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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare i idrott och hälsa uppfattar bedömning och 

betygssättning i dagens skola och dess påverkan på elever. För att uppnå detta valde jag att 

genomföra kvalitativa intervjuer med sex lärare. Resultatet från intervjuerna visar att 

majoriteten intervjuade lärare ansåg betygsättning hade en yttre motivationseffekt på elever 

och att det visade mer negativa effekter på elevens studiemotivation. De ansåg även att den 

formativa bedömningen, bedömning genom återkoppling till elever, var bäst för elevens 

utveckling och stöttade dess lärande. Samtidigt som den summativa bedömningen, bedömning 

i form av att sammanställa kunskaper genom till exempel prov, kunde användas formativt. 

Resultaten visar att lärarna ansåg dess undervisningar i idrott och hälsa var rättvisa, korrekta 

och delvis valida. Dessa resultat tolkas och analyseras utifrån tidigare forskning och teorier. 

 

Nyckelord: betyg, formativ och summativ bedömning, motivation, tillförlitlighet. 

 

Abstract 

The purpose of this study is to find out physical education teachers´ perception of assessment 

and grading in the modern school today and its impact on pupils. To accomplish this, I chose 

to use a qualitative method in the form of interviews, where I interviewed six teachers. The 

results show that the teachers thought grading had an extern motivation effect on the pupils 

and that it leads to consequences for the pupil motivation to learn. The teachers´ thought that 

the formative type of assessment, assessment through feedback, was the most fortunate type 

of assessment for pupils continues learning and developing. Some teachers thought the 

summative assessment, assessment through compiling knowledge in the form of tests, could 

be used as a formative assessment as well. The results show that they thought their grading 

and assessment in physical education were fair, reliable and fairly valid. These results are 

interpreted analyzed from earlier studies and theories.    

 

Key words: formative and summative assessment, grades, motivation, reliability.  
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1. Introduktion 
Skolan idag styrs mer eller mindre av Skolverkets riktlinjer, speciellt när det gäller betyg och 

bedömning. Betyg enligt Skolverket (2016) infördes ursprungligen som ett verktyg för urval 

inför högre studier och det används idag även som en metod för att sammanställa kunskap 

utifrån kunskapsmål. Idag är skolans system uppbyggt på betygssättning som enligt Hult och 

Olofsson (2011) är väldigt betydelsefullt, dels för elever som ska söka till högre utbildning, 

dels för skolan som blir granskad för att se hur många elever som fått godkända betyg men 

även för staten som använder betygen som ett mått på om undervisningen håller god kvalitet. 

Betygen är alltså ett värdefullt instrument för att mäta kvalitén i den svenska skolan. 

  

Betyg och bedömning verkar enligt forskning vara både uppmuntrande och avskräckande för 

elever och dess studiemotivation. En elev som får höga betyg blir ofta bekräftad och ses som 

duktig medan låga betyg sällan fungerar som en drivkraft och sällan ökar motivationen 

(Lundahl, Hultén, Klapp & Mickwitz, 2015). Wikström (2014) skriver att dagens skola har 

uppnått högre betyg utan att kunskapsnivån har ökat med de höjda betygen. 

 

Skolverket (2011) förespråkar betygssystemet då det kan stimulera till lärande ifall det 

används på rätt sätt. Däremot nämner dom att betyg även kan sänka elevers intresse för skolan 

och lärandet kan sjunka ifall betyg och bedömningen sker på fel sätt utav läraren. Det finns 

tendenser där elever endast fokuserar på betyget och inte lägger stort fokus på detaljerade 

återkopplingar och samtal vilket kan vara mest lärorikt (Skolverket, 2011).  Skolverket 

redovisar att betygsättning, speciellt tidig betygsättning vid årskurs 6, kan vara negativt för 

elever då fokuseringen på prov och betyg kan börja styra undervisningen. Detta gör att lärarna 

kan glömma viktigare aspekter såsom lärandet, samtidigt som man oroar sig över att betygen 

skapar stress hos elever vilket också kan stå i vägen för lärandet (Hult & Olofsson, 2011).  

 

Enligt Skolverket (2017) så ingår det i lärarens roll att främja, följa och bedöma elevers 

utveckling i skolan på ett medvetet och pedagogiskt sätt. De skriver att lärare ska återkoppla 

för lärande och utvärdera undervisningen. Med detta skriver även Skolverket (2016) att betyg 

och bedömning har fått mycket kritik och varit ett stort ämne på tal inom skolans värld. De 

påpekar att betyg inte bör användas samtidigt som lärandet pågår för att inte hindra lärande 

och motivation. Däremot skriver de att det handlar om på vilket sätt lärarna använder betyg 

och bedömning vilket kan kopplas till dess tillförlitlighet. Jag har upplevt och 
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uppmärksammat att betyg och bedömning är en viktig del av skolan idag där vilken sorts 

bedömning som lärare använder sig av spelar stor roll för elevens utveckling. Av denna 

anledning vill jag undersöka vad lärare har för tankar och erfarenheter kring detta. I och med 

detta kopplas naturligt bedömningens tillförlitlighet in vilket är viktigt för att eleven ska ha 

bäst förutsättningar för att utvecklas. 
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2. Litteraturgenomgång 
2.1 Betygens funktion 
Hult och Olofsson (2011) skriver att betygen idag är betydelsefulla av många olika 

anledningar. De är viktiga för eleven som ska söka till högre utbildning, för läraren som sätter 

betyget (som kan få sin bedömning ifrågasatt), och för skolan som blir granskad utifrån hur 

många elever som är godkända. De är även viktiga för staten som mäter hur god kvalitet 

skolan innehåller. Eftersom skolsystemet idag är i behov av betyg så gäller det att läraren i 

fokus anpassar det på bästa sätt. Enligt Hult och Olofsson (2011) har dagens betygssystem 

flera olika syften och funktioner: 

• Motivation- att betygen kan ses som en extern motivationsfaktor som motiverar elever 

till att lägga ner mer arbete och ansträngning och vilja lära sig mer. 

• Urval- de används som konkurrensmedel när eleven ska söka till vidare utbildning. 

• Kontroll- används för att utvärdera skolverksamheten. 

• Information- betygen ger kunskap och information om elevens kunskapsutveckling 

och var eleven står i förhållande till kunskapskraven. 

 

Utbildningens syfte i Sverige är att utbildningen ska vara likvärdig, även betygssättningen. 

Det ska alltså inte spela någon roll var i landet du utbildar dig, du ska få en likvärdig 

utbildning oavsett. Detta har däremot visat sig vara svårt i detta betygssystem. Målen i 

kursplanerna har kritiserats för att vara otydliga och svåra att tolka och är målen otydliga så 

finns det en risk att betygen inte blir likvärdiga i den grad de bör vara. 

 

2.1.2 Betygens påverkan på elever och deras lärande 
Det nya och utvidgade bedömnings- och dokumentationssystemet har som syfte att öka 

elevernas kunskaper samtidigt som mätningar visar att svenska elevers prestationer sjunkit 

kraftigt sedan millennieskiftet (Hult, 2011). Hult skriver även att fokusering på bedömningar 

och betyg inte har lett till bättre skolprestationer och resultat, vilket även stämmer med 

forskning som visar att prov och betyg ofta resulterar i motsatsen från att stödja elevers 

lärande. Lundahl (2015) skriver att yngre och sämre presterande elevers lärande och 

prestationer påverkas negativt i en högre grad av betyg, jämfört med äldre och högpresterande 

elever. Hult (2011) menar samma sak då hon sammanfattar det genom att betygens påverkan 

på elever överhuvudtaget visar en mer negativ effekt. 
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Kunskapskraven som användes som en hjälp i den formativa bedömningen under pågående 

termin, samt vid den avslutande summativa bedömningen bidrar till att 

betygsättningsprocessen blir mer underbyggd. Lärarna känner att de får stöd i att utföra 

betygsättning. Larsson och Meckbach (2012) skriver att om sämre elever tidigt blir betygsatta 

svart och vitt på papper så får dom med andra ord tidigt reda på att de inte kan. De dåliga 

betygen kommer att bekräfta deras känsla av att de inte duger till någonting, Samtidigt menar 

Larsson och Meckbach att vissa elever behöver en morot för att motiveras, det vill säga betyg. 

De menar vidare att betyg tar reda på vad svagpresterande elever behöver hjälp och stöd med, 

vilket kan hjälpa eleverna i framtiden samtidigt som svaga elevers motivation kan höjas till att 

vilja anstränga sig i skolan. Med andra ord verkar det råda delade åsikter om betygsättning på 

elever har positiv eller negativ inverkan på elevers motivation.

 

2.1.3 Betyg för lärande och motivation 
I skollagens mening är inte elevers betyg resultat på prov och uppgifter, betyg i skollagens 

mening är en bedömning av vad eleven kan i förhållande till kunskapskraven (Skolverket, 

2017). Betyg i skolan har flera syften: 

Informationsfunktion, handlar om att betygen ger information om var eleven står i 

kunskapsutvecklingen och var eleven står i förhållande till kunskapskraven. 

Urvalsfunktion, betygen används som konkurrensmedel när eleven ska söka till högre 

utbildning eller arbete. 

Motivationsfunktion, handlar om att betygen kan ses som en yttre motivationsfaktor som får 

eleven att lägga ner mer arbete och ansträngning till att lära sig mer. 

