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Sammanfattning 
 
Föreliggande studies syfte var att undersöka hur lärare i ämnet Idrott och Hälsas syn- och 
tillvägagångssätt vid bedömning samt betygssättning påverkar likvärdigheten i ämnet på 
gymnasiet. Studiens teoretiska ramverk utgår från Aaron Antonovskys KASAM och dess tre 
centrala begrepp; Begriplighet, Hanterbarhet och Meningsfullhet. Det empiriska materialet 
har samlats in genom kvalitativa djupintervjuer med sex lärare i ämnet Idrott och Hälsa. 
Resultatet visar att det förekommer olikheter bland lärarna vid exempelvis deras syn på 
likvärdighet, tolkningar av styrdokumenten och vilka arbetsmetoder som föreligger vid 
bedömning och betygssättning. Studiens slutsats är att läroplanens tolkningsbarhet skapar ett 
krav på lärarens subjektiva omdöme. Tolkningarnas differenser leder till icke-likvärdiga 
villkor för eleverna vid bedömning och betygssättning i ämnet Idrott och Hälsa.    
 
Nyckelord: Bedömning, betygssättning, Idrott och Hälsa, likvärdighet 
 
 
 
 
 
 
Abstract 

 
The purpose of the present study was to examine how teachers in Physical education sees and 
approaches the work of assessment and grading and how that affects the equivalence in the 
subject. The theoretical framework of the study is based on Aaron Antonovskys SOC and its 
three key concepts; Comprehensibility, manageability and meaningfulness. The empirical 
material has been collected through qualitative in-depth interviews with six teachers in 
Physical education. The result shows that there are differences among the teachers in, for 
example, their perspective of equivalence, their interpretations of the curriculum and which 
working methods they are using when assessing and grading. The study’s conclusion is that 
the curriculum’s interpretability creates a requirement for the teacher’s subjective opinion. 
The differences between the interpretations leads to non-equivalent conditions for the students 
in the assessment- and grading process in Physical education. 
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1 Inledning 
 
Under den tid som gått av en mycket fängslande och gedigen utbildning har tillvaron som 
lärarstudent i Idrott och Hälsa präglats av möjligheter till utveckling och lärande. Sett till den 
relativt korta tid (tre terminer) som utbildningen pågått har den erbjudit breda 
ämneskunskaper och framförallt en humanistisk grundsyn på yrket, där pedagogik, samarbete 
och ”människan” stått i fokus. Det som av erfarenhet kan upplevas vara utmanande för 
lärarutbildningen i ämnet Idrott och Hälsa är att skapa reella situationer där lärarstudenterna 
ges möjlighet att öva på bedömning och betygssättning. Med bakgrund mot ovanstående har 
det funnits en önskan om att utveckla denna centrala kompetens för en vidareutveckling i min 
kommande yrkesprofession.  
 
Avsaknaden av kunskap inom området har skapat ett intresse och en nyfikenhet i att 
undersöka hur bedömning och betygssättning faktiskt praktiseras av lärare ”ute på fältet”. 
Med detta intresseområde följde många spännande samtal med både studiekamrater och lärare 
vilket medförde en ambition om att ta reda på mer inom området. När viss litterär bearbetning 
utförts pekade mycket mot att likvärdigheten ofta diskuterades i samband med bedömning och 
betygssättning. Likvärdighetens relevans stämde väl överens med tidigare reflektioner och 
samtal som genomförts med mina studiekamrater och lärare. Efter att ha läst Wikers (2017) 
avhandling där elevers perspektiv på bedömning och betyg visade att det upplevdes som 
orättvist och icke-likvärdigt i ämnet Idrott och Hälsa blev det särskilt intressant att undersöka 
hur lärarna arbetar. Den tidigare utgångspunkten; hur lärare arbetar med bedömning och 
betygssättning, blev därmed av intresse att koppla till likvärdighet. Summan av intresset och 
problemområdet resulterade i syftet att undersöka: Hur lärare i ämnet Idrott och Hälsas syn- 
och tillvägagångssätt vid bedömning samt betygssättning påverkar likvärdigheten i ämnet på 
gymnasiet.  
 
Förutom att via arbetet med studien stärka kompetensen hos mig som lärarstudent finns det 
även en förhoppning om att studien kan bidra till en ökad medvetenhet inom området hos 
såväl lärarutbildningen som lärarstudenter och redan yrkesverksamma lärare.  
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2 Syfte och frågeställningar  
 
Syftet med studien är att undersöka hur lärare i ämnet Idrott och Hälsas syn- och 
tillvägagångssätt vid bedömning samt betygssättning påverkar likvärdigheten i ämnet på 
gymnasiet. Följande frågeställningar ligger till grund för studien: 
 
• Hur arbetar läraren med bedömning och betygssättning i Idrott och Hälsa? 

• Vad har läraren för syn på likvärdighet? 

• Hur uppfattar läraren LGY 11 och ämnesplanen i Idrott och Hälsa?  
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3 Litteraturgenomgång  
 
Följande kapitel inleds med definitioner av de betydelsefulla begrepp som genomsyrar 
studien. Vidare beskrivs det svenska betygssystemet och dess historia och därefter redogörs 
ansvarsfördelningen i skolans likvärdighetsarbete. Likvärdigheten belyses sedan utifrån 
Skolverkets riktlinjer, vad tidigare forskning visar ur både elevers och lärares perspektiv samt 
hur Skolverket arbetar med revidering av kurs- och ämnesplaner för framtiden.   
 
 
3.1 Begreppsdefinition 
 
I detta avsnitt presenteras några för uppsatsen centrala begrepp och dess betydelse. 
 
 
3.1.1 Bedömning 
 
Vi bedömer ständigt det vi upplever runt omkring oss, såväl medvetet som omedvetet och har 
ofta lätt att bilda oss en uppfattning kring människor eller företeelser. I skolans sammanhang, 
där bedömningen av elevers kunskapsutveckling ska ske, är det dock av stor betydelse att 
bedömningen görs på ett medvetet-, pedagogiskt sätt och relateras till skolans uttalade 
kunskapsuppdrag (Skolverket, 2011). I den här studien kommer begreppet bedömnings 
betydelse att handla om elevers kunskapsutveckling och då i såväl formativ- som summativ 
mening, dessa två begrepp redogörs nedan. 
 
Klapp (2015) menar att formativ bedömning ofta definieras som bedömning för lärande 
medan summativ bedömning definieras som bedömning av lärande. Det ska inte ses som två 
olika metoder för bedömning utan snarare tillämpas i olika sammanhang, syftet med formativ- 
och summativ bedömning skiljer sig åt (Klapp, 2015; Skolverket, 2011). Skolverket (2017a, 
Formativ bedömning) beskriver formativ bedömning; ”Formativ bedömning innebär att 
information om var en elev befinner sig i förhållande till undervisningens mål används av 
eleven för att fokusera sina studier, och av läraren för att anpassa sin undervisning”. 
Pettersson (2010) framför det som när bedömningens intention är att utveckla lärandet och 
undervisningen sker bedömningen i formativ form.  
 
Summativ bedömning innebär att bedöma elevens faktiska kunskaper vid ett visst tillfälle, det 
sker i syfte att mäta kunnande som vid exempelvis ett prov (Klapp, 2015; Skolverket, 2011). 
Pettersson (2010) beskriver det på liknande sätt, om bedömningens syfte är att sammanfatta 
någons kunnande görs bedömningen i summativ form.  
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3.1.2 Likvärdighet 
 
Skollagen anger att utbildningen inom den svenska skolan ska vara likvärdig inom alla 
skolformer oberoende av var i Sverige den bedrivs (2010:800). Skolverket (2018a) beskriver 
att likvärdigheten inte innebär en undervisning som gestaltas på precis samma sätt överallt. 
Snarare handlar det om skolans skyldighet i att anpassa undervisningen efter elevers olika 
förutsättningar och erbjuda lika tillgång till utbildning, samt lika kvalitet i utbildningen. 
Ridderlind (2010) menar att det ligger en stor vikt vid att elevers kunskaper och betyg 
värderas i samma grad oavsett vilken skola eleven tillhör. Basen för den bedömning som sker 
och de betyg som sätts ska ha sin grund i de nationella kursplanerna. ”Att bedömningen är 
likvärdig är en förutsättning för det system vi har idag…” (Ridderlind, 2010, s. 75).  
 
Seger (2016, s.130) konkretiserar likvärdighet inom Idrott och Hälsa; ”Likvärdighet inom 
ämnet Idrott och Hälsa innebär att bedömning av en viss förmåga av samma kvalitet ska leda 
till samma betyg, oavsett var i landet eller vilken lärare som betygsätter”. 
 
När begreppet likvärdighet behandlas i den här rapporten grundar det sig i ovanstående 
förklaringar, där elevers rätt till en likvärdig bedömning och ett likvärdigt resultat av sina 
kunskaper ska stå i fokus. 
 
 
3.2 Betygssystemets historik 
 
Betygsreformerna har genom den svenska skolans historia haft tre olika inriktningar samt 
synsätt och utvecklats till den i dag verkande målrelaterade betygsformen (Redelius, 2012). 
Fram till mitten av 1900-talet arbetade man utifrån en absolut betygsskala med sju steg: A var 
det högsta betyget och C var underkänt (Klapp, 2015; Larsson, 2016; Tholin, 2006). Redelius 
(2012) beskriver att utgångspunkten var idén om en absolut-, säker kunskap som skulle 
överföras till eleverna och kunskapssynen skulle vara objektiv och mätbar. Innehållet och 
målbilden grundades i lärarnas samsyn av vilken kunskap som var central. Det som sedermera 
främst kom att kritisera systemet var att det inte tydligt framgick vilka riktlinjer som gällde 
för de olika betygsstegen. Med anledning av detta var läraren mycket fri i sin bedömning och 
hens individuella uppfattning blev det som la grunden för vilken kunskap som motsvarade ett 
visst betyg (ibid).   
 
