected to read and 
reflect about the new curriculum and syllabus.  

The new guidelines concerning assessment and grading have affected 
the thinking and actions of the respondents in a pronounced way. They 
report both difficulties and possibilities while working with the curriculum 
and syllabus. The possibilities are manifested in the clarity and structure of 
the syllabus and the formulation of the requirements, theoretical and prac-
tical, resulting in a facilitated planning and carrying out of lessons. Pupils 
understand the underlying reasoning behind the grading and understand 
the grade they get, more often than before. The expanded number of levels 
in the grading scale has made it easier to describe the prerequisites for 
each of the levels. A pronounced effect of the new curriculum is the exten-
sive documentation needed in order to cover all areas of the content and 
to be able to argue for a specific grade. The respondents are generally 
satisfied with the information and in-service training in connection with 
the introduction of the new curriculum. 

The difficulties in connection to working with the new guidelines focus 
on the requirements for each of the grading levels. The syllabus describes a 
number of capacities, like general movement skills, dance, outdoor educa-
tion, health and handling of emergency situations that have to be mastered 
by the pupils. Respondents indicate that the fact that all these capacities 
must be performed on a high level in order to obtain a high grade, will in 
practice lead, to fewer high grades compared to before. Respondents are 
also concerned that this might lead to a reduced motivation in some pu-
pils. It is obvious that the new guidelines have changed the actions and 
perceptions of the PEH teachers regarding evaluation and grading. On the 
other hand, teachers have expressed their appreciation that more capaci-
ties are needed to reach better grades than before, and that the grading 
process is more thorough compared to the previous curriculum.  
 

Study 2 
The teacher is the main actor during the transformation process, and here, 
goals and directions in the curriculum and syllabuses are transformed into 
local plans and directives.  
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The respondents have stated that some of the capacities are considered to 
be more important than others. For example, general movement skills 
appear more frequently during PEH lessons than health or outdoor educa-
tion and thus, form a more solid basis for assessment and grading. This is 
also considered to be a problem, since all of the capacities are necessary to 
build up to the final grade in PEH. The respondents report that they have 
difficulties finding time to teach outdoor education and that assessment of 
health mainly consists of written assignments. At the same time, they rec-
ognize that these capacities are important and deserve attention.  In a 
sense, the equality of education may be compromised if teachers chose to 
ignore certain capacities.      

Furthermore, the new grading scale is perceived to be vague and still re-
quires an extensive follow-up and documentation in order to cover all the 
different capacities, in practice and theoretically. As a result, a more for-
malistic approach has been adopted, where matrices are used to register 
basically every move the pupils make on a daily basis! Furthermore, some 
capacities are evaluated merely practically, and others, like health, are 
evaluated theoretically. The difficulties described are focused on the grad-
ing scale and the respondents fear that the constant evaluation takes away 
the joy of activity. However, respondents also state that the matrices form 
an excellent basis for giving pupils and their parents information about the 
progress in the PEH subject and the arguments behind a proposed grade.  

Study 3 
In the realization arena the teacher is expected to assess the pupils’ 
knowledge and skills and, finally, become involved in the grading process. 
Obviously, grades are decisive for the possibilities to be admitted to higher 
educations and consequently also a prerequisite for a rewarding career, 
and therefore it is essential that the grades are fair and comparable be-
tween teachers and schools.  

The realization arena is the last step in the curriculum theory and the 
hermeneutical approach becomes visible through the oscillation between 
the different parts and the whole, represented by the grading process.  

The teachers comment on the relationship between practical and theo-
retical knowledge and they report that they have noticed a shift towards a 
more theoretical influence in PEH. In connection to this shift they try to 
find ways to deal with pupils who have difficulties in reading and writing, 
for example by letting pupils do oral examinations. The new syllabus 
states that during grading all requirements for a certain grade have to be 
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reached. This is criticized by the respondents, partly because they do not 
all agree on the presumption that all capacities are equally important, and 
partly because they feel that grading becomes dependent on matrices and 
mathematical calculations, leaving very little room for the gut feeling of 
experienced teachers.  

Respondents also state that attendance during lessons has become less 
important since the pupils can show their ability to perform the different 
capacities and hand in written reports without being present at all occa-
sions. This is regarded to be a positive trend, especially for pupils who 
have been ill or injured during a semester.  

Finally, it is obvious that the respondents have pondered upon ways to 
reach equality and fairness in their grading procedures. However, they 
agree that equal grades can only become a reality if teachers cooperate, 
discuss the implications and prerequisites of a certain grade level and per-
haps use standardized achievement tests.   

Discussion 

Grading according to the curriculum 
The teachers in this study have reported that they are well aware of the 
prerequisites and contents of official documents like the curriculum and 
the syllabus in PEH. They maintain that they try to grade their pupils ac-
cording to the documents. It is obvious that these results are quite differ-
ent from earlier studies on assessment and grading in PEH, where teachers 
have had problems relating to the official documents and that they have 
used other criteria than those stated in the curriculum.  

What is being graded and how? 
The new curriculum demands that all capacities described in the PEH 
syllabus have to be assessed. The respondent in the study have adopted 
this view and try to find ways of assessing all of these capacities. They are 
also aware of that high grades can only be given to pupils who show good 
knowledge and performance in all capacities. In contrast, earlier studies 
have shown that teachers have given high grades to pupils, who have little 
or no knowledge in certain capacities, even though these capacities have 
been mandatory (Quennerstedt et al. 2008). However, the respondents are 
not sure of if the different capacities should be considered to be of equal 
importance during grading. There is no information about this to be found 
in the syllabus.  
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Absurd amount of documentation 
Teachers are expected to document and be prepared to show pupils and 
parents how the assessment is made. With the new curriculum the docu-
mentation has become excessive and the teachers have put a lot of effort 
into the documentation of assessment and grading. Assessment and docu-
mentation through the use of matrices are made basically daily. There is 
an apparent risk that the documentation takes over and that all involved 
will be caught in a net of documentation. This is happening at the same 
time as politicians in Sweden have promised to diminish the burden of 
documentation for teachers. 

Constant assessment 
Formative and summative assessments are helpful instruments for enhanc-
ing the learning of pupils and for setting grades. However, the teachers in 
this study have reported that basically every PEH lesson is characterized 
by some kind of assessment, aimed to form a basis for setting grades. 
Notes are made for every individual pupil on their progress in the different 
capacities. The teachers have expressed a worry that this constant assess-
ment could cause a negative influence on the pupils´ spontaneity and inter-
est in PEH. Indeed, one might question what kind of citizens the Swedish 
school system produces, when pupils are constantly assessed. 

Equality and just grades? 
One important task for the teacher to perform, in connection with setting 
grades, is making sure that the grades are just in the sense that they cover 
all capacities and are based on transparent and comprehensible data. The 
pupils must know what is required and when they are assessed. The re-
spondents have expressed that they are satisfied with the descriptions in 
the curriculum and that they are confident in their grading.  

The equality during grading is a more complex issue.  Basically, it 
should not matter which school a pupil attends. The grades should ideally 
be set the same way, but this is unfortunately hardly the case. Every single 
teacher is responsible for the content and the grading during PEH lessons 
and without a comprehensive in-service training, clear instructions for 
grading, and an extensive peer-review co-operation, equality in grading is 
hard to obtain. 
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Concluding remarks 
By capturing and describing the experienced difficulties and pitfalls during 
the grading process in PEH, this study can expand the general knowledge 
of assessing and grading and help PEH teachers develop their grading 
capability. 
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