Kontrollfunktion, betygen används som verktyg för att styra och, kontrollera och utvärdera 

skolans verksamhet (Hult & Olofsson, 2011). 

 

Enligt nationalencyklopedi så är motivation en psykologisk term för de faktorer som en 

människa väcker, formar och riktar beteendet mot olika mål. En människa som känner kraft 

eller inspiration kännetecknas som en motiverad människa (Deci & Ryan, 2000). Att känna 

att man har kontroll över sitt liv är bekvämt och ligger i vår natur. Vi vill gärna kunna 

kontrollera vad som ska ske och det spelar roll ifall vi väljer att göra och testa nya saker som 

t.ex. motionera. Detta är vad teorier som bland annat Self- Determination Theory (SDT) 

handlar om. Denna teori har en annorlunda syn på motivation än andra teorier då den främst 

fokuserar på kvaliteten i motivationen i situationer och hur miljön påverkar detta (Deci & 

Ryan, 2000).  Enligt Josefsson och Lindwall (2010) handlar SDT mycket om inre motivation, 
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människans naturliga vilja att söka upp utmanande och nya situationer som får en att vilja lära 

sig nya saker, precis så lärare vill att elever ska motiveras inom idrott och hälsa. Josefsson och 

Lindwall (2010) skriver att denna typ av inre motivation kan minska ifall miljön uppfattas 

som hindrande och kontrollerande vilket man kan koppla till skolans miljö, förutsättningar, 

betyg och system. Något de även skriver är en central del i SDT handlar om beteenden som 

just inte styrs utav ren inre motivation och lyfter upp olika typer utav reaktioner som t.ex. att 

inte vilja engagera sig överhuvudtaget (amotivation), att passivt delta under lugn protest (yttre 

motivation), och den engagerade och uppmuntrande (inre motivation).  Enligt Deci & Ryan 

(2000) SDT så finns det olika former som tillhör yttre motivation:  

 

Yttre reglering- Här motiveras man enbart för att få ta del utav yttre belöning eller för att 

undvika bestraffning. Exempelvis för att få betyg eller slippa bli bestraffad i form av ogiltig 

frånvaro. 

 

Introjicerad reglering- Beteende som menas att man lyssnar på värderingar och utför dom 

utan att tro på dom. Att man t.ex. motionerar utan att tro på argumenten bakom det om varför 

det är bra att motionera. 

 

Identifierad reglering- Här tror man på argumenten bakom scenariot och man utför det, men 

man gör det t.ex. men springer för att få bättre hälsa och inget annat. 

 

Integrerad reglering- I detta beteende tror man på argumenten bakom scenariot samt förstår 

varför det är bra med andra aspekter i livet samt vad mer som är bra med beteendet (t.ex. 

hälsan). 

 

Sammanfattningsvis menar Deci & Ryan (2000) att dessa former av motivation har sin 

drivkraft genom att man gör något (t.ex. tränar) för att uppnå något annat (bättre fysisk hälsa) 

som skiljer sig från inre motivation där beteendet handlar om att göra något för den glädjen 

man känner inombords (t.ex. träna för att det är kul, spännande). Enligt SDT finns det tre 

grundläggande psykologiska behov för att uppnå inre motivation, dessa är kompetens, 

frivillighet och social tillhörighet. Det betyder att situationer som erbjuder individer 

möjligheten att tillfredsställa dessa psykologiska behov, kommer enligt SDT öka 

sannolikheten för inre motivation (Josefsson & Lindwall, 2010).  
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Sist har vi amotivation vilket innebär när motivationen saknas eller har minskat under en 

längre tid, då kan personen bli amotiverad då man tappat motivationen (Hassmén & Hassmén, 

2010).

 

2.1.4 Olika typer av bedömning 
Bedömning och betygsättning är en central fråga att diskutera, även kopplat till elevers 

motivation. Annerstedt (2007) skriver att elever motiveras av aktiviteter och uppgifter som 

upplevs meningsfulla, intressanta och roliga. Att de kan känna en inre motivation till att lära 

sig eller utveckla en färdighet, att klara av något som de i början ansåg var svårt eller något 

som är roligt för dom. Eleverna kan även motiveras av yttre motivation i form av belöning 

eller erkännande, uppskattning och accepterande utav kamrater och lärare. Detta skulle kunna 

vara i form av betyg. Därför är det viktigt att bedömningen är en så kallad lärande bedömning. 

Jönsson (2013) menar att lärande bedömning är att man genom bedömningen ska stödja 

elevernas lärande. Detta kan låta väldigt självklart skriver han, men att det samtidigt finns 

massa sätt att använda bedömning som långt ifrån stödjer elevernas lärande och motivation på 

ett positivt sätt. Exempel på sådana bedömningar kan vara för att kontrollera vad eleven kan, 

för att sortera och kategorisera samt för att disciplinera (Jönsson, 2013).  

 

Förutom bedömning för lärande finns det även bedömning av lärande, vilket menas att läraren 

gör en lägesbedömning, lägesbeskrivning av var eleven befinner sig just i det läget, detta är 

även kallat summativ bedömning. Däremot kan denna typ av bedömning även användas i 

bedömning för lärande ifall man använder det som utgångspunkt för att hjälpa eleven framåt, 

t.ex. för att ge återkopplingar. Denna typ kan dock utnyttjas genom provresultat och 

poängresultat, i det fallet blir det bedömning av lärande, en summativ bedömning (Jönsson 

2013). Med detta sagt så kan vi enligt Jönsson (2013) koppla bedömning för lärande till 

formativ bedömning som är till för att stödja elevernas lärande där man använder information 

från bedömningar för att hjälpa eleven att utvecklas framåt. Formativ bedömning 

kännetecknas av att målen för ens undervisning tydliggörs och presenteras, att man söker efter 

information om var eleven befinner sig i förhållande till målen samt att eleven får 

återkoppling om hur eleven ska arbeta vidare mot målen. För att det ska fungera finns det tre 

frågor både eleven och läraren måste ställa: Vad är målet? Hur ligger eleven till? Hur ska 

eleven gå vidare? (Skolverket, 2014). Björn Tolgfors (2016) anser att bedömning för lärande 

kan ses som ett styrmedel som pekar i riktning mot frihet medan den summativa bedömningen 

kan ses som ett styrmedel som pekar i riktningen mot kontroll av skolan genom betyg. 
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Skolverket har tydliga kunskapskrav som elever bör klara av för att få en summativ 

bedömning genom betyg, där resonerar Tolgfors (2016) om att elevernas lärande inte får 

reduceras till anpassning utav dessa kunskapskrav. Det är däremot lärarna som bör anpassa 

undervisningen efter elevernas behov, förutsättningar och deras utveckling snarare än resultat 

som istället ska hamna i fokus i den summativa bedömningsprocessen senare. 

 

Alla lärare har olika tankar och olika bedömningar samt gör det på sina egna sätt, men enligt 

Jönsson (2013) finns det tre typer utav lärare när det gäller bedömning och betygssättning 

vilka är:  

• Den intuitive läraren, denna typ utav lärare bedömer och betygssätter ofta utifrån 

magkänsla, minne och personliga relationer. 

• Betygssamlaren, samlar in information, använder övningsböcker och stenciler, 

anteckningar och har bevis för betygen. 

• Den systematiska planeraren, denna lärare är medveten om vad som sker, integrerad i 

undervisningen och använder underlag i formativt syfte.

2.1.5 Tillförlitlighet 
Tolkning av bedömning handlar om att översätta de observerade prestationerna till en 

specificerad kunskapsnivå eller betyg, och trovärdigheten i denna tolkning beror på hur 

bedömningskriterierna tillämpas. Desto mer konsekvent en tillämpning av kriterierna ger 

bättre underlag för en valid tolkning (Jönsson 2013). Enligt Kanes validitetsmodell 

generaliseras omdömet från de specifika uppgifter som prövats vid bedömningstillfället till att 

även gälla vid andra likartade uppgifter, här handlar det enligt Kane och Jönsson (2013) om 

att avgöra hur man kan byta ut de specifika uppgifterna mot andra likvärdiga uppgifter och 

ändå få samma resultat. Presterar eleven ungefär likadant på flera likvärdiga uppgifter så kan 

man vara ganska säker på att elevens prestationer inte är speciellt beroende utav en enskild 

uppgift och på det sättet får man en tillförlitlig (reliabel) bedömning. Tolkningen enligt Kane 

handlar om huruvida resultaten vid ett specifikt tillfälle är giltiga även vid andra förhållanden, 

aktiviteter och denna bedömning är mer trovärdig ju bättre bedömningen från tidigare 

tillfällen stämmer överens med den förmåga eller krav som ska prövas vid ett annat 

förhållande. När betygen är noggranna och tillförlitliga så är de reliabla, när man inte låter 

slumpen få en påverkan på resultatet. Att man prickar in på kartan så noga som möjligt om 

var eleven befinner sig, ifall man inte prickat rätt så blir instruktionerna om hur eleven ska 
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utvecklas eller nå målen fel. Därför är det viktigt att all bedömning är tillförlitliga (Jönsson, 

2013). 

 

Att idag få tillförlitliga (reliabla) bedömningar är ett typiskt problem medan det egentligen 

mer eller mindre handlar om att inte låta slumpen få någon inverkan på det slutgiltiga betyget. 