Innan Lpf94 (läroplan för de frivilliga skolformerna) och det nuvarande målrelaterade 
utvärderingssystemet, rådde det relativa betygssystemet som även kallats det normrelaterade- 
eller grupprelaterade systemet (Larsson, 2016; Redelius, 2012; Tholin, 2006). Larsson (2016) 
hävdar att det relativa betygssystemet; ”… gick ut på att elevernas betyg speglade hur duktiga 



 
 

 8  

de var i förhållande till sina klasskamrater” (2016, s. 227).  Vidare beskriver han på liknande 
sätt som Klapp (2015) att det dåvarande synsättet var att ”begåvningarna” var jämnt spridda 
mellan samtliga elever. Därav fördelades betygen utifrån vilka kunskaper eleverna hade i 
förhållande till varandra vilket gjorde att det var ett specifikt antal av varje betyg som delades 
ut i en klass, ett betyg kunde därmed ”ta slut” (ibid). Tillvägagångssättet resulterade i att en 
elev som befann sig i en klass med hög färdighet hade svårare att nå ett högt betyg än om 
samma elev hade medverkat i en klass med låg färdighet (Larsson, 2016; Redelius, 2012).  
 
Redelius (2012) menar att syftet med det relativa betygssystemet var att den teori om en 
normalfördelningskurva som man utgick ifrån, bidrog till att det på ett metodiskt och säkert 
sätt gick att rangordna eleverna för ett rättvist urval till vidare studier. Kritiken mot systemet 
kom främst att handla om bristen i betygens betydelse att mäta elevens faktiska kunskaper 
(ibid). Vid bedömning i det målrelaterade betygssystemet värderar man elevens kunskaper i 
förhållande till i förväg preciserade mål eller kunskapskrav. Förhållningssättet infördes i 
samband med läroplanerna som verkställdes år 1994, Lpo94 och Lpf94. Syftet med ett 
målrelaterat betygssystem är att elevens kunskapsutveckling ska stå i fokus (Mickwitz, 2015). 
Redelius (2012) beskriver att lägesförändringen blev omfattande i skiftet till ett målrelaterat 
system, kunskapssynen förflyttades från den tidigare kvantitativa objektiva, till en konstruerad 
kvalitativ syn på kunskap. 
 
 
3.3 Det rådande betygssystemet 
 
I det rådande systemet utgör betygsskalan fem olika nivåer: E, D, C, B och A som alla 
representerar godkänt, där E är den lägsta godkända nivån och A är den högsta nivån. 
Kunskapskrav finns för nivåerna E, C och A, medan betyget D sätts om eleven visar 
övervägande kunskaper för betyget C samtidigt som samtliga kunskapskrav för betyget E är 
uppnådda. För B gäller samma princip men där eleven istället uppnår övervägande delen av 
kunskapskraven för A samt uppfyller samtliga krav för betyget C. Om eleven inte uppnår 
kunskapskraven för betyget E finns en icke godkänd nivå som betecknas med bokstaven F 
(Skolverket, 2018b). På gymnasiet sätts betyget i slutet av kursen. Läraren ska då göra en 
samlad bedömning utifrån all befintliga fakta som finns kring elevens aktuella kunnande i 
förhållande till kunskapskraven. Det är med andra ord elevens kunskaper och förmågor vid 
kursens slut, när betyget ska sättas, som läraren värderar och sedan betygsätter (Larsson, 
2016; Skolverket, 2018c).  
 
Det nuvarande betygsystemet infördes med den nya läroplanen 2011 (Lgr11 och Lgy11) och 
har sedan dess varit starkt ifrågasatt och kritiserat (Wiker, 2017). Larsson (2016) beskriver att 
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systemet delvis är kritiserat med anledning av att de tidigare betygssystemen anses varit mer 
precisa och rättvisa. Samtidigt ställer sig Larsson tveksam till om den svenska skolan 
någonsin haft ett mer detaljerat betygssystem än det som nu råder. En anledning till kritik mot 
systemet har också varit att införandet genomfördes relativt snabbt vilket resulterade i att 
lärarna inte gavs tillräcklig insikt, förståelse och kunskap i det ”nya” betygssystemet 
(Redelius, 2012). Det i sin tur gjorde att många lärare inte tillämpade systemet på rätt sätt 
(ibid). Studier har även visat på att elever upplever sig bli bedömda på det de inte kan istället 
för det de kan och att kravbilden är för hög (Klapp, 2015). De ökade kraven har också 
ifrågasatts med bakgrund mot om det verkligen bidrar till ökat lärande (ibid). 
 
En anledning till det nya betygssystemets införande var för att ge en mer konkret och tydlig 
bild av vilka kunskapskrav som eleverna ska uppnå för ett visst betyg, en annan 
bakomliggande faktor var att det tidigare systemets tre godkända betygssteg inte 
differentierade eleverna i tillräcklig utsträckning (Klapp, 2015; Lekholm, 2010). Larsson 
(2016) skriver att i samband med införandet hade lärare runt om i Sverige svårt att tolka 
kunskapskraven och vände sig till Skolverket för att få en konkretisering av innehållet. Mot 
bakgrund av detta bestämde sig Skolverket för att ta hjälp av Gymnastik- och 
idrottshögskolan [GIH] i utvecklingen av flera olika modeller av bedömningsstöd som skulle 
fungera som ett hjälpredskap för lärarna i arbetet med kunskapsbedömning och 
betygssättning. Dock kvarstod problematiken då lärarna ansåg stödmaterialet som bristfälligt i 
att det inte var tillräckligt tydligt, tolkningsmöjligheterna var för stora samt att materialets 
tillgänglighet upplevdes svåråtkomligt (Riksrevisionen, 2011).  
 
 
3.4 Betygets funktion 
 
Betygen i den svenska skolan har flera essentiella uppgifter. Centrala delar som framhävs är 
att värdera elevernas kunskapsnivå, fungera som ett urvalsinstrument till vidare studier och 
för att ge en indikation på hur väl skolan har lyckats förmedla de nationella kunskapskraven 
som läroplanen har sin ståndpunkt i (Klapp, 2015; Larsson, 2016; Riksrevisionen, 2011). 
Riksrevisionen (2011) konstaterar att brister i ovanstående funktioner skapar en problematik 
gällande skolans strävan efter likvärdig betygsättning. 
 
Larsson (2016) belyser betygens betydelse ur ytterligare några aspekter. Däribland hur det kan 
användas som ett signalsystem för att medvetandegöra föräldrar, vårdnadshavare och eleven 
själv om hur hen ligger till i sin kunskapsutveckling. Då främst i syfte att kunna vidta åtgärder 
i form av stödinsatser vid eventuella tecken om eleven riskerar att inte uppnå målen för det 
lägst godkända betyget E. Betygen kan även ha betydelse ur ett motivationsperspektiv och 
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kan ses från två sidor. Den ena är att man vid tidigare studier sett att elever som strävar mot 
exempelvis eftergymnasial utbildning kan motiveras av betygen. Den andra är att elever som 
misslyckas och inte uppnår önskvärt betyg kan se det som att skolan inte är något för dem, 
betyget får därmed en omotiverad effekt (ibid). Klapp (2015) menar dock att även de som inte 
uppnår det betyg de önskat kan bli motiverade att prestera bättre.  
 
 
3.5 Likvärdighet i ämnet Idrott och Hälsa 
 
Ansvaret för ett skolsystem med likvärdig betygssättning ligger hos ett flertal aktörer. 
Riksrevisionen (2011) belyser att arbetet börjar i riksdagen som fastställer riktlinjer och mål, 
vidare har Skolverket ansvar för beslut gällande betygskriterier samt framställer det 
bedömningsstödmaterial som finns att tillgå för en ökad förståelse för vad som ska bedömas i 
ämnet. Skolverksamhetens genomförande ansvaras av kommunala eller enskilda huvudmän, 
deras arbete är att ge rektorer och skolor de förutsättningar som krävs. Rektorerna har en 
skyldighet att kontrollera samt försäkra sig om att ha lärare med tillräcklig kompetens för en 
likvärdig bedömning och betygssättning. I slutändan ligger det direkta ansvaret för att 
betygssättningen sker på rätt sätt hos läraren (ibid).  
 
 
3.5.1 Skolverkets riktlinjer 

Ämnesplanens inledning beskriver Idrott och Hälsas syfte, vad ämnet avser att eleven ska 
utveckla för kunskaper och förmågor. Dans och friluftsliv är de ”aktiviteter” som nämns vid 
namn i ämnesplanen, annars finns det inga specifika idrotter eller rörelseaktiviteter som 
benämns utan snarare lämnas det relativt fritt för tolkning (Skolverket, 2017b). Läroplanen 
tillika ämnesplanen har dock fått motstå kritik på grund av dess tolkningsbarhet och 
Riksrevisionen (2011, sid. 22) skriver att om ”…	lärare och skolor undervisar och betygssätter 
utifrån sina egna tolkningar riskeras bland annat likvärdigheten i betygssättningen”. Även 
Skolverket (2017b) lyfter likvärdighetens relevans och menar att det är betydande att 
undervisningen behandlar det centrala innehållet och ger eleverna förutsättningar att nå de sju 
preciserade kunskaper och förmågor som ämnet har för avsikt att eleverna utvecklar. 