Även om tillförlitligheten är väldigt viktig så innebär det inte att bedömningen är lika högt 

prioriterat varje lektion, eftersom eleven dagligen utvecklas och ger läraren nya omdömen att 

bedöma och kan därför inte ha samma noggrannhet som slutgiltiga resultat (Jönsson, 2013). 

För att man ska få en så tillförlitlig bedömning som möjligt krävs det att bedömningen även är 

valid, det vill säga att man bedömer det som ska mätas. Bedömningen är valid ifall 

idrottsläraren bedömer till exempel simning vid simhallslektioner och inte fotbollslektioner. 

 

För att bedöma en elev måste man göra en kunskapsbedömning, vilken behöver utgå ifrån 

någon slags observation eller dokumentation som måste tolkas av läraren. Tolkning av 

bedömning handlar om att översätta de observerade prestationerna till en specificerad 

kunskapsnivå eller betyg, och trovärdigheten i denna tolkning beror på hur 

bedömningskriterierna tillämpas. Ju mer konsekvent en tillämpning av kriterierna sker, desto 

bättre underlag för en valid tolkning (Jönsson, 2013). Enligt Kanes validitetsmodell 

generaliseras omdömet från de specifika uppgifter som prövats vid bedömningstillfället till att 

även gälla vid andra likartade uppgifter. Här handlar det enligt Kane om att avgöra hur man 

kan byta ut de specifika uppgifterna mot andra likvärdiga uppgifter och ändå få samma 

resultat. Presterar eleven ungefär likadant på flera likvärdiga uppgifter så kan man vara 

ganska säker på att elevens prestationer inte är speciellt beroende utav en enskild uppgift och 

på det sättet får man en tillförlitlig bedömning.

 2.2 Tidigare forskningsresultat 

 

2.2.1 Betyg kopplat till elevers motivation 

Idrottslärarna i Svennbergs (2014) undersökning ville skapa en stimulerande miljö som ökar 

sannolikheten till inre motivation, där undervisningsmiljö innehåller elever som är aktiva och 

som tar ansvar för sitt lärande. För att få ett godkänt betyg ville lärarna att eleverna skulle 

komma ombytta och redo för aktiviteter, medan för högre betyg ville lärarna att elever skulle 

utmana sig själva, testa nya aktiviteter och inte ge upp. Samtidigt menade idrottslärarna att det 

ibland var viktigare att försöka sitt bästa under aktiviteter viktigare än att klara av aktiviteten. 
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Svennberg (2014) skriver i sin artikel att det som bedöms högst inom idrott och hälsa enligt 

idrottslärare är tekniken i olika sporter samt allsidigheten, där många bedömningsmoment var 

kopplade till en sport där man kunde se olika komplexa rörelser. Detta kan påverka elevers 

motivation negativt till ämnet och till ett betyg då alla elever inte gillar sporter utan behöver 

få chansen till att visa upp sig genom olika sorters bedömningsmoment och tillfällen. 

 

Redelius (2012) visar i sin artikel att 86% av de elever som deltog i hennes studie mestadels 

tyckte att betyg inom idrott och hälsa var viktigt, där så många som 42 % tyckte betygen var 

så viktiga och att det var den enda anledningen till att de deltog i ämnet. Detta visar i vilken 

hög grad som betygsättning spelar roll som motivationsfaktor, och då som en yttre 

motivationsfaktor. Samtidigt som många tyckte det var viktigt fanns det elever som tyckte det 

inte var bra med betygssystem inom ämnet, vissa elever påpekade att betygen hade lett till att 

elever jämför sig själva mycket mer med varandra än tidigare och att det blivit allt för seriöst, 

att det sugit ut det roliga ur idrott och hälsa. Detta pekar även på att den inre motivationen till 

idrott och hälsa gått till förlust på grund av bedömning och betygssystemet enligt de elever 

som deltog i undersökningen (Redelius, 2012).

2.2.2 Olika typer av bedömning 
Håkansson (2015) visar att om det är oklart om vad som ska bedömas så är det otydlighet mot 

eleverna över vilka kriterier de ska uppfylla som är en risk till att motivationen till fortsatt 

lärande försämras. Håkansson visade att lärarna som deltog gav exempel på att den 

summativa bedömningen oftast gav underlag för den slutgiltiga bedömningen samtidigt som 

några anger att en blandning av formativ och summativ bedömning används. Som summativ 

bedömning räknar Håkansson in olika typer av dokumentation så-som vanliga 

lektionsanteckningar. En idrottslärares svar, som Håkansson (2015) presenterar, handlar om 

att personen tyckte det var svårt att dokumentera och bedöma, vilket ledde till att 

idrottsläraren struntade i att bedöma och dokumentera. Om elever ser att en lärare struntar i att 

dokumentera, kan det vara svårt för eleven att uppnå en inre motivation till ämnet. I vissa fall 

används däremot bedömningsmatriser både formativt och summativt för att eleven ska veta 

vad som behövs för att ta sig vidare till nästa nivå (Håkansson, 2015). Tolgfors (2016) visar i 

sin studie att lärarna upplevde det naturligt att jobba efter en formativ mening där man hjälper 

eleven sätta upp mål och arbeta utifrån det med hjälp av observationer, återkoppling eller 

formativt återkoppla summativa uppgifter.
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2.2.3 Bedömningens tillförlitlighet 

Bedömning och betygsättning är ett aktuellt ämne i skolans värld idag, därmed har det gjorts 

en del studier om detta. Annerstedt & Larssons (2010) studie kom fram till att bedömnings 

och betygssystemet i Sverige bör bli ifrågasatt då det under studiens tid visade brist på 

validitet och tillförlitlighet. De skriver att något av det mest intressanta de hittade med studien 

var betygsskillnaderna, inte bara mellan skolor, utan mellan lärare på samma skola också. 

Betygen var alltså inte rättvisa och alla hade inte samma förutsättningar. Annerstedt & 

Larsson (2010) förklarar detta genom att skriva om att lärarna hade olika åsikter om vad som 

skulle betygsättas, istället för att erkänna brist på validitet valde lärarna att påpeka att det 

istället är svårt att betygsätta då det saknades klara och direkta riktningar på vad som skulle 

betygsättas. Att skolverkets riktlinjer var otydliga och på något sätt samt svåra att tolka. Enligt 

Svennberg (2014) finns det betygskriterier som är svåra att tolka enligt lärare, därför brukar 

lärare följa sin magkänsla vid bedömning och betygssättning. Detta anser hon blir 

problematiskt för bedömningens validitet och tillförlitlighet. Det förekommer i artikeln att 

lärarna som deltog i undersökningen lägger olika stor vikt på vad som ska bedömas och hur 

stor del av bedömningen som ett moment gäller. Enligt Håkanssons (2015) avhandling ser 

lärare inom den svenska skolan betyg och bedömning som något ganska svårt och att det ofta 

sker utifrån ’’magkänsla’’ även om det sker på bekostnad av bedömningens pålitlighet. 

 

Svennberg (2014) skriver även att de lärare som deltog i hans undersökningen berättade att 

det fanns fördelar för de elever som var starka, snabba, explosiva, flexibla och bra tränade. 

Det betyder då att dessa elever har försprång till ett bättre betyg framför andra elever, vilket 

även kan sänka de andra elevernas motivation till att vilja vara med då alla inte har likadana 

förutsättningar. Ett problem Svennberg (2014) tar upp är att idrottslärare i undersökningen har 

haft svårt att tolka begreppet komplexa rörelser och att synen på begreppet är olika från lärare 

till lärare och skolor till skolor.  

 

Sammanfattningsvis visar tidigare forskningsresultat på att betyg har en stor påverkan på 

elevers motivation, vare sig det handlar om yttre eller inre, där Redelius (2012) visat att det i 

högre grad är en yttre motivationsfaktor. Det är en del faktorer som spelar roll vid 

betygsättning, som bedömning. Det finns olika sorters bedömningar och enligt tidigare 

forskning förespråkas att jobba med den formativa bedömningen och att det är den sorts 

bedömning lärare anser som mest naturlig (Tolgfors, 2016). All bedömning är däremot svår 

att få tillförlitlig, menar Annerstedt och Larsson (2010) där deras resultat visar på att 
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validiteten och tillförlitligheten bör ifrågasättas i Sverige. Detta anser även Svennberg (2014) 

vara problematiskt.  
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3. Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta arbete är att undersöka idrottslärarna i grundskolans uppfattningar om betyg 

och bedömning i relation till elevers lärande och motivation inom idrott och hälsa samt hur 

lärarna resonerar kring bedömning och dess tillförlitlighet.  

 
• Vilken uppfattning har lärare i idrott och hälsa om betygsättningens påverkan på 

elevers motivation? 

• Hur tänker lärare i idrott och hälsa kring olika typer utav bedömning? 

• Vilka synpunkter har lärare i idrott och hälsa gällande tillförlitlighet i samband med 

bedömning och betygssättning? 
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4. Metod
 
4.1 Design 
Enligt Hassmén och Hassmén (2008) finns det två olika undersökningsmetoder, dessa två 

kallas för kvantitativ metod och kvalitativ metod. Inom den kvantitativa metodteorin är syftet 

att finna mer ytlig information om en större grupp av individer, att alltså undersöka bredden. I 

det fallet fördjupar sig inte studien i individernas t.ex. händelser utan man vill ha en mer ytlig 

information. Man vill med detta finna vad som är gemensamt, det genomsnittliga och vad som 

representerar en större grupp. Inom denna metod är det viktigt att ha ett väl uppbyggt teoretisk 

stomme då det kan ha en stor betydelse för hypoteser. När det planeras en kvantitativ metod 

fokuserar man på att hitta ett större antal undersökningsdeltagare som representerar den 

relevanta gruppen till uppsatsen samtidigt som man försöker minska bortfallen. 

Databearbetningen bearbetas med statistiska analystekniken där syftet är att sedan kunna 

uttala sig om undersökningsgruppen. Begrepp som reliabilitet och validitet är centrala 

(Hassmén och Hassmén, 2008). 

 

Sedan finns det den kvalitativa metoden vars syfte är att förstå hur människor föreställer sig 

världen och deras sidor utav händelser. Denna typ utav metod framkallar beskrivande data, 

djupare data där man fokuserar på olika synsätt av det mänskliga varandet. Det riktar in sig på 

förståelse för upplevelser, känslor och erfarenheter genom att fråga om en sammanfattning av 

vad som upplevts, eller vad upplevelsen betyder för de undersökande. Denna metod kan även 

rikta sig i mening, mönster och upplevelser utav en kultur men även för att beskriva och förstå 

processer i sociala situationer av de upplevda händelserna utifrån data. Oavsett hur de väljs att 

arbeta med denna metod så finns det ett gemensamt intresse vilket är intresset för det 

individuella och det unika. I planeringsstadiet väljs en lämplig metod där forskaren hittar 

respondenter som kan ge så djup och rik information som möjligt, viktigt att man även väljer 

en lämplig och relevant plats för datainsamlingen. Man vill finna sammanhang och strukturer 

i analysen och få riklig information om, oftast, ett fåtal undersökningsdeltagare (Hassmén och 

Hassmén, 2008). 

 

I denna studie har en kvalitativ metod använts i form utav intervjuer. Jag bör använda mig av 

intervjuer när forskaren, jag, behöver få en insikt i människors åsikter, uppfattningar, känslor 

och erfarenheter. Innan forskaren väljer intervjuer bör den känna sig säker på att det är möjligt 

att få direkt kontakt med deltagarna samt att intervjuerna är genomförbara med tanke på 
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tidsgången och eventuella resekostnader. Denscombe (2009) skriver att det finns olika typer 

utav forskningsintervjuer vilka är:  

 

• Strukturerade intervjuer, detta innebär att forskaren har en mycket stor kontroll över 

utformningen utav frågorna och svaren och forskaren har i förväg gjort en lista med 

frågor och respondenten får en begränsat med svarsalternativ. Man kan jämföra det 

med ett frågeformulär som frågas och svaras ansikte mot ansikte. Denna typ utav 

intervju är det enklare till att insamlingen utav data sker i ett kvantitativt syfte. 

• Semistrukturerade intervjuer, vid dessa typer utav intervjuer är forskaren förberedd 

med en lista av ämnen som ska tas och frågor som ska besvaras, däremot är forskaren 

nu inställd på att emellertid kunna vara flexibel när det gäller ämnenas ordningsföljd 

och låta respondenten dela med sig av sina idéer och svara mer utförligt om de ämnen 

forskaren tar upp. 

• Ostrukturerade intervjuer, i detta fall går man längre i att betona respondentens tankar 

samtidigt som forskaren ska försöka att ingripa så lite som möjligt. Man introducerar 

ett ämne och låter sedan respondenten svara, utveckla och fullfölja sina tankar. 

 

I denna studie använde jag mig av semistrukturerade intervjuer där jag hade förberedda teman 

att prata om. Inom dessa ramar var jag flexibel till att låta deltagarna uttrycka sig mer 

fördjupat.

 

4.2 Urval 
Inom kvalitativa metoder är det oftast bäst att handplocka undersökningsdeltagare utifrån 

några specificerade kriterier, som t.ex. i min uppsats behövde jag idrottslärare som haft 

möjligheten att bedöma och betygsätta elever. Forskaren är intresserad över att hitta deltagare 

som kan ge så informationsrika och djupa data som möjligt, som kan göras genom att först 

välja miljö som passar det man forskar om innan man väljer deltagare. Enligt Hassmén och 

Hassmén (2008) så finns det olika sorters utav urval som är: 

• Tillgänglighetsurval, detta är ett enkelt, effektivt och ekonomiskt sätt att arbeta på där 

man hyfsat snabbt vill få tag på deltagare till studien. Det är inte det bästa sättet att 

hitta en representativ urvalsgrupp då man med denna urvalsmetod kan hitta deltagare 

genom internet, lappar och lite var och hur som helst. 

• Snöbollsurval, denna metod går ut på att tidigare undersökningsdeltagare ger förslag 

på andra personer som skulle kunna vara deltagare. Denna metod kan vara bra att 
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använda vid tillfället där det kan vara svårt att hitta deltagare, ett väldigt effektivt, 

ekonomiskt och praktiskt sätt att hitta deltagare på. 

• Handplockat urval, som man kan läsa på namnet som handplockas deltagarna i detta 

fall utifrån att de med störst sannolikhet tros kunna ge den bästa informationen utifrån 

studiens syfte. Urvalet kan ske utifrån faktorer som är relevanta för studien. 

• Teoretiskt urval, vid denna metod väljs deltagarna under forskningens gång eftersom 

de väljs efter sin relevans till de kategorier som framkommit under teorin. Syftet är att 

teorin ska kontrolleras utav deltagarna. 

 

Utifrån detta kan jag konstatera att jag använt mig utifrån ett handplockat urval, jag utgick 

ifrån att intervjua sex stycken högstadielärare som hunnit med att bedöma och betygsätta 

elever alltså mer än ett års erfarenhet, dels för att studien ska utgå ifrån lärares synvinkel samt 

högstadielärare för att jag själva hade min verksamhetsförlagda utbildning på en 

högstadieskola där intresset för ämnet väcktes. Jag valde även deltagare från samma ort då jag 

visste att det fanns två högstadieskolor i denna ort och att jag kunde få lika många deltagare 

från båda skolorna, dels för att man ska kunna få en mer valid och tillförlitlig studie samt för 

att det passade utmärkt för min studie. Deltagarna valdes oberoende på utav kön och ålder.

 

4.3 Instrument (intervjuguide) 
Vid intervjuer krävs inte något större teknisk utrustning, utan det bygger på en färdighet som 

forskaren ska besitta, förmågan att föra en konversation Denscombe (2010). Jag utgick ifrån 

att jag skulle använda mig utav semistrukturerade intervjuer där jag presenterat tre ämnen 

vilka var:  

 

1. Lärares uppfattningar om bedömning och betyg kopplat till elevers motivation- Inspirerats 

av Larsson och Meckbach (2012) som skriver om betygens påverkan på elever när det gäller 

motivation till studier och lärande. 

 

2. Olika typer utav bedömningar- Jag inspirerades av Jönsson (2013) som skriver om 

bedömning för lärande och bedömning av lärande samt hur stor påverkan bedömningen har på 

elevers motivation och lärandeprocess, vilket kan kopplas till formativ och summativ 

bedömning. 
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3.  Bedömningens tillförlitlighet- Skolverket (2017) skriver att syftet med bedömningar är att 

kartlägga och värdera elevernas kunskaper, återkoppla för lärande och utvärdera 

undervisningen. Eftersom detta är en enorm del utav skolans betygssystem så blev jag 

inspirerad av Skolverkets inslag om bedömning. 

 

Jag utgick ifrån en intervjuguide med tre olika teman som deltagaren skulle få diskutera. 

Utifrån intervjuguiden använde jag mig utav min mobiltelefon som jag spelade in samtalet på. 

Ejvegård (2003) skriver att det är praktiskt att spela in samtal då intervjuaren sedan kan 

transkribera i lugn och ro och få med alla detaljer, men att det även kan vara negativt då det 

kan hämma den intervjuade från att svara fritt.

 

4.4 Genomförande 

Jag tog tidigt kontakt med deltagarna som var tänkta att vara med och gjorde upp tid och 

plats. Vi gjorde upp en relevant plats med samtliga respondenter vilket var på respondenternas 

arbetsplats och att tiden skulle ta cirka 30 minuter. När datumet närmade sig fick deltagarna 

en påminnelse om vad vi planerat och om det fortfarande passade. Vid genomförandet så åkte 

jag till deras arbetsplats där vi kom överens om en samlingsplats där de stod och bemötte mig 

vänligt, vi skakade hand och hittade någon tyst plats som t.ex. ett grupprum. Innan själva 

intervjun småpratade vi lite där jag frågade en del om skolan i sig för att komma igång med 

diskussioner och idéer. Jag gick igenom de etiska lagar och regler som finns samtidigt som 

jag frågade om samtycke till att spela in konversationen med min mobiltelefon, vilket alla 

gick med på. Jag började spela in intervjun och började med första temat, där jag presenterade 

temat och en bred frågeställning som de fick svara på samtidigt som jag hade lite smalare 

följdfrågor som fortsättning. Under intervjun försökte vi hålla oss till de teman som fanns 

med i intervjuguiden. Ibland pratade vi lite bortom gränserna då det passade bäst för att 

fortsätta konversationen. Efter första temat presenterade jag tema två och därefter tema tre. 