För att bidra till ökad likvärdighet i bedömning och betygssättning av elever i ämnet Idrott 
och Hälsa har Skolverket tillsammans med en arbetsgrupp från GIH utvecklat ett 
bedömningsstöd. I bedömningsstödet beskrivs att det ställningstagande en lärare gör vid 
bedömning och betygssättning måste grunda sig i styrdokumenten (Skolverket, 2014). Vidare 
skriver Skolverket att en grundläggande princip för ett framgångsrikt likvärdigt arbete är det 
kollegiala samarbetet, att lärare i ämnet Idrott och Hälsa hjälps åt i tolkningar och 
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konkretiseringar av styrdokumentens innehåll. Skolverket (2014) beskriver att det är 
essentiellt för lärare att de förstår och konkretiserar vad som ska bedömas och vilket 
kunnande som motsvarar de olika kraven. Både med anledning av att det främjar elevers 
lärande och förståelse i vad som förväntas av dem, men även för att bedömningen ska ske 
rättssäkert. Vidare skriver Skolverket att studier visar på att såväl lärare som elever inte haft 
tillräcklig insikt i vad det är elever ska lära sig och därmed vad de blir bedömda på i ämnet 
Idrott och Hälsa. Därav belyser Skolverket följande:  
 

För att elever ska kunna ges förutsättningar att nå de föreskrivna målen och visa sitt kunnande 
samt att lärare ska kunna göra relevanta och tillförlitliga bedömningar av detta kunnande är det 
viktigt att såväl lärare som elever har klart för sig vad som ska bedömas, hur bedömningen ska gå 
till och när bedömningen ska ske (Skolverket, 2014, sid.3).  

 
Vad som bedöms är centralt, dels utifrån syftet med ämnet och dess målsättning, dels ur 
likvärdighetssynpunkt. I kursplanen finns information om vad som ska bedömas och det 
uttrycks i termer som förmåga och kunskaper vilket innebär att elevens kunnande ska stå i 
fokus och där faktorer som elevens inställning, deltagandenivå eller engagemang inte ska 
ligga som bedömningsgrund för betyget (Skolverket, 2014). I frågan hur elever ska bedömas 
är lärarens förmåga att skapa undervisningsmiljöer som ger eleverna möjlighet att utveckla de 
kunskaper som motsvarar kunskapskraven vital. Eleverna behöver också få tid att öva på de 
förmågor och kunskaper de ska utveckla samt göras medvetna om när de övar eller lär, och 
när de bedöms (Skolverket, 2014; Wiker, 2017). Stödmaterialet har dock stött på kritik från 
lärarna, dels för att innehållet ansetts bristande och dels för att materialet haft besvär med att 
nå ut till lärare runt om i landet (Riksrevisionen, 2011).  
 
 
3.5.2 Elevers perspektiv 
 
När likvärdighet diskuteras ur elevers perspektiv visar Wikers (2017) studie att elever anser 
ämnet Idrott och Hälsa som orättvist då de upplever att ämnet baseras på vad de redan kan och 
att de av olika anledningar inte ges förutsättningar att utveckla tillräckliga kunskaper. 
Upplevelsen av orättvisa inom Idrott och Hälsa är något som även Modell (2018) belyser och 
i linje med ovanstående visar hennes studie att eleverna upplever att de inte lär sig något inom 
ämnet och inte får tid att öva, utan endast blir bedömda på det de redan kan. Därmed gynnas 
de elever som är idrottsaktiva utanför skolan, som redan har förmågorna eller ”talangen” 
menar eleverna (Wiker, 2017). Här går det också dra paralleller med Modells (2018) resultat 
där eleverna poängterar att de som har erfarenhet av de ”rätta” idrotterna gynnas, alltså de 
idrotter som läraren använder i undervisningen. 
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Eleverna anser det föreligga orättvisor i bedömningen och betygssättningen med bakgrund till 
att de upplever att lärarna bedömer på olika sätt och skiljer sig i vilka moment de prioriterar 
och lägger värde i (Wiker, 2017). I Wikers studie framgår det att eleverna upplever att 
bedömningen och kravbilden skiljer sig åt beroende på vilken lärare som undervisar, de menar 
att lärarna måste ha en gemensam bild om vad som ska bedömas och arbeta utifrån samma 
principer. Eleverna är av åsikt att lärarna måste förbättra sig i att förmedla vad som bedöms, 
hur de bedöms och vad som räknas in i betyget. Idag är det allt för otydligt och ospecificerat i 
vad som förväntas, upplever eleverna i studien (ibid). Eleverna jämför sig med sig själva och 
sina klasskamrater och tycks inte ha kännedom om hur betygskraven ser ut eller vad som 
förväntas av dem (Modell, 2018). Modell menar att en förbättring av likvärdigheten kräver att 
den nationella kursplanen tydliggörs så förståelsen bland lärare ökar för sambanden mellan 
mål, kunskapsinnehåll och bedömning.  
 
 
3.5.3 Lärares perspektiv  
 
Segers (2014) studie visar att lärarna samarbetar mycket med både konkretisering av innehåll 
och sambedömning för att stärka likvärdigheten. De menar också att det är viktigt att kunna 
förstå styrdokumenten och förklara kunskapskraven men upplever likvärdigheten i bedömning 
och betygssättning som mycket svåruppnåelig, vissa uttrycker till och med att det är en 
omöjlighet. Det som lärarna anser bidra till en ökad likvärdighet är det kollegiala samtalet, en 
mer omfattande dokumentation och att alla lärare följer styrdokumentens anvisningar (ibid). 
Vidare menar Seger (2014) att Skolverket tillsammans med kommunerna har ett övergripande 
ansvar i likvärdighetsarbetet och måste erbjuda lärare fortbildning så de kan utveckla sina 
kunskaper i området.  
 
Tolgfors (2017) studie visar att lärare i stor utsträckning använder sig av skriftliga uppgifter 
som bedömningsunderlag. Anledningen ses vara att det skriftliga är enklare att bedöma 
rättvist i förhållande till kunskapskraven vilket främjar likvärdigheten. Det är positivt att 
sträva efter en rättvis och likvärdig bedömning, det kan dock tolkas som att stora delar som 
bör utgöra bedömningsgrunden för betyget i Idrott och Hälsa går förlorade i bakgrund mot 
ovanstående (ibid).  
 
Segers (2014) resultat visar även att lärare planerar sin undervisning utifrån kunskapskraven 
för att enklare kunna bedöma det som ämnesplanen syftar till. Vidare skriver hon att vissa 
lärare är flitiga på att kontinuerligt dokumentera hur pass väl eleverna svarat upp mot 
kunskapskraven för att sedan ha en god grund för betygssättningen och för att den ska ske 
rättssäkert. Seger menar också att hennes studie skiljer sig mycket mot tidigare studier när det 
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kommer till lärarnas bedömningsgrund. Hon ser en positiv utveckling i att lärarna endast 
bedömer det som står i kunskapskraven och sådant som närvaro, att eleverna försöker och 
visar god inställning är inget som de väger in i betyget. Dock pekar även studien mot att 
lärarna tolkar och värderar kunskapskraven olika och därmed finns det fortsatt brister i 
likvärdigheten (ibid). Håkansons (2015) studie indikerar likt Segers på att lärare har större 
medvetenhet kring läroplanen än tidigare och att de som har en struktur för dokumentation av 
elevers kunskaper också skapar bättre förutsättningar för en rättvis bedömning. Likt 
ovanstående påstående poängterar Håkanson dock att likvärdigheten brister då lärare inte har 
samma synsätt på dokumentationen. Lärare ses idag prioritera och värdera olika i vilka 
moment inom ämnet Idrott och Hälsa som är viktigast. De har även olika tillvägagångssätt vid 
bedömning och betygssättning samt tolkar kunskapskraven olika (Svennberg, 2017). 
 
Även yttre faktorer tycks ha påverkan på likvärdigheten. Vissa lärare har svårigheter i att 
beskriva vad de värderar och därmed vara konkreta i motiveringen av ett betyg och hänvisar 
till en tyst kunskap som baseras på erfarenhet eller ”magkänsla” (Larsson, 2016). Svennberg, 
Meckbach och Redelius (2014) studie visar att lärarna värderar saker som elevernas 
motivation och sociala kompetens. De skriver vidare om hur lärarna har svårt att relatera till 
vissa kunskapskrav och att de skapar egna kriterier för vad betyget grundar sig i. Precis som 
Larsson (2016) skriver pekar även den här studien mot att lärare i ämnet Idrott och Hälsa 
grundar sin betygssättning på ”magkänslan”. Vidare menar Svennberg m.fl. (2016) att lärarna 
också värderar moment utifrån vilka förutsättningar skolan har (ibid). 
 
 
3.5.4 Revidering av kurs- och ämnesplan 
 
Under året 2019 arbetar Skolverket med att revidera kurs- och ämnesplaner där målsättningen 
är att revideringen skall träda i kraft hösten 2020 (Skolverket, 2018d). Bland annat handlar 
arbetet om att förbättra de rådande kunskapskraven och i vissa fall konkretisera det centrala 
innehållet för att göra det enklare för lärare i betygssättandeprocessen. Kunskapskraven har 
idag ett för stort omfång och behöver göras mindre detaljerade för att underlätta vid 
betygssättning. En anledning är för strävan emot att bli av med problemet att elever får ett 
klart lägre betyg om de inte motsvarar en del av ett kunskapskrav. Vidare vill Skolverket även 
förbättra formuleringarna i kunskapskraven och använda mer ämnesspecifika begrepp. 
Skolverket belyser också att de vill utveckla innehållet så att det finns en balans mellan tid för 
undervisning och kunskapsmål (ibid). 
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4 Teoretiskt ramverk 
 
Den här studiens teoretiska ramverk utgår från Aaron Antonovskys begrepp KASAM som 
betyder känsla av sammanhang och har sitt ursprung i det salutogena perspektivet. Det 
salutogena perspektivet innebär ett synsätt där fokus riktas mot vad som frambringar hälsa i 
motsats till vad som orsakar ohälsa (Antonovsky, 2005). Begreppet KASAM som uppkom 
inom hälsoområdet kan idag appliceras i andra kontexter och ur andra perspektiv där de 
centrala begreppen Begriplighet, Hanterbarhet och Meningsfullhet går att sätta i relation till 
andra sammanhang än hälsa (Thedin Jakobsson, 2012). Nedan redogörs de tre begreppen och 
hur de kan tillämpas i ämnet Idrott och Hälsa. 
 
 
4.1 Begriplighet 
 
Begreppet begriplighet innebär i vilken omfattning inre och yttre skeenden upplevs och hur de 
påverkar människan (Antonovsky, 2005). När man talar om en upplevelse av hög begriplighet 
menas att människan uppfattar händelserna som tydliga, konkreta och greppbara, händelserna 
upplevs som möjliga att förstå och förklara. En person med låg begriplighet upplever däremot 
tillvaron som svår att förklara, oanad, förvirrande, rörig och slumpmässig (ibid).  
 
Thedin Jakobsson (2012) applicerar begriplighet i ämnet Idrott och Hälsa, där pekar hon 
bland annat på vikten av att läraren ger elever redskap och insyn i vad som förväntas av dem 
samt hur lektionens tillvägagångssätt görs tydlig så eleverna förstår innehållet. Vidare menar 
hon att begriplighet kan kopplas till de didaktiska frågorna vad och varför med bakgrund mot 
att läraren behöver besluta sig för vilket (vad) innehåll som ska föreligga samt varför just det 
valet har utformats. Med detta tillvägagångssätt har läraren bidragit till en ökad begriplighet 
hos eleven menar Thedin Jakobsson.  
 
 
4.2 Hanterbarhet 
 
Antonovsky (2005) menar att begreppet hanterbarhet syftar till att beskriva om människan har 
de verktyg eller medel som krävs för att behärska en uppgift eller ett problem i den rådande 
situationen. Det kan förklaras som upplevelsen av vilka tillgångar som finns för att handskas 
med situationen och i vilken omfattning man har möjlighet att utnyttja dessa (ibid). Med 
tillgångar menas såsom fysiska-, sociala- och kognitiva förutsättningar och kan även syfta till 
kunskaper eller tillgång till material (Thedin Jakobsson, 2012). Dessa tillgångar kan både vara 
inom individens egen kontroll men kan även tillgodoses genom andra som anses tillförlitliga 
exempelvis; individens livskamrat, vänner eller kolleger (Antonovsky, 2005). Vid hög känsla 
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av hanterbarhet upplever inte individen livet som orättvist vid motgångar utan har snarare 
förmågan att acceptera och gå vidare (ibid). 
 
När Thedin Jakobsson (2012) relaterar hanterbarhet till Idrott och Hälsa skriver hon att i 
undervisningssammanhang kan det innebära att läraren möjliggör för eleverna att hantera sina 
egna tillgångar både fysiskt, psykiskt och socialt. Vidare menar hon att lärarens 
förhållningssätt till utformningen av undervisningen är viktig för hanterbarheten, bland annat 
hur läraren skapar trygghet i såväl övningar som mellan klasskamrater och mellan lärare-elev. 
En annan central del är att läraren gestaltar undervisningen så eleverna klarar av övningarna 
och känner att de lyckas samt får dem att känna sig sedda (ibid). Enkelt förklarat är 
upplevelsen av hanterbarhet ofta baserat på hur erfarenheter av tidigare situationer har artat 
sig med hjälp av de tillgångar individen förfogat över (Thedin Jakobsson, 2012). 
 
 
4.3 Meningsfullhet 
 
Antonovsky (2005) benämner meningsfullhet som KASAM:s motivationskomponent. Vidare 
menar Antonovsky att hög meningsfullhet präglas av ett positivt förhållningssätt till livet och 
att individen kan skapa ett känslomässigt intresse och engagemang i situationen hen ställs 
inför. Delaktighet är ett nyckelord för upplevelsen av meningsfullhet skriver Antonovsky och 
syftar då till hur delaktighet ökar motivationen, engagemanget och därmed intresset, vilket 
skapar en mening i det man ställs inför.  
 
I undervisningssammanhang menar Thedin Jakobsson (2012) att en betydande del i att skapa 
meningsfullhet grundar sig i att läraren skapar ett klimat där eleverna känner sig motiverade 
att engagera sig och delta i uppgiften. Hon skriver även att det föreligger en stor utmaning för 
läraren att skapa ett sådant klimat då elevers tidigare erfarenheter skiljer sig och därmed även 
vad de upplever som meningsfullt. Vidare skriver Thedin Jakobsson att läraren behöver göra 
situationen eller uppgiften både begriplig och hanterbar för att den också ska få chans att bli 
meningsfull för eleven.  
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4.4 KASAM i bedömning och betyg 
 
Utifrån tidigare nämnt kan även KASAM exemplifieras i relation till den här studiens syfte. 
För att bedömningen och betygssättningen ska ske enligt de principer som de är ämnade att 
göra och resultera i en likvärdighet för eleverna kan de också ses vara essentiellt att lärare ges 
förutsättningar att uppleva en hög begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. En lärare 
som i sammanhanget upplever en hög begriplighet förstår sitt uppdrag och hur 
styrdokumenten ska tolkas. Läraren kan förklara och redogöra för vad som bedöms, hur det 
sker och när det sker, vidare kan även läraren förstå och motivera betygssättningen. 
Hanterbarhetens upplevelsegrad kan ses vara beroende av vilka resurser läraren upplevs ha till 
sitt förfogande. Det skulle kunna vara sådant som tillräcklig tid för bedömning och 
betygssättning, att läraren har tillräckligt med material och information om hur bedömning 
samt betygssättning ska gå till, eller också att läraren upplever ett bra stöd av sina kolleger. I 
en situation där de två tidigare nämnda komponenterna upplevs i hög grad kan det även ses 
skapa en delaktighet, motivation och ett engagemang i uppgiften, en hög meningsfullhet hos 
läraren.  
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5 Metod 
 
Studien ämnar undersöka hur lärare i ämnet Idrott och Hälsas syn- och tillvägagångssätt vid 
bedömning samt betygssättning påverkar likvärdigheten i ämnet. Med bakgrund till syftet 
krävs det därför utförliga och detaljerade svar från informanterna, därav blev valet av 
djupintervju lämpligast. Bryman (2018) skriver att kvalitativa intervjuer ger informanten 
möjlighet att resonera och uttrycka sig fritt och Stukát (2011) påpekar även att en djupintervju 
av semistrukturerad karaktär skapar ytterligare förutsättningar för ett ännu djupare samtal.  
 
Empirin har samlats in genom kvalitativa djupintervjuer där sex gymnasielärare i ämnet Idrott 
och Hälsa har intervjuats. Valet av intervjumetod bottnar i att få en djupgående bild av lärares 
tillvägagångssätt samt resonemang kring bedömning och betyg. I följande avsnitt kommer 
metoden beskrivas mer ingående för en ökad förståelse för undersökningens tillvägagångssätt.  
 
 
5.1 Design 
 
Motiveringen till att både kvalitativ och kvantitativ metod förklaras relativt ingående i 
följande avsnitt är för att påvisa att valet av den kvalitativa forskningen har varit väl avvägt 
inför undersökningen och för att öka förståelsen hos läsaren för varför kvalitativ metod är 
vald i den här studien. Eller som Stukát (2011, sid. 41) skriver: ”Precis som en snickare 
använder olika verktyg för olika ändamål, bör forskaren ha kännedom om och utnyttja de 
olika instrument som finns i forskarvärlden.”.  
 
 
5.1.1 Kvalitativ och kvantitativ metod 
 
När man talar om forskning brukar man göra två kategoriseringar som innebär en studie av 
antingen kvalitativ eller kvantitativ karaktär. Den kvalitativa behandlar i första hand mjukdata 
och den kvantitativa hårddata (Stukát, 2011). Mjukdata innebär de kvalitativa värden som 
personliga beskrivningar, åsikter och erfarenheter. Med hårddata menas de numeriska 
mätningar såsom siffror, tabeller och diagram som är vanligt inom den kvantitativa 
forskningen (Bryman, 2018).  
 
Bryman (2018) skriver att den kvalitativa forskningen fokuserar på det sagda ordet. Vidare 
menar han att metoden har en kunskapsteoretisk ståndpunkt vilket innefattar en 
tolkningsinriktning som fokuserar på den sociala verkligheten och hur den tolkas av 
deltagarna. Metoden innefattar även ett holistiskt synsätt och är konstruktionistiskt lagd som 
betyder att verkligheten eller sättet att se på verkligheten är socialt konstruerad och utformad 
av ett samspel mellan människor (Bryman, 2018; Stukát, 2011). Stukát belyser på liknande 
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sätt som Bryman att det kvalitativa tillvägagångssättets inriktning är tolkningen samt 
förståelsen av resultatet snarare än att generalisera, förklara och förutsäga.   
 
Den kvantitativa metoden är en inriktning som länge dominerat den samhällsvetenskapliga 
forskningen och även om den under senare tid fått ett minskat inflytande med den kvalitativa 
metodens framfart innehar den fortsatt en viktig roll (Bryman, 2018). Kvantitativ metod 
innefattar objektiva, numeriska mätningar där man söker bredd samt kvantifiering (Bryman, 
2018; Stukát, 2011). Analysen sker ofta genom statistiska metoder och det ska gå att dra 
generella slutsatser av resultatet (Stukát, 2011). Den kvantitativa metoden ger möjlighet till 
generella och breda resultat samt har höga krav på reliabilitet och validitet. Kritik som riktas 
mot metoden är att de höga kraven kan hämma den kreativa forskningen samt att kvantitativ 
forskning har svårt för att gå på djupet (ibid). Med bakgrund mot ovanstående beskrivning har 
metoden inte ansetts relevant att tillämpa i relation till studiens syfte.  
 
Enligt Stukát (2011) avgör studiens syfte i de allra flesta fall vilken datainsamlingsmetod som 
bör tillämpas. I föreliggande studie ämnas undersöka hur lärare i ämnet Idrott och Hälsas syn- 
och tillvägagångssätt vid bedömning samt betygssättning påverkar likvärdigheten i ämnet. För 
undersökningen är det därför viktigt att få en djupgående bild av lärarnas arbetssätt, 
resonemang och syn på likvärdighet. Med bakgrund mot ovanstående har valet av 
forskningsmetod resulterat i den kvalitativa.   
 
5.1.1.1 Semistrukturerad djupintervju 
 
Som tidigare nämnts har valet av en semistrukturerad djupintervju tagits med bakgrund till 
studiens syfte och därav blev strävan efter att få djupa och detaljerade svar en avgörande 
faktor för studiens resultat. 
 