Efter tema tre frågade jag ifall de ville tillägga något då intervjun hade tagit sig till sitt slut, 

och efter det sade jag att jag stängde av inspelningen vilket jag gjorde. Oftast fortsatte vår 

konversation efter inspelningen som var utanför intervjuns gränser innan vi valde att avsluta 

mötet och skiljde oss åt.

 

4.5 Analys av data 
Enligt Hassmén och Hassmén (2008) är bearbetning och analys av kvalitativa data tid- och 

arbetskrävande, men att det finns procedurer för hur sådana data ska kunna bearbetas och 
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analyseras. Däremot skriver de att det krävs att personen är kreativ, öppen och har en känsla 

för sammanhang. De skriver att det i princip handlar om att organisera och strukturera data för 

att kunna dra slutsatser som svarar på de frågor man lagt upp i förhand. Denna 

bearbetningsprocess börjar med att forskaren fördjupar sig i materialet genom att läsa det flera 

gånger. Då får forskaren en helhetsbild av materialet och en förståelse av data. När detta skett 

är det möjligt att skapa en djup och rik beskrivning av det som undersökts. De olika delarna i 

data samlas in till en helhet, vilket för det möjligt att skapa en generalisering av det som 

undersökts. Efteråt sker ett teoretiserande av data, man relaterar det man kommit fram till 

relevant teori. Hassmén och Hassmén (2008) presenterar två olika analys metoder: 

• Analytisk induktion, analysen här sker efter att all data samlats in utifrån idén att 

datainsamlandet ska vara så teorineutralt som möjligt. Analysen sker oftast efter 

transkribering, genom att reducera materialet (kategorisering) och sedan tolka 

materialet (analys) där betydelse i meningar söks. Detta kallas för ett linjärt arbetssätt. 

• Interaktiv induktion, här menas det att datainsamlingen bör vara någorlunda teoretisk 

styrd, för att möjliggöra koncentration på data som enbart är relevant för studiens 

syfte. Denna metod är inte linjär, utan cirkulär eller spiralformad. Datainsamlingen, 

databearbetningen, analysen och teorigenererande sker flera upprepande gånger och 

varje steg påverkar steget efter i processen. T.ex. teorin man samlat in styr 

insamlingen av data.  

 

I denna uppsats kommer jag använda mig av interaktiv induktion, där datainsamlingen 

delvis har en teoretisk bakgrund som jag sedan transkriberar, reducerar i olika teman 

(kategorisering), och tillslut tolkar materialet (analys). 

 

4.6 Tillförlitlighet (reliabilitet) och validitet  
Enligt Bryman (2011) så handlar tillförlitlighet om trovärdighet, överförbarhet och pålitlighet. 

Han skriver att trovärdighet handlar om att man säkerställt att forskningen utförts på rätt sätt 

med de regler som finns och att man rapporterar resultaten till de som varit med i forskningen 

och de bekräftar att resultatet tolkats på rätt sätt. För att öka trovärdigheten av min studie 

använder jag autentiska citat från respondenterna i resultatkapitlet vid sidan av mina 

tolkningar. 

 

Pålitlighet handlar om att man har ett granskande synsätt där forskaren säkerställt att det finns 

en fullständig redogörelse av alla faser av forskningsprocessen, det vill säga 
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problemformulering, val av undersökningspersoner, intervjuskrifter samt beslut gällande 

analysen av data och så vidare. 

 

Får att min studie ska vara pålitligt så har jag gjort som så att jag förklarat varje del jag gjort i 

studien, där jag förklarat problemformulering, design, urval och instrument samt bilagor. 

 

Överförbarhet (generalisering) menas att med att resultaten man fått fram passar ifall man gör 

forskningen i en annan miljö också (Bryman, 2011). Hassmén och Hassmén (2008) skriver att 

överförbarhet handlar om möjligheten att generalisera resultaten till andra grupper och 

situationer. 

 

I min studie använde jag mig undersökningspersoner från två olika skolmiljöer. I denna studie 

kan man diskutera hur stor överförbarheten är, men i vilket fall som helst påverkar det 

överförbarheten då man får resultat från två olika miljöer, arbetssätt och situationer. 

 

Tillförlitlighet (reliabilitet) menas med hur väl resultaten skulle se ut om studien genomfördes 

igen. Inom kvalitativa forskningar är det svårare att avgöra reliabiliteten då det är den sociala 

kontext som undersökts. Tillförlitligheten i denna studie beror på hur väl forskarens tolkning 

av observationsdata stämmer med utomståendes forskare tolkning (Hassmén och Hassmén, 

2008).  I denna studie har jag i resultatkapitlet presenterat citat med följd av min tolkning, 

därmed med att citaten finns så kan läsaren tolka de uttalandena på sitt egna vis.  

 

Hassmén och Hassmén (2008) skriver att validitet handlar om studiens giltighet, det vill säga 

hur studien lyckats mäta det som studien syftade till att undersöka. I denna studie använde jag 

mig utav en intervjuguide som jag testade genom en pilotintervju med syftet att kontrollera 

om frågorna skulle ge svar på det jag ville undersöka.

 

4.7 Etik 
Enligt vetenskapsrådet, VR, forskningsetiska (1991) principer finns det fyra krav som gäller 

individskydd inom forskning, dessa fyra kallas för informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- och nyttjandekravet. Informationskravet handlar bland annat om att de 

berörda blir informerade om studiens syfte samt tilltalade att det insamlade materialet inte 

kommer att användas i annat syfte än till den här studien. Samtyckeskravet handlar om regler 

om att deltagarna godkänner medverkan i studien. Ifall undersökningsdeltagaren är under 15 
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år bör samtycke från förälder inhämtas. Konfidentialitetskravet står för att det inte ska kunna 

gå att identifiera vem eller vilka som deltagit i studien.  Återstående krav är nyttjande kravet 

som innebär att insamlade uppgifter för studien inte får användas i annat sammanhang och får 

inte lånas ut för kommersiellt bruk. 

 

De idrottslärare jag intervjuat i denna studie har blivit informerade om studiens syfte innan 

intervjuerna börjat och tilltalade att materialet enbart kommer att användas till denna studie, 

på det sättet användes informationskravet. Samtyckeskravet uppfylldes då de intervjuade gick 

med på intervjun och godkände att dess material får användas till studien, eftersom alla 

deltagare var över 15 behövdes inga föräldrar kontaktas. Jag var väldigt tydligt med att 

samtalet skulle spelas in samtidigt som jag endast gjorde det vid deras godkännande. 

Deltagarna ska inte kunna gå att identifieras i denna studie då jag inte nämner ort eller skola 

studien genomförts på. Dessutom är namnen som förekommer i studien fiktiva och 

könsneutrala. Deltagarna har även informerats om sina rättigheter och att deras identitet inte 

kommer att avslöjas. 
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5. Resultat 

5.1 Presentation av resultat 

5.1.2 Orion 

Om motivation i relation till betygsättning valde Orion att säga:  

 

Bedömning tror jag har en stor del, jag kan formativt coacha vad eleven kan utveckla i respektive 

arbetsområde samtidigt som jag kan säga vad eleven gör bra, människor går stärkta utifrån det. 

Betygsättning är jag däremot inte lika övertygad om, jag tror det många gånger kan ha en motsatt effekt, 

att det blir en press på att de aldrig får vara nöjda (Orion). 

 

Citaten ovan tolkas som att Orion anser betyg fungerar som en yttre motivationsfaktor och att 

det kan resultera i press på elever. 

 

Vad gäller tema två, som handlade om olika typer utav bedömning, berättade Orion såhär: 

 

Jag ser egentligen inga fördelar med en summativ bedömning, det är för mig ett resultat som egentligen 

inte säger något om prestationen och absolut ingenting om vad eleven behöver göra för att ta sig vidare. 

Med formativ bedömning ser jag egentligen bara fördelar då det berättar för eleverna vad de behöver göra 

för att ta sig vidare (Orion). 

 

Utifrån citatet kan jag tolka att Orion anser att summativ bedömning inte hjälper eleven att 

utveckla sig vidare och att det inte finns några fördelar med det, samtidigt som formativ 

bedömning hjälper eleven att utveckla sig. 

 

Det tredje och sista temat som handlar om bedömningens tillförlitlighet svarade Orion så här: 

 

Jag anpassar alltid min undervisning efter läroplanen, det centrala innehållet och kunskapskraven så på 

det sättet vill jag att min bedömning ska vara korrekt och valid. För att bedömningen ska vara så rättvis 

som möjligt försöker vi på skolan och i denna ort sambedöma så mycket som möjligt. För att min 

undervisning ska vara tillförlitlig och reliabel så bedömer jag mina elever utifrån många olika tillfällen 

samtidigt som jag ibland filmar dom för att även få en mer noggrann bedömning (Orion). 

 

I detta citat visar Orion att bedömningen är korrekt och försöker få en rättvis bedömning 

samtidigt som Orion arbetar med att få en reliabel och valid bedömning.
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5.1.3 Cleo 
Som känt så handlade tema ett om motivation i förhållande till betygsättning, där svarade 

Cleo: 

 

Nu för tiden har dom här eleverna oerhörd press på sig själva för att få höga betyg. Det är ju för oss lärare 

en motivation under terminen, men nu i slutet är det bara en stor press. När betyg är menat som 

motivationsfaktor undrar man ifall de inte vill ha kunskaperna. Det är bra att pusha på dom under 

terminen men är dom bara ute efter betygen som en siffra på ett papper eller är dom ute efter att få mer 

och djupare kunskaper? (Cleo). 