Ett vanligt förekommande instrument inom den kvalitativa forskningen är djupintervjun och 
den anses vara gynnsam i att förstå den enskildes anförande och åsikter. Detta för att 
informanten ges möjlighet att föra djupgående, långa resonemang och att intervjuaren kan 
komma med följdfrågor och ha ett flexibelt förhållningssätt till samtalet (Stukát, 2011). 
Bryman (2018) är inne på samma spår gällande flexibiliteten och menar att det är 
eftersträvansvärt med ett samtal som varierar i riktning med anledning av att det belyser vad 
informanten upplever vara väsentligt för ämnet. Till följd av det kan intervjuaren i viss mån 
avvika från sin intervjuguide och komma med nya frågor relaterade till ämnet och den 
pågående diskussionen. Vidare menar Bryman (2018) att de detaljrika, omfattande svaren som 
forskaren är ute efter även kan leda till nya viktiga insikter som gör att undersökningens fokus 
kan riktas mot dessa. 
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Bryman (2018) skriver att av de kvalitativa intervjuformerna brukar den ostrukturerade och 
semistrukturerade benämnas som de viktigaste, han menar vidare att vissa forskare dock 
väljer benämningen kvalitativ intervju för att täcka dem båda. I den ostrukturerade kan 
forskaren ibland endast utgå från ett tema och ställa enstaka frågor för att sedan låta 
informanten tala fritt. Forskaren ställer följdfrågor på det som anses betydande och intervjun 
kan liknas vid ett sedvanligt samtal (ibid).    
 
Den semistrukturerade intervjun innefattar ofta en intervjuguide där olika teman med 
tillhörande frågor finns specificerade. Semistrukturen används då forskaren har ett relativt 
tydligt fokus och frågeställningar som önskas bli besvarade. Trots detta lämnas stort utrymme 
för informanten att resonera och svara fritt och intervjuaren kan ställa frågor som inte finns 
med i intervjuguiden samt behöver inte strikt följa den (Bryman, 2018). Av ovanstående skäl 
har den semistrukturerade intervjun ansetts mest lämpad för studiens syfte och därmed 
använts.  
 
 
5.2 Urval 
 
Studiens urval har utförts strategiskt vilket innebär att deltagarna valdes medvetet med 
utgångspunkt i undersökningens syfte (Stukát, 2011). Det här är något som även Bryman 
(2018) belyser som vanligt för kvalitativ forskning. För att utgå från gymnasielärares 
perspektiv på bedömning och betygssättning i Idrott och Hälsa samt likvärdigheten i ämnet 
behövde undersökningen också rikta sig mot just gymnasielärare i Idrott och Hälsa. För att få 
så varierade uppfattningar som möjligt kontaktades lärare med olika lång erfarenhet, ifrån 
olika skolor i flera kommuner, i blandade åldrar och av olika kön. Urvalet var även ett så 
kallat bekvämlighetsurval vilket innebär att informanternas tillgänglighet styrde urvalet 
(Bryman, 2018). Detta gjordes av flera anledningar, främst på grund av begränsad tid och 
kostnader som kan medfölja andra typer av urval.  
 
Urvalets omfattning är också relevant för studien och valet föll på sex informanter. Dels med 
tanke på den begränsade tid som finns att tillgå under studien och dels för att intervjuerna var 
djupgående och innehållsrika. Stukát (2011) belyser att den kvalitativa analysen av 
semistrukturerade intervjuer kräver ett gediget arbete, såväl transkribering som genomgång av 
materialet kräver mycket tid och risken vid för många informanter är att analysen blir ytlig. 
Totalt fyra kvinnor och två män intervjuades varav samtliga informanter var i åldrarna 30 till 
60 år. Sammanlagt kontaktades fyra olika skolor i tre olika kommuner. Erfarenheten inom 
lärarprofessionen i ämnet Idrott och Hälsa bland informanterna var brett och skiftade från sex 
månader upp till 26 år. Antalet undervisningstimmar skiljde sig mellan informanterna där de 
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som undervisade minst i Idrott och Hälsa hade cirka 70% undervisning i ämnet och de som 
undervisade mest hade 100% undervisning.  
 
Stukát (2011) skriver att det är vanligt med den kvalitativa forskningens strävan efter så 
många olika uppfattningar som möjligt istället för strävan mot generalisering, något som 
stämmer överens med den här studiens riktning. Med anledning av att studien inte eftersträvar 
generalisering har urvalet inte heller skett i representativt syfte, undersökningen riktar snarare 
fokus mot att skapa förståelse för olika uppfattningar som finns bland lärare i ämnet. 
 
 
5.3 Material  
 
Innan intervjuerna ägde rum konstruerades en intervjuguide (se bilaga 1) med tre olika teman 
innehållandes flertalet huvudfrågor samt förslag på följdfrågor med utgångspunkt i studiens 
syfte. I skapandet av intervjuguiden bearbetades forskningslitteratur för att utforma en 
gedigen guide med så välformulerade frågor som möjligt. Både Bryman (2018) och Stukát 
(2011) menar bland annat att en intervjuguide är ett vanligt hjälpredskap när forskare håller 
kvalitativa intervjuer. Stukát menar vidare att de oftast innehåller teman med tillhörande 
frågor och hur specifika dessa är avgörs om intervjun är av ostrukturerad eller 
semistrukturerad form. Fortsättningsvis skriver Bryman (2018) att när frågorna skapas bör 
man utgå ifrån vad undersökningens frågeställningar är och hur de ska besvaras med hjälp av 
frågorna. Bryman ger även ytterligare råd om hur en intervjuguide bör utformas. Bland annat 
poängterar han att frågorna inte få vara ledande, språket bör anpassas så frågorna blir 
lättförståeliga och poängterar vikten av att ta reda på bakgrundsinformation av informanten 
för att kunna sätta sig in i informantens perspektiv.  
 
 
5.4 Genomförande 
 
Det första steget i genomförandet av undersökningen var att med hjälp av lärarkontakter söka 
upp gymnasielärare som sannolikt skulle vilja ställa upp i studien. Samtliga kontaktades först 
via mail (se bilaga 2) och i vissa fall övergick kommunikationen till telefon för att underlätta 
informationsdelgivningen och mötesplaneringen. I mailet beskrevs bland annat studiens syfte 
och de etiska principer som undersökningen förhåller sig till. Lärarna fick bestämma plats och 
tidpunkt för intervjuerna, till följd av det genomfördes samtliga intervjuer mellan kl. 10.00 
och kl. 17.00 i avskilda miljöer på respektive lärares skola.  
 
Intervjuernas varaktighet varierade mellan 30 till 60 minuter. Anledningen var av praktiska 
skäl, vissa lärare hade inte mer tid att avsätta samt med tanke på att syftet med den 
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semistrukturerade intervjun var att låta informanten ge sitt synsätt och resonera relativt fritt. 
Intervjun började alltid med några inledande frågor kring informantens bakgrund för att sedan 
övergå till de olika huvudteman som var väsentliga för syftet (Bryman, 2018). 
Intervjufrågorna ställdes utifrån hur samtalet artade sig och även om många frågor ställdes på 
samma sätt och ungefär i samma följd var det även flera gånger som frågorna formulerades på 
olika sätt och i en följd som passade situationen. På grund av samtalets gång och 
informanternas olika resonemang samt beröringspunkter blev följdfrågorna olika, därmed 
blev inte heller intervjuerna identiska. Allting spelades in via röstinspelning på en 
mobiltelefon för att sedan transkriberas ordagrant.  
 
 
5.5 Databearbetning 
 
Bryman (2018) skriver att när datainsamling sker i intervjuform så behöver det informanten 
uttrycker dokumenteras och skrivas ned. Trots det arbete som så väl Bryman (2018) som 
Stukát (2011) anser medföljer en transkribering så är materialet i princip helt nödvändigt för 
att kunna genomföra en framgångsrik analys. Stukát (2011) utvecklar att trots 
transkriberingens tidskrävande arbete så är det betydande för att inget vitalt material ska 
förbises och missas.  Bryman (2018) menar vidare att dokumentationen leder till att forskaren 
kan behandla materialet upprepade gånger och visa på en transparens i sin studie då 
dokumentationen finns kvar och är granskningsbar.  
 
I den här studien har samtliga intervjuer transkriberats ordagrant för att kunna göra en så 
ordentlig och djupgående analys som möjligt. Som tidigare nämnts spelades intervjuerna in på 
en mobiltelefon för att kunna lyssna igenom materialet återupprepande gånger för en djupare 
inblick i svaren. Röstinspelningen var även nödvändig för att kunna transkribera materialet. 
Transkriberingen har sedan skrivits ut för att underlätta arbetet med att kategorisera materialet 
och göra det greppbart. I framställningen av resultatet har ett huvudtema uppkommit med 
tillhörande huvud- samt underkategorier.  
 
 
5.6 Studiens trovärdighet 
 
Reliabilitet står för tillförlitlighet innebärande hur bra och noggrant mätinstrumentet är på att 
mäta. Validitet står för giltighet, om det som avses mätas är det som mäts. Begreppen står i 
relation till varandra och beskriver kvalitén på datainsamlingen och hur pålitliga resultaten är 
(Stukát, 2011). Begreppen ses som viktiga kriterier i den kvantitativa forskningsmetoden men 
relevansen för den kvalitativa metoden kan det råda meningsskiljaktigheter om. Det är inte 
kvalitén eller pålitligheten i datainsamlingen och resultaten som diskuteras utan snarare 
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begreppen som har en stark inriktning på mätning vilket ofta inte är prioriterat hos kvalitativa 
forskare (Bryman, 2018). Med hänsyn till ovanstående finns det även alternativa begrepp till 
reliabilitet och validitet för att mäta kvalitén i den kvalitativa forskningen och benämns 
tillförlitlighet och äkthet. Tillförlitligheten innefattar fyra kategorier, trovärdighet, 
överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2018).  
 