 

Poängen med Cleos svar i detta fall är att det upplevs att eleverna har en stor press på sig 

själva för att få höga betyg. Detta leder till att man kan koppla det till att betygen leder till en 

yttre motivation då de inte upplever något positivt med betygsättning. 

 

Vid tema 2 om olika typer utav bedömning sa Cleo: 

 

Det är enklare att bedöma något summativt och eleverna har mer förståelse för summativa bedömningar 

då dom ser på papper vad som är rätt och fel. Nackdelen är att det finns elever som är duktiga på att 

trycka in fakta och få ner det på papper utan att ha någon tanke bakom det. Formativt hittar jag endast bra 

saker då jag kan berätta hur det har gått och hur de ligger till och vad som kan göras (Cleo). 

 

Jag tolkar Cleos uttalande som att det är enkelt och förståeligt att arbeta med summativ 

bedömning. Däremot menar Cleo att lärandet tycks falla bort vid summativ bedömning medan 

formativ bedömning enligt honom är det bästa medlet för att hjälpa eleven utvecklas.  

 

I relation till tema tre, bedömningens tillförlitlighet, svarade Cleo: 

 
 

Vi har under en längre tid arbetat med att sambedöma vid till exempelvis dans så att det inte ska spela 

någon roll vilken klass eller skola i orten du går på. Och sen så är det inte helt säkert att man kan göra allt 

enligt läroplanen som till exempel friluftsliv, då vi bara hinner med det en gång om året (Cleo). 

 

Cleo visar med detta uttalande att de försöker göra bedömningen så rättvis som möjligt mellan 

klasserna och skolorna i orten, samtidigt som de försöker arbeta så bedömningen är korrekt 

utifrån styrdokument men att man inte alltid kan arbeta utifrån det.

 

5.1.4 Jean 
Vid tema ett, elevers motivation kopplat till betygsättning, berättade Jean: 
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Det är ganska mycket betygstänk som eleverna har, de vill få bra betyg och därför måste de göra bra ifrån 

sig på lektionerna, så det har nog en ganska stor motivationsgrund skulle jag säga. Kan dock påverka 

negativt på motivationen också ifall eleven får ett dåligt betyg (Jean). 

 

Även här nämns betygsättning som en yttre motivation då eleverna måste göra bra ifrån sig 

med syfte om att få bra betyg och inte för att de tycker det är roligt samtidigt som det är dåligt 

för motivationen ifall eleven får sämre betyg. 

 

När vi pratade om tema 2, olika typer utav bedömning hade Jean detta att säga:  

 

Negativt med summativ bedömning är att dom inte vet vad dom ska göra nästa gång så att det blir bättre. 

Jag jobbar bara formativt under termin genom att ge feedback. Ser inget positivt med summativ 

bedömning alls, blir konstigt ifall dom inte vet vad dom ska utveckla (Jean). 

 

Summativ bedömning anser Jean att det inte finns något positivt med, då det inte berättar vad 

eleverna ska utveckla, samtidigt som Jean endast arbetar formativt under terminen genom att 

ge feedback för att avsluta terminen summativt i form utav betyg.  

 

I förhållande till tema tre om bedömningens tillförlitlighet säger Jean:  

 

Jag bedömer och planerar lektionerna så gott det går utifrån kursplanen, finns dock lektioner som är från 

det centrala innehållet. Vi sambedömer mycket på skolan t.ex. kollar på varandras danser och pratar 

väldigt mycket med varandra. Blir noggrant då, skriver ner för varje termin var eleverna ligger och jämför 

sedan skillnader för varje termin så jag bedömer utifrån flera olika tillfällen så ett moment inte blir 

avgörande (Jean).  

 

Enligt Jeans uttalande kan jag tolka att Jean försöker arbeta med en korrekt och rättvis 

bedömning så mycket som möjligt. Jag tolkar även att Jean anser dennes bedömning är 

tillförlitlig och valid.

 

6.1.5 Alex 
Vid tema ett om betygsättning kopplat till elevers motivation svarade Alex:  

 

Jag tror betyg kan ha en större negativ effekt på elevers motivation. Negativt på grund av press och stress 

och känslan över att de inte duger, däremot kan betyg motivera de som har det enklare för skolan. 
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Bedömning däremot tror jag är en bra motivationsfaktor ifall man som lärare använder det på ett smart 

sätt (Alex). 

 

Betyg har enligt Alex en stor negativ effekt på elever då det fungerar som en yttre motivation 

eller att det blir amotivation samtidigt som betyg kan motivera de som har det enklare för 

skolan.  

 

I förhållande till tema två gällande olika typer utav bedömning sa Alex: 

 

Jag tycker summativ bedömning är detsamma som betygsättning och att det har en större negativ 

påverkan på elever ifall man använder det för ofta, däremot tror jag det är bra för eleverna vid slutet av 

terminen att få veta var dom ligger. Fast då kommer den formativa bedömningen in som jag tror är 

enormt bra då man berättar var eleven ligger och vad den behöver göra för att ta sig vidare (Alex). 

 

Poängen med detta utsägande är att en formativ typ utav bedömning ses positivt då det 

berättar var eleven ligger och vad eleven behöver göra för att ta sig vidare, samtidigt som 

summativ bedömning ses som negativt. 

 

Sista temat om bedömnings tillförlitlighet sa Alex: 

 

Jag anser att man alltid bör planera lektioner utifrån kursplanen. Jag tror vi kan bli mer rättvisa med 

betygen här, med att t.ex. sambedöma mycket mer och kolla på varandras lektioner. Däremot anser jag 

min bedömning är valid och reliabel då jag bedömer dom utifrån och efter kursplanen samt vid många 

olika tillfällen (Alex). 

 

Utifrån detta tolkar jag att Alex bedömning är korrekt och förankrad utifrån styrdokument 

samtidigt som bedömningen är reliabel och valid, dock att de kan göra bedömningen mer 

rättvis. 

 

5.1.6 Okapi 
Vid tema ett som handlar om motivation i förhållande till betygsättning svarade Okapi så här: 

 

Båda positivt och negativt, man kan bli motiverad till att få ett bättre betyg och det negativa blir att 

lärandet inte hamnar i fokus (Okapi). 
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Återigen används betyg som en yttre motivation då Okapi säger att man kan bli motiverad för 

att få ett bättre betyg och inte för att få kunskapen. 

 

När vi pratade om olika typer utav bedömning som är tema två så berättade Okapi: 

 
Summativ bra då vet man var man ligger till och kan ställa mål efter det. Den formativa är bra för att man 

berättar vad som behövs för att ta sig vidare mot sina mål. Dom kompletterar varandra. När man enbart 

använder summativ bedömning så är det ganska ytligt, inte återkopplande alls (Okapi). 

 

 

Citaten ovan tolkas att Okapi ser summativ bedömning som positivt vid användande i 

formativt syfte samtidigt som enbart summativ bedömning ses negativt. Däremot ifall man 

använder summativ och formativ bedömning tillsammans så får man ut bäst resultat av 

lärande. 

 

I förhållande till tema 3, bedömningens tillförlitlighet, ansåg Okapi att: 

 

Varje lektion utgår ifrån styrdokumenten, för att betygen ska vara så rättvisa som möjligt skriver jag ner 

och markerar var eleverna är så att jag och andra lärare vet hur de ligger till. Jag vill att min undervisning 

ska vara valid så jag bedömer eleverna utifrån många olika tillfällen också (Okapi). 

 

För att en bedömning ska vara korrekt så ska undervisningen utgå ifrån styrdokument vilket 

Okapi anser att den gör, även att bedömningen är valid tack vare fler olika 

bedömningstillfällen. 

 

5.1.7 Misha 
Mishas svar kopplat till tema ett, motivation i förhållande till bedömning och betygsättning:  

 

Jag tror det har en stor inverkan. Har man inte betyg tar dom inte det lika seriöst. Jag skulle säga att det är 

en stor motivationsfaktor just det att dom blir bedömda. En del gör det för att lära sig, medan en del gör 

det bara för att få ett visst betyg (Misha). 

 

Utifrån citratet tolkas det att Misha anser betygen har en stor inverkan på betyg som yttre 

motivation men även skulle kunna ses som inre motivation, då ämnet annars inte skulle tas 

seriöst.  

 

I förhållande till tema två angående olika typer utav bedömning svarade Misha:  
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Summativ bedömning… Jag vet inte om jag ser någon nackdel med det. Jag tror det är ganska bra att 

kunna summera det här har du klarat och det här behöver du göra och det här kanske du har kvar. 

Personligen tycker jag inte det inte finns något negativt, och arbeta med formativ bedömning uppå det. 

Jag tror det formativa bygger på det summativa, de kompletterar varandra (Misha). 

 

I detta citat tolkas det som att Misha uppskattar summativ bedömning högt ifall man får in en 

formativ bedömning i det, ifall de kompletterar varandra och det blir i det fall bedömning för 

lärande. 

 

När vi talade om tema tre om bedömningens tillförlitlighet sa Misha: 

 

Man strävar efter att det ska vara korrekt och rättvist. Rättvist utgår jag ifrån klassen först och främst så 

alla har rättvisa bedömningar. Annars jobbar jag med kollegan med samma planering så att våra elever 

har likadana förutsättningar till betyg. Man försöker utgå från styrdokumenten men miljön tillåter det inte 

alla gånger (Misha). 