Trovärdighet innebär att forskaren förhåller sig till de forskningsregler som finns. För 
trovärdigheten är det även viktigt att forskaren redogör resultatet för informanterna så de kan 
delge eventuella synpunkter och bekräfta forskarens tolkningar av deras svar (Bryman, 2018). 
Överförbarhet kan motsvara den kvantitativa forskningens generaliserbarhet och innefattar 
hur väl resultatet kan överföras i andra situationer och sammanhang. Med Pålitlighet menas 
att forskningsprocessens alla delar är fullständiga och tydligt redovisade. En möjlighet att 
styrka och konfirmera innebär att forskaren är medveten om den brist på en fullständig 
objektivitet som kan föreligga i kvalitativa studier. Det ska vara uppenbart att forskarens 
personliga åsikter och värderingar inte medvetet påverkat studiens resultat (ibid).  
 
I den här studien har informanterna som deltagit i undersökningen erbjudits ta del av resultatet 
både innan och efter studiens publicering. För att försäkra att informanternas svar har tolkats 
rätt har en sammanfattning av det aktuella samtalsämnet vid intervjutillfället gjorts. I arbetet 
med studien har det genomgående funnits en strävan mot att redovisa tillvägagångssättet och 
innehållet så tydligt som möjligt för att ge goda förutsättningar för forskare att ompröva 
studien. Vidare har arbetet kontinuerligt eftersträvat ett så objektivt förhållningssätt som 
möjligt, vilket innebär att åsidosätta forskarens personliga åsikter och ställningstaganden.  
 
 
5.7 Etiska principer 
 
Vetenskapsrådet (2017) beskriver att ett etiskt förhållningssätt är grundläggande för att 
genomföra ett ansvarsfullt forskningsarbete av god kvalité. De menar vidare att samtliga som 
är en del av forskningsprocessen bör inkluderas i en diskussion rörande de etiska aspekterna. 
Studien förhåller sig till de etiska principer som Vetenskapsrådet (2017) beskriver och som 
Bryman (2018) belyser är centrala för svensk forskning. Dessa principer tydliggörs ofta i fyra 
olika krav och är; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet (ibid). Informationskravet avser forskarens ansvar i att informera 
vederbörande om syftet med undersökningen, frivilligheten i deltagandet och rätten till att när 
som helst avsluta sin medverkan. Samtyckeskravet innebär att den som medverkar i studien 
gör det av fri vilja. När det kommer till barn och ungdomar under 15 år behöver de dessutom 
vårdnadshavarens tillstånd. Konfidentialitetskravet handlar om att all information om de 
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medverkande i studien ska behandlas med konfidentialitet, personuppgifter och annan känslig 
information ska skyddas så ingen obehörig kan få åtkomst till dem. Nyttjandekravets princip 
innebär att den information som framgår om och av informanten endast nyttjas i syfte av 
undersökningen (Bryman, 2018).  
 
Hänsyn till de ovan nämnda principerna har i den här studien tagits genom att deltagarna 
informerades om vad undersökningen handlar om, vad materialet kommer användas till och 
om studiens syfte. Vidare genom information om frivilligheten i deltagandet, deras rätt till att 
avböja svara på frågor och att de när som helst under intervjun hade rätt att avsluta sin 
medverkan. Alla informanter i studien är myndiga och har därmed kunnat avgöra själva om de 
vill delta eller ej. Informanternas identiteter är skyddade och materialet som framställts 
behandlas konfidentiellt. Detta har gjorts genom att inga namn, adresser, eller andra 
personliga uppgifter har lagrats. Intervjumaterial och transkriberingar har förvarats så ingen 
obehörig person har kunnat komma åt dem. Efter studien har blivit godkänd kommer även 
materialet raderas. Den information som framgått och delgivits om och av informanterna har 
endast nyttjats för forskningsändamålet.  
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6 Resultat och analys 
 
I detta kapitel kommer studiens resultat att presenteras och analyseras i huvud-, under- samt 
subkategorier. Kategorierna har sin utgångspunkt i studiens syfte, vilket är: Hur lärare i ämnet 
Idrott och Hälsas syn- och tillvägagångssätt vid bedömning samt betygssättning påverkar 
likvärdigheten i ämnet. I figur 1 illustreras studiens tema, dess två huvudkategorier, 
underkategorier samt subkategorier, detta för att förtydliga tolkningen av resultatet. Temat är 
Likvärdighet i bedömning och betygsättning följt av de två huvudkategorierna Begreppet 
likvärdighet och Arbetsmetod, de två huvudkategorierna följs sedan av underkategorier som i 
sin tur följs av subkategorier.  
 

 
Figur 1. Samtal med lärarna i Idrott och Hälsa. 

 
I resultatredovisningen kommer sammanfattningar och citat presenteras för att förtydliga samt 
illustrera min tolkning av informanternas svar. Dessa tolkningar är sedermera det som ligger 
till grund för resultatet. För att göra det tydligare och underlätta för läsaren har resultatet 
delats upp i underrubriker. Information kring de sex informanterna och deras benämning i 
studien är enligt följande: 
 
I1: Kvinnlig lärare i 35-årsåldern, tog examen 2008. Undervisar 100% i Idrott och Hälsa. 
I2: Kvinnlig lärare i 30-årsåldern, tog examen 2018. Undervisar 70% i Idrott och Hälsa. 
I3: Manlig lärare i 35-årsåldern, tog examen 2005. Undervisar cirka 70% i Idrott och Hälsa 
och cirka 30% Religionskunskap. 
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I4: Kvinnlig lärare i 60-årsåldern, tog examen 1992. Undervisar 100% i Idrott och Hälsa. 
I5: Kvinnlig lärare i 45-årsåldern, tog examen 2004. Undervisar 100% i Idrott och Hälsa. 
I6: Manlig lärare i 40-årsåldern, tog examen 2001. Undervisar 100% i Idrott och Hälsa 
 
 
6.1 Begreppet likvärdighet 
 
För den här studien finns det flera viktiga faktorer som behöver undersökas för att kunna få en 
insikt i hur likvärdigheten upplevs och tolkas av lärarna. Resultatet visar att begreppet 
likvärdighet för vissa lärare är svårt att definiera. Två av lärarna resonerar kring 
likabehandling av elever och en av dem refererar till diskrimineringsgrunderna. En informant 
poängterar främst att kunna erbjuda samma delar inom kommunen, att eleverna får med sig 
”samma paket” när de tar studenten. För en annan lärare betyder likvärdighet att alla inte ska 
göra samma inom en kommun. Två informanter beskriver kort vad likvärdighet betyder för att 
sedan resonera kring begreppet, de definierar begreppet med att alla elever får en likadan 
utbildning vart man än går samt att likvärdighet innebär olika vägar att nå samma mål.  
 

I4: Likvärdighet, åh, ja. Det är, vad ska jag säga om det, att jag ska bedöma alla lika oavsett kön 
och läggning och etnisk tillhörighet och religion och allt sånt här. 
 
I1: Men att någonstans ska det finnas samma delar, samma paket när de tar studenten då. 
 
I3: Ja, jag tycker ju att likvärdighet inte är att alla ska göra samma, tycker jag inte, att det behöver 
vara så eller inom en kommun eller sådär.  
 
I6: […] det är inte samma undervisning men att det ska vara en likvärdig undervisning på något 
sätt. Då den vägen som jag har hittat för att mina elever ska nå målet för kursen är ju en väg att gå, 
det finns ju en eller flera eller många olika vägar att ta sig till slutdestinationen. Det är kanske det 
som är likvärdigheten för mig, det vill säga inte samma undervisning, man kan göra det på olika 
sätt […]. 

 
Det framgår att likvärdighet värderas samt betyder olika för informanterna. Informant I6:s 
definition av likvärdighet kan liknas med Skolverkets (2018a) beskrivning som handlar om att 
likvärdighet innebär att skolan har en skyldighet i att anpassa undervisningen till elevers olika 
förutsättningar och att undervisningen inte ska bedrivas på precis samma sätt.   
 
 
6.1.1 Ämnesplan 
 
När informanterna resonerade kring styrdokumenten värderade samtliga lärare friheten och 
flexibiliteten i att kunna bedriva undervisningen på sitt sätt. Det råder även 
överensstämmande mening hos lärarna gällande styrdokumentens tolkningsbarhet. Resultatet 
visar att ord som flummigt och luddigt dyker upp vid flertalet tillfällen när läro- samt 
ämnesplanerna diskuteras och att tolkningsbarheten gör ämnesplanen svår. Mot bakgrund av 
att lärarna värderar friheten i att kunna bedriva undervisningen på sitt sätt, kan det tolkas som 
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att lärarna upplever en hög grad av delaktighet i sammanhanget. Delaktighet utgör en grund 
för upplevelsen av en hög meningsfullhet i teorin om KASAM (Antonovsky, 2005).  
 

I1: Alltså de gör det lite svårt för det finns ju liksom inget konkret att ta på, att det här ska du göra. 
[…] Så lite mer kanske, vad de är ute efter skulle man väl kanske önska. […] alltså det kan ju bli 
så olika, alla tolkar detta olika liksom […].  

 
I2: Det jag kan tycka är lite flummigt är just betygskraven, att det kanske inte är jättetydligt hur… 
nej men som betyget A, eleven kan med säkerhet och goda rörelsekvalitéer genomföra en bredd av 
aktiviteter, vad innebär med säkerhet? Vad är komplex karaktär? 

 
I6: […] jag är ju väldigt mån av den här friheten som man har som pedagog […]. Så jag är väl inte 
helt säker på att likvärdigheten har ökat över huvud taget någonting då. Så utan det är fortsatt rätt 
mycket fritt för tolkning.  

 
Informanterna framhäver också att ämnesplanen gör att skolorna kan arbeta utifrån sina egna 
förutsättningar och resultatet av det blir att undervisningen bedrivs på väldigt olika sätt. 
Ytterligare en aspekt som upplevs är att lärares olika tolkningar bidrar till olika nivåer, 
kravbilder och prioriteringar i ämnet. Resultatet visar att lärarnas syn stämmer överens med 
elevers uppfattning om undervisningens skiftande villkor och prioriteringar i ämnet (Modell, 
2018; Wiker, 2017). 
 

I2: Det hamnar ju mycket på den individuella läraren att kunna då bedöma vad som är vad och då 
har du ju en osäkerhet ifrån klasser till klasser, olika betyg för att det är olika lärare. 
 
I5: Det negativa är ju att det fortfarande är ganska luddigt och att vissa moment är ju svårare att 
genomföra beroende på vad du har för miljö runt skolan […].  

 
Resultaten visar att det finns en önskan om konkretisering av styrdokumenten med mer 
specifikt innehåll och tydligare kunskapskrav. Flera informanter belyser också att det är 
enklare att bedöma skriftliga uppgifter och att de tidigare läroplanernas kvantitativa mått var 
enklare ur bedömningssynpunkt men poängterar att det inte är önskvärt att återinföra.  
 

I3: […] på något sätt hade det ju varit lättare att kunna säga, för att få ett A så måste du kunna 
hjula, för att få ett A måste du kunna springa 100 meter på 14 sekunder, det hade blivit väldigt 
tydligt.  

 
Lärarnas uppfattning kan liknas med vad Larsson (2016) skriver som innebär att det tidigare 
betygssystemet ansetts mer precist och rättvist. Vidare ger resultatet en liknande bild som 
Tolgfors (2017) studie belyser, vilket innebär att lärare ofta använder skriftliga uppgifter som 
bedömningsunderlag på grund av att de ses enklare att bedöma likvärdigt. Resultatet om 
läroplanens tolkningsbarhet kan även ses utifrån Antonovskys (2005) begrepp begriplighet 
som innebär att människan upplever situationer som möjliga att förstå och förklara. Sett 
utifrån det ovannämnda sammanhanget kan därmed lärarnas känsla av begriplighet ses som 
låg. En bidragande faktor skulle kunna vara att läroplanen inte ger lärarna förutsättningar för 
en högre begriplighet med tanke på upplevelsen av dess otydliga innehåll.  
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6.1.2 Upplevelse av likvärdighet 
 
Flera av lärarna i studien anser att läroplanens tolkningsbarhet gör att likvärdigheten blir svår 
att uppnå men även hur skolornas olika förutsättningar är en bidragande faktor till svårigheter 
i att arbeta likvärdigt. Några av informanterna menar även att subjektiviteten i bedömningen 
alltid kommer vara en omständighet som måste vägas in och som gör att likvärdigheten hotas.  
 

I3: Det är ju alltid någon som ska göra det va, i så fall ska det vara helt likvärdigt så är det ju 
samma person som ska sitta och titta då på allas kullerbyttor. […] Men det kommer alltid vara en 
subjektiv bedömning och det är det jag menar […]. 

 
Det framgår av flera informanter att likvärdighet är viktigt men svåruppnåeligt, särskilt 
nationellt och att riktningen blir att fokusera på en likvärdighet inom skolan eller kommunen. 
Många av informanterna anser också att det råder hög likvärdighet inom den egna skolan och 
i vissa fall i kommunen, på grund av att de arbetar tätt ihop. Dessa resultat stämmer väl 
överens med Segers (2014) studie där lärarna också ansåg det föreligga omfattande 
svårigheter i att arbeta likvärdigt. Samtidigt poängterades likt denna studie att det kollegiala 
samarbetet utgjorde en stor bidragande faktor till att främja likvärdigheten i bedömning och 
betygssättning (ibid).  
 
Resultatet om lärarnas upplevelse av likvärdighet kan utifrån KASAM:s begrepp 
(Antonovsky, 2005) hanterbarhet ses vara både hög och låg. Begreppet handlar om huruvida 
en människa upplever sig ha de verktyg som krävs för att hantera en situation. Hög 
hanterbarhet kan relateras till lärarnas upplevelse av en stark likvärdighet inom den egna 
skolan, där deras verktyg i detta sammanhang innebär ett väl fungerande kollegialt arbete. Låg 
hanterbarhet kan ses förekomma vid samtal om att läroplanens tolkningsbarhet utgör ett 
hinder för likvärdighetsarbetet. Det kan ses som att lärarna inte upplevs ha de verktyg som 
krävs för att tolka innehållet på rätt sätt. Ett av dessa verktyg skulle kunna ses vara det 
stödmaterial som Skolverket tillhandahåller men som enligt Riksrevisionen (2011) brister i 
sitt syfte med att hjälpa lärare vid bedömning. 
 

I1: […] nu vet jag ju att vi här i kommunen har ganska likvärdigt så. Sen har man förstått att det 
kan vara jätteolika bland skolorna runt omkring i Sverige.  
 
I4: Jag och min idrottslärarkollega som jobbar här, vi sätter alla betyg ihop vi, gör vi. Så där blir 
nog likvärdigheten ganska stor […] 

 
Något som också återkommer i intervjuerna är att informanterna lägger vikt vid att arbeta 
likvärdigt utifrån sina förutsättningar och sina elever. En informant talar om att huvudsaken är 
att eleverna uppnår samma mål men att tillvägagångssättet för att uppnå målet kan ske på 
olika sätt. En annan informant poängterar att i slutändan är det viktigaste den kunskap som 
eleverna får med sig från undervisningen. 
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En del av informanterna upplever att nivån kan se olika ut på olika skolor beroende på vilken 
programinriktning skolan har, vilken lärare som bedömer och vilken miljö skolan präglas av. 
Det är även flera som belyser skolornas olika förutsättningar som ett hinder för att bedriva en 
undervisning med hög likvärdighet.  
 

I6: […] jag tror att det kan skilja väldigt mycket vilken idrottslärare man har eller vilka 
idrottslärarkollegor och hur de har jobbat tillsammans. Jag tror det kan skilja väldigt, väldigt 
mycket vilket program som finns på skolan vart man sätter nivån, så sett tror jag inte att 
likvärdigheten är jättestor […].  

 
Resultatet visar att en av informanterna har en subjektiv inställning till likvärdighet, där fokus 
ligger på att bedriva undervisningen utifrån en egen nivå som man som lärare känner sig trygg 
med.  
 

I3: Nej, men jag tror att likvärdighet måste vara inom de grupperna jag undervisar i […]. Eller att 
man har väldigt höga tankar om just likvärdighet som lika. Det är inte lika, inte ens när du 
besiktigar bilen, ibland går den igenom med samma däck, men det gör den inte på det andra 
besiktningsstället […]. Alltså, varför vill vi ha likvärdigt? Är det inte bra att vi är olika och på 
något sätt, unika på ett sätt […]. 

 
Vidare menar läraren att likvärdigheten ska vara inom de egna elevgrupperna och i bästa fall 
att man inom den egna skolan har en någorlunda likasinnad uppfattning kring hur 
undervisningen ska bedrivas och vilken nivå som ska föreligga.  
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6.1.2.1 Förbättringsmöjligheter 
 
Resultatet visar att informanterna upplevde Skolverkets läro-, kurs- samt ämnesplaner som 
flummiga och tolkningsbara. De menar att det är en anledning till att lärare kan tolka och 
bedriva undervisningen på väldigt olika sätt, som i sin tur gör att elever inte får en likvärdig 
utbildning. Några uttryckte därmed en önskan om konkretare riktlinjer från Skolverket för en 
ökad likvärdighet. Lärarna diskuterade även om hur arbetet kan se ut för en mer likvärdig 
skola nationellt. I intervjuerna lades det fram förslag om att nationella prov i ämnet Idrott och 
Hälsa, likt andra ämnen, skulle kunna bidra till en ökad likvärdighet. Anledningen var dels för 
att hitta en nivå nationellt och dels i syfte att, oberoende lärare, göra en mer objektiv 
bedömning.  
 
 

I5: […] då handlar det väl jättemycket om att dels kanske man då skulle behöva ha tydligare 
kunskapskrav alltså så att det inte var så luddigt och man kanske också skulle behöva ha alltså 
forum för att träffas och prata och diskutera […]. 
 
I6: […] och andra sidan skulle man vilja att likvärdigheten är det viktigaste och så kanske den bör 
och styrts upp lite mer och vi kanske skulle ha haft något nationellt prov på i alla fall den 
teoretiska delen så att man har någonting att utgå ifrån då.  
 
I3: Jag kan tänka mig att som man gjort i vissa teoretiska ämnen att man låter de nationella proven 
rättas av oberoende, alltså så.  

 
 
Vidare presenterades idéer och förslag om mer tid samt fler forum för lärare i Idrott och Hälsa 
att träffas för att diskutera frågeställningar som rör bedömning, betyg och likvärdighet. 
Lärarnas förslag står i linje med vad såväl Skolverket (2014) som lärarna i Segers (2014) 
studie poängterar; att lärare i ämnet Idrott och Hälsa behöver samarbeta och hjälpas åt i 
arbetet mot en starkare likvärdighet. 
 
 
6.2 Arbetsmetod 
 
För att undersöka likvärdigheten i bedömning samt betygssättning i ämnet Idrott och Hälsa är 
det betydelsefullt att informanterna får redogöra för sin arbetsmetod rörande planering; vad de 
bedömer, när de bedömer och även hur de bedömer. En annan viktig faktor är också vad det är 
lärarna i studien faktiskt värderar för innehåll i ämnet och vilka kunskaper hos eleverna som 
de anser vara centrala. 
 