 

Poängen här är att Misha strävar efter att få så rättvisa bedömningar som möjligt genom att 

använda samma planering som kollegor så eleverna får lika förutsättningar. Misha försöker få 

sin bedömning korrekt men att man inte alltid kan utgå från styrdokumenten.

 

5.2 Analys
 

5.2.1 Analys av lärares uppfattningar om bedömning och betygsättning kopplat till 
elevers motivation (tema 1) 
Vid tema ett som handlar om lärares uppfattningar om bedömning och betyg i relation till 

elevers motivation kan vi först och främst hitta en stor likhet, vilket är att alla deltagare har 

tyckt att bedömning och betygsättning har någon sorts inverkan på elevers motivation. Med 

hjälp utav en tabell kan jag få en inblick över var respondenterna står i frågan.  

 

Den här tabellen nedan visar vad respondenterna tror betyg har för effekt på elevers 

motivation i relation till inre motivation, yttre motivation, amotivation eller neutralt. 

 

Lärarnas uppfattning om vad för effekt betyg och bedömning har på elevers motivation: 

 Inre motivation Yttre motivation Amotivation Neutralt 

Orion          X   
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Cleo          X   

Jean          X   

Alex             X  

Okapi              X 

Misha         X    

 

 

I tabellen ovan är det tydligt att vi har lite spridda resultat, men att vi kan se utifrån tolkningen 

att de flesta deltagare tror betyg har en yttre motivationsfaktor för elever. 

 

Det går att konstatera att Orion, Cleo och Jean först och främst tror att betygsättning har en 

yttre motivationsgrund. 

 

Skolverket (2016) skriver att det har varit många debatter om betygens negativa påverkan på 

elevers motivation. Delvis att det kan ha dålig inverkan på elevers självbild som fått dom att 

tro att de inte klarar av ett bättre betyg och en tendens av att elever endast fokuserar på betyg 

och inte bryr sig om den detaljerade återkopplingen. Orion, Cleo, och Alex berättar att de tror 

betygen har negativ påverkan på elevers välmående då alla tre nämner att de tror ungdomarna 

kan känna av för stor press och stress samt känslan över att de inte duger. Cleo frågar sig även 

ifall betygens syfte enbart är att få ’’en siffra på ett papper’’ eller om skolverket är ute efter 

att eleverna ska få mer och djupare kunskaper. Även Okapi nämner att det negativa med betyg 

kan vara att lärandet inte hamnar i fokus. Orion och Alex nämner däremot att de tror 

bedömning kan ha en positiv effekt på elevers motivation, där Orion bland annat säger att 

formativ bedömning kan stärka människor då det berättar vad eleven gör bra och hur den kan 

utveckla sig. Jönsson (2013) förklarar sådan sorts av bedömning som bedömning för lärande 

som har sitt syfte till att stödja elevens lärande, även kallat formativ bedömning. Samtidigt 

skriver Tolgfors (2016) att bedömning för lärande kan ses som ett styrmedel som pekar mot 

frihet medan den summativa bedömning och betygen riktar mot kontroll av eleverna.  

 

Jean och Misha tror däremot att betygen kan ha en stor inverkan på motivationen, Jean säger 

att betyg motiverar elever till att vilja göra bra ifrån sig på lektioner. Skolverket (2016) 

skriver att betyg kan stimulera till lärande och att det handlar om hur betygen används. 

Skolverket skriver att internationella studier visar att betygsättning motiverar studiebegåvade 

elever medan effekten är motsatt för lågpresterande elever. Skolverket nämner att betyg som 
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innehåller information om elevens position leder till bättre studieresultat än betyg som enbart 

beskrev elevens prestationer. De menar alltså att betygen är till för att motivera elever så 

länge man använder betygen på rätt sätt.

 

5.2.2 Analys av olika typer av bedömningar (tema 2) 
 

Lärares uppfattningar av formativ bedömning: 

 Formativ 

bedömning 

positivt 

Formativ 

bedömning 

negativt 

Neutralt  

Orion        X    

Cleo        X    

Jean        X    

Alex        X    

Okapi        X    

Misha        X    

 

Enligt tabellen syns det tydligt att alla deltagare ser formativ bedömning som något positivt. 

Detta ligger i linje med Jönsson (2013) som skriver att formativ bedömnings syfte är att stötta 

elevernas lärande så bra som möjligt. Däremot att kan det leda till något negativt också då 

man måste tänka på hur bedömningen är utformad, vem som ger den och vem som tar emot 

den och när den ges. Det här är enligt Jönsson något som lärare måste ta hänsyn till för att den 

formativa bedömningen ska ge positiva effekter. 

 

Lärares uppfattningar av summativ bedömning: 

 Summativ 

bedömning 

positivt 

Summativ 

bedömning 

negativt 

Neutralt  

Orion         X   

Cleo           X  

Jean         X   

Alex         X   

Okapi         X   

Misha            X    
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I denna tabell visas det att alla inte är lika överens som vid den första tabellen, däremot ett 

övertag till att summativ bedömning ses som negativt. 

 

Orion berättar att det inte finns några fördelar med summativ bedömning samtidigt som Cloe, 

Jean och Alex även ser något negativt med summativ bedömning. Detta ligger i linje med 

Hults (2011) avsnitt om ett summativt skolsystem där hon skriver att skolan är väldigt 

resultatfokuserat vilket enligt Hult kan bli en rubbning för vad som egentligen är viktigt i 

skolan. Istället för fokus på samarbete och lärandestrategier så blir resultaten i fokus. Detta 

menar Hult leder till att eleven får sämre tro på sin egne förmåga och en sämre attityd till 

skolan.  

 

Jönsson (2013) skriver att den summativa bedömningen inte behöver skiljas från den 

formativa utan bör se precis likadana ut, förutom att informationen som ges ut till elever 

används till vidare utveckling vid formativ bedömning. Den summativa bedömningen 

används mycket vid slutna uppgifter, som nationella prov, där man enbart kan få rätt/fel då 

detta sägs ställa högre krav på bedömningens tillförlitlighet. Detta menar Cloe är det enda 

positiva med summativ bedömning, att det är lättare när man ska betygsätta och att eleverna 

förstår sig bättre på summativ bedömning. Samtidigt som Jönsson (2013) skriver att 

summativ bedömning kan leda eleven ifrån syftet, vilket är lärandet. 

 

Misha ser enligt sig själv inget negativt med summativ bedömning då det är bra att kunna 

summera vad eleven klarat av och kunna berätta vad eleven behöver göra och har kvar att lära 

sig utifrån det bedömda momentet. Det Misha beskriver här är summativ och formativ 

bedömning som kompletterar varandra. Eftersom en summativ lägesbeskrivning kan användas 

som utgångspunkt för att hjälpa eleven framåt, till exempel att läraren ger återkoppling utifrån 

lägesbeskrivningen så behöver det inte alltid vara en skillnad mellan summativ och formativ 

bedömning menar Jönsson (2013). Det ligger i linje med vad Misha och Okapi säger, att det 

är bra när formativ och summativ bedömning kompletterar varandra. 

 

5.2.3 Analys av bedömningens tillförlitlighet (tema 3) 
Något alla deltagare försöker arbeta med är att deras undervisning ska utgå från 

styrdokumenten, men att det inte passar alla gånger. Detta är en väldigt viktig del i Kanes 

validitetmodell skriver Jönsson (2013). Enligt Kanes validitetsmodell så behöver läraren tolka 
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en prestation för att sedan omvandla det till en specificerad kunskapsnivå. Trovärdigheten i 

idrottslärarens tolkning är beroende på hur väl styrdokumenten tillämpas i undervisningen och 

bedömningstillfället. Alltså är deras tankar i linje med den delen ur Kanes validitetsmodell. 

Alex nämner även något viktigt, att man väljer att inte bedöma eleverna vid de tillfällen där 

man inte utgår från styrdokumenten. Detta är viktigt för att bedömningens validitet och 

trovärdighet inte ska minska (Jönsson, 2013). 

 

De flesta i undersökningen berättar att de bedömer sina elever utifrån många olika tillfällen, 

precis som Jean säger att han bedömer vid flera olika tillfällen så att ett moment inte blir 

avgörande. Även detta faller i linje med Kanes validitetsmodell där Jönsson (2013) skriver att 

man utifrån ett bedömningstillfälle studerar huruvida bedömningen gäller vid andra 

bedömningstillfällen som också testar samma moment. 
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6. Diskussion 
6.1 Resultatdiskussion 

Resultatet i denna studie har utgått ifrån intervjuer med sex lärare där jag tagit upp ämnen att 

prata om vilka var, elevers motivation i relation till bedömning och betygsättning, olika typer 

utav bedömning och bedömningens tillförlitlighet. Jag hade även tre frågeställningar inför 

studien som löd: 

• Vilken uppfattning har lärare i idrott och hälsa om betygsättningens påverkan på 

elevers motivation? 

• Hur tänker lärare i idrott och hälsa kring olika typer utav bedömning? 

• Vad för synpunkter har lärare i idrott och hälsa gällande tillförlitlighet i samband med 

bedömning och betygssättning? 

 

I förhållande till den första frågeställningen som var lärarnas uppfattning om bedömning och 

betygssättning i relation till elevers motivation så visade resultaten att de flesta lärare i 

undersökningen ansåg betyg var en yttre motivationsfaktor. Detta är i linje med Larsson och 

Mechbach (2012) som skriver om betyg i den form som både kan påverka elever positivt och 

negativt. Det tas enbart upp i form som en yttre motivationsfaktor som kan motivera elever till 

att vilja få bättre betyg, inte till att vilja lära sig mer och genuint vilja gå till idrottslektionen. 

Jag som idrottslärare skulle vilja att elever ska känna en inre motivation till ämnet, däremot 

enligt studien så tror idrottslärarna att det är mer utav en yttre motivation eleverna upplever 

till ämnet. Man kan dra slutsatsen att idrottslärarna ansåg betygssättningen hade en yttre 

motivationseffekt på eleverna. Då skolan är uppbyggt på ett summativt bedömningssystem i 

form av betyg, kanske eleverna glömmer det nyttiga och värdefulla inom idrott och hälsa då 

de har en stor press på sig att prestera istället? 

 

Redelius (2012) visar att de flesta elever som deltog i hennes studie tyckte att betyg var 

viktigt i Idrott och hälsa och att en stor del av dem även sa att det var den enda anledningen 

till att de deltog i ämnet. Detta är ett tecken på att betyg ofta används som en yttre 

motivationsfaktor. Redelius visar även att elever tycker betygen ’’sugit ur’’ det roliga ur Idrott 

och hälsa, vilket pekar på att den inre motivationen till ämnet riskerar att gå förlorad på grund 

av betygssättning. Detta menar även Josefsson och Lundwall (2010) som skriver att inre 

motivation kan minska ifall miljön uppfattas som hindrande och kontrollerande. 
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Vad gäller resultatet kopplade till den andra frågeställningen: Hur tänker lärare i idrott och 

hälsa kring olika typer utav bedömning?, så finns det enligt Jönsson (2013) tre olika typer av 

lärare: 1) Den intuitive, 2) betygssamlaren och 3) den systematiska planeraren som använder 

sitt underlag i ett formativt syfte. Kopplat till studiens resultat verkar det som de flesta lärare 

jobbar utifrån den systematiska planeraren. Alla lärare som deltog föredrar att jobba med en 

formativ typ utav bedömning och ser det som något väldigt positivt. Detta håller Tolgfors 

(2016) med om, då han ser att formativ bedömning pekar i riktning mot frihet för elever. 

Jönsson (2013) anser att formativ bedömning är bäst för att stödja elevens lärande och 

utveckling framåt. Det nämns även i resultatet att vissa lärare föredrar att kombinera både 

summativ och formativ bedömning. Detta förespråkas även av Jönsson (2013) som menar att 

det går att använda summativ bedömning som utgångspunkt för den formativa bedömningen. 

Detta stämmer även överens med Håkansson (2015) som skriver att den summativa 

bedömningsmatrisen enligt hans avhandling kunde användas formativt för att ta reda på var 

eleven var och utgå från det. 

 

Resultaten kring den tredje och sista frågeställningen, kopplade till lärarnas synpunkter om 

tillförlitlighet i samband med bedömning och betyg, visade att samtliga av de intervjuade 

lärarna försökte göra en korrekt bedömning genom att utgå från styrdokumenten. Det visade 

sig dock inte alltid gå bra, då de flesta bedömde sina elever utifrån många olika moment. 

Enligt idrottslärarna i denna studie är deras bedömning ofta tillförlitlig och valid. Detta ligger 

inte i linje med Annerstedt & Larssons (2010) resultat då de ansåg att bedömnings och 

betygssystemet i Sverige borde ifrågasättas då det enligt dem visade brist på tillförlitlighet 

och validitet. Vi fick alltså olika resultat, vilket kan bero på att det gått sju år mellan 

studierna, vilket kan ha skapat goda förutsättningar för lärarna som deltog i min studie att lära 

sig betygssystemet bättre. Enligt Håkansson (2015) så sker ofta betyg och bedömning utifrån 

lärares magkänsla. Detta skulle jag inte säga är fallet hos de lärare som deltagit i min studie. 

Lärarna i min studie visar tydligt att de inte vill lämna något åt slumpen, att de försöker 

planera utifrån styrdokument samt baserar sina bedömningar på flera olika tillfällen. 

 

6.2 Metoddiskussion 
Då syftet med studien var att undersöka idrottslärares uppfattningar hur olika bedömningar 

och betygsättning har betyg på elevers motivation samt lärande ur ett lärarperspektiv samt 

lärarnas erfarenhet och tankar kring bedömningens tillförlitlighet så använde jag mig utav 

kvalitativ metod i form utav semistrukturerade djupintervjuer. Detta passade bäst då det 
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används när man behöver ta reda på människors åsikter, uppfattningar, känslor och 

erfarenheter, Hassmén och Hassmén (2008). Denscombe (2010) skriver att en 

semistrukturerad intervju har en lista med ämnen på vad som ska tas upp och frågor som ska 

svaras på men att intervjuaren däremot är beredd på att vara flexibel att ändra på sina 

förberedda ämnen. Detta för att låta den intervjuade dela med sig av sina tankar på en bred 

nivå, få tala fritt och djupt. Med denna typ av intervju kunde jag låta den intervjuade prata om 

det som var viktigt för dom inom ämnet, detta kunde gjort det svårt för mig att sammanställa 

ifall alla deltagare pratade om olika saker. Däremot om intervjuerna hade varit mer 

strukturerade så hade jag inte fått lika djup förståelse för hur det är i verkligheten och 

dessutom fått mer styrda svar. Med detta sagt ansåg jag att studiens metod fungerade utan 

större problem. Jag använde mig som sagt av semistrukturerade intervjuer där det fanns 

ämnen och frågor att svara på. Detta kan leda till att det uteblir information om ämnet som är 

intressant och som respondenten möjligtvis vill diskutera. Därför kunde jag varit tydligare 

med att respondenterna kunde få tala fritt om ämnet generellt efter mina frågor. Förutom detta 

kan jag tycka att jag som intervjuare kunde gått in i studien samt intervjuerna speciellt med en 

mer neutral åsikt gällande studiens syfte, detta är viktigt för att respondenternas svar inte ska 

kunna påverkas av mig som intervjuar. 

 

Urvalet som gjordes var ett handplockat urval, vilket valdes för att som tidigare nämnt att de 

med störst sannolikhet skulle kunna ge den bästa informationen utifrån studiens syfte 

(Hassmén och Hassmén, 2008). I denna studie behövdes idrottslärare som arbetat med 

bedömning och betygssättning, och då handplockade jag lärare som jobbat minst ett år. 

Eftersom jag själv valde ut dessa lärare och förvarnade dom om vad vi skulle prata om fanns 

alltid risken att de skulle kunna läsa på om studiens ämne och inte svara rakt av sina 

uppfattningar. Däremot är detta en risk man får ta och lita på sina deltagare. 

 

Enligt Bryman (2011) handlar trovärdighet utav studien om att forskningen utförts på rätt sätt 

och att man bekräftar att resultaten tolkats på rätt sätt. För att detta skulle gälla min studie 

använde jag mig av autentiska citat som jag sedan tolkar. Med detta kan även läsaren få tolka 

citaten på sitt egna sätt då alla människor tänker olika. 
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6.3 Fortsatt forskning 

För vidare forskning vore det intressant att förutom idrottslärarna även undersöka huruvida 

elever upplever betygsättningen och grunderna för bedömning inom Idrott och hälsa och på 

vilket sätt det påverkar deras motivation. Tycker de att lärarna i Idrott och hälsa har för stort 

fokus på betyg? Tycker de att skolan generellt har ett för stort betygsfokus? Detta är frågor 

som idrottslärare kan ha nytta av genom att fundera på huruvida man kan använda 

betygsättning och bedömning till att motivera sina elever till att nå deras potential. 
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Bilaga Intervjuguide

Intervjuguide om Bedömning och betygssättning till lärare i idrott och hälsa i åk 7–9 

Tema 1 Bedömning/betygssättning och motivation  

Öppningsfråga 1: Vad tror du att bedömning och betygssättning har för betydelse för 

elevernas motivation? 

 

Följdfråga 2a: Enligt Skolverket (2011) så används betyg som en motivationsfaktor, vad tror 

du om detta? Tror du betygen får eleverna motiverade till att vilja lära sig mer i skolan? 

 

Följdfråga 2b: Vad för slags motivation tror du dina elever upplever till idrott och hälsa och 

varför? (Kan vara flera olika se nedan) 

 

Tema 2 Formativ vs summativ bedömning 

Öppningsfråga Fråga 2: Hur går du tillväga för att bedöma och betygssätta eleverna? 

 

Följdfråga 2a: Vad ser du för nack- och fördelar med summativ respektive formativ 

bedömning? 

 

Följdfråga 2b: På vilket sätt använder du både summativ och formativ bedömning i din 

undervisning? 

 

Tema 3 Bedömningens tillförlitlighet 

Öppningsfråga Fråga 3: Hur går du till väga för att betygen ska vara så rättvisa och korrekta?  

Korrekt= att det stämmer med läroplan. 

Rättvis= Att det ska vara likvärdigt. 

 

Följdfråga 2a: Hur arbetar du för att få en så noggrann bedömning av eleverna som möjligt?  

 

Följdfråga 2b: Hur anser du att betygskriterierna hjälper dig med att sätta tillförlitliga 

bedömningar? Upplever du det svårt eller lätt? 
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