På vilket sätt lärarna arbetar för att sträva mot en likvärdig utbildning för eleverna var det 
kollegiala samtalet något som genomsyrade informanternas svar och gällde framförallt inom 
den egna skolan eller kommunen för att hitta en gemensam ståndpunkt i frågan. 
Sambedömning och att följa liknande upplägg var också något som flera av lärarna 
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poängterade var ett viktigt arbete för att stärka likvärdigheten. En av informanterna åkte varje 
år på kompetensutvecklingsdagar i Stockholm där lärare från hela Sverige möttes och 
diskuterade dessa typer av frågor för att hålla sig uppdaterade och få en syn på hur det ser ut 
nationellt. Liknande sätt belyste även en annan informant som pratade om hur bra det var när 
lärare i Idrott och Hälsa träffades på universitetet för att dela tankar och idéer för att öka 
likvärdigheten. Resultatet visar att informanternas arbetssätt kan liknas med det som 
Skolverket (2014) belyser är betydande i att arbeta likvärdigt. Det vill säga vikten av 
sambedömning och kollegiala samtal mellan lärare i ämnet Idrott och Hälsa (ibid).   
 
 
6.2.1 Planering 
 
När informanterna fick redogöra för hur de planerade sin undervisning visar resultatet att det 
gjordes på olika sätt. Två av lärarna var konsekventa med blockundervisning där eleverna 
arbetade med ett område över tid, oftast cirka sex veckor. De motiverade valet av 
blockundervisning med att det ger elever möjlighet till att träna, öva och därmed utveckla de 
förmågor som står skrivna i ämnesplanen. En av de två lärarna utgick alltid från 
styrdokumenten tillsammans med bedömningsstödet vid planeringen av undervisningen. 
 

I6: Ja det är ju styrdokumenten naturligtvis som jag har jobbat väldigt, väldigt hårt med […]. […] 
varför gör man ett visst moment och vad ska det leda till och på vilket sätt kan det hitta stöd i 
ämnesplanen och använder mig också ganska mycket av bedömningsstödet […]. […] försöka hitta 
sådana block där man kan täcka in flera delar av ämnesplanen […]. […] vitsen med det är ju att 
man kan ju inte bara köra en eller två eller tre lektioner av en aktivitet för att eleverna får ju 
egentligen bara visa upp vad de redan kan då. De måste ju få möjlighet att träna och öva och 
faktiskt utvecklas […]. 

 
De andra informanterna arbetade mestadels med en variation av aktiviteter där en av dem 
hade provat blockundervisning och en annan arbetade med kortare blockundervisning för 
tekniskt svåra aktiviteter. Den motivering som främst genomsyrade valet av ett varierat 
innehåll var att eleverna skulle få pröva en bredd av aktiviteter och hitta något som passade 
dem. Även att alla elever skulle få känna att de var bra på någonting och kunde visa sina 
kunskaper i olika sammanhang var en motivering till valet av ett varierat innehåll.  
 
 
6.2.2 Bedömningstillfällen 
 
Resultatet visar att lärarna har olika syn- och tillvägagångssätt vid bedömning av eleverna. 
När det gäller teoretiska uppgifter eller prov har samtliga lärare uttryckt att de bedöms i 
samband med att uppgiften rättas och flera av lärarna har svårt att precisera och vara konkreta 
i när och hur bedömningen sker i övrigt. Tre av informanterna bedömer eleverna varje lektion 
och två lärare uttrycker att de gör en generell bedömning; de ser helheten men bedömer inte 
kontinuerligt. En informant tydliggör att bedömningen av elevens kunskaper endast sker i 
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anslutning till varje blocks avslut när eleverna också är medvetna om att de bedöms. De lärare 
som har svårt att precisera och vara konkreta i sin redogörelse för bedömningen kan utifrån 
KASAM (Antonovsky, 2005) tolkas ha låg begriplighet i sammanhanget. Otydligheten och 
svårigheten i att förklara bedömningsprocessen illustreras i citatet nedan.  
 

I2: Det är ju det här som är så svårt, hur bedömer du hur någon är utifrån sin egen förmåga? Så det 
är ju, hela tiden under idrottslektionen […]. 
 
I5: Eh, jag bedömer inte varje lektion det gör jag inte utan jag försöker titta generellt […].  
 
I6: Ja alltså ska man va korrekt då bedömer jag de kunskaper de har i slutet av kursen och ska man 
ta det mer konkret blir det ju i slutet av varje block […]. 

 
 
I resultatet framgår det att vissa av lärarna bedömer genom att skriftligt dokumentera 
elevernas insatser under och efter lektionen. En informant uttrycker vikten av att lyfta de 
positiva delarna som visas i olika sammanhang och att det sker en grov, generell bedömning 
och därav är dokumentationen inte nödvändig. Resultatet visar att en av lärarna samlar alla 
praktiska moment på film som bedömningsunderlag och bedömer sedan eleverna utifrån deras 
filmade redovisning. En informant uttrycker en svårighet i att konkretisera vad som bedöms 
och upplever det som någonting en lärare har inom sig. En skillnad i synsätt på 
dokumentation och tillvägagångssätt vid bedömning är något även tidigare studier visat vara 
vanligt förekommande bland lärare (Håkanson, 2015). 
 

I4: Jag sätter massa plus och minus i mina journaler efter lektionerna, den här gången så var den 
här duktig, den här gången så vägrade den här att delta, ett litet minus. Lite små kommentarer för 
mig själv, en grov bedömning egentligen på allt de gör.  
 
I3: Det där, det där också är en tyst kunskap, det är svårt att säga vad är. Man vet vad det är när 
man ser det på något sätt.  

 
Citaten visar att det finns en tyst kunskap och svårigheter i att definiera vad som 
bedöms, det kan liknas vid det Larsson (2016) skriver och belyses även i Svennberg, 
Meckbach och Redelius (2014) studie utifrån att lärare i ämnet Idrott och Hälsa många 
gånger förlitar sig på sin ”magkänsla” istället för konkreta bedömningskriterier.    
 
 
6.2.2.1 Rörelseförmågor 
 
Resultatet visar att flera av informanterna ansåg att det fanns svårigheter med att kunna 
bedöma rörelser, exempelvis vad som är av komplex karaktär och utfört med säkerhet.  
I lärarnas utsagor kring hur man mäter kunskaper och förmågor samt hur man relaterar dem 
till ämnesplanen hade en del av dem försökt att konkretisera olika typer av rörelser och 
utföranden i olika aktiviteter. Bland annat hade en informant satt upp matriser i idrottshallen 
där eleverna kunde läsa vad som krävdes i racketsporter för ett särskilt betyg. Konkretisering 
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av innehållet och vad som bedöms är något som även tidigare studier visat vara vanligt bland 
lärare (Seger, 2014). Även Skolverket (2014) lyfter fram att eleven har rätt att veta vad som 
bedöms och menar att konkretisering av innehållet är tongivande i det arbetet.  
 

I1: Till exempel inom racketsporter då hur de spelar. Är det E-nivå så är det hålla igång spelet 
skapligt bra, på C har vi sagt att man ska kunna ha lite kompisspel, man ska kunna lägga lite 
passningar till höger och vänster och på A-nivå ska det vara väldigt bra spel liksom, de ska kunna 
smasha på ett bra sätt och lite sådana grejer. 

 
En del av lärarna valde på egen hand eller i samråd med kollegor vilka rörelser de ansåg som 
komplexa och skulle motsvara ett särskilt betyg. En informant ansåg att valet baserade sig 
mycket på erfarenhet, men att det viktigaste var att ha klart för sig själv vad man tyckte; 
subjektiviteten skulle ändå alltid vara tongivande. Svennberg m.fl. (2014) belyser att lärare 
ofta skapar egna kriterier för vad betyget grundar sig i. 
 

I4: Så vi har väl resonerat oss fram här lite grand jag och min kollega vad vi tycker är komplexa 
rörelser […]. 
 
I3: Det är mycket erfarenhet, sen tror jag så här, man måste göra det klart för sig själv, sen kan det 
hända att två lärare har helt olika kriterier för vad det är. […] oavsett om det står i en matris eller 
något slags dokument så blir det ju en subjektiv bedömning. 

 
I6: […] av säkerhet då kan man upprepa den här rörelsen flera gånger, man kan rörelsen helt 
enkelt. Ju mer komplext det blir, ja det handlar ju om sammansatta rörelser, kan man öka farten 
kanske, kan man lägga till ett eller två moment för att få till mer komplex karaktär.  

 
I det sistnämnda citatet framgår det att en lärare använder sig av styrdokumenten och 
bedömningsstödet för att komma fram till hur rörelseförmågan ska bedömas. Läraren ger även 
generella exempel på hur en rörelse kan bedömas som säker eller komplex. 
 
 
6.2.3 Värdering av kunskapsområden 
 
Informanterna hade till viss del en likartad syn gällande vad de ansåg var viktigast för betyget 
i ämnet Idrott och Hälsa. De framhävde rörelsen som centralt för betyget och att 
rörelseaktiviteter dominerade undervisningen men menade samtidigt att för de högre betygen 
krävdes en hög nivå i såväl de teoretiska som de praktiska delarna.  
 

I1: Jag tycker ju fortfarande att det är rörelsen som är det viktiga i ett idrottsbetyg. 
 
I4: Jag tycker ju att rörelse är viktigare än det skrivna jag. […] du kan inte utesluta något, för allt 
måste ju tyvärr nå en viss nivå. Sen har jag mer rörelse än jag har teoretiskt, mycket mer. 

 
En informant lyfte andra delar som de viktigaste i ämnet. Läraren utgick från ämnesplanen 
och utifrån den tolkning som läraren gjort framhävdes de teoretiska delarna, friluftsliv samt 
dans och rörelse till musik som det innehåll som väger tyngst för ett betyg. Informanten visar 
på en medvetenhet kring ämnesplanens innehåll och beskrivs följa det som står preciserat i 
styrdokumenten (Skolverket, 2017b). 
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I6: Ska man se lite på ämnesplanen så kan man läsa två saker, det är att en stor del av kursen är 
teoretisk. I princip kan man inte göra ett enda moment utan att man har någon slags teoretisk 
utvärdering eller reflektion […]. […] och den andra stora reflektionen är att det handlar väldigt 
mycket om friluftsliv och utevistelse. […] sammanfattningsvis teoridelen, friluftsliv, dans och 
rörelse till musik […].  

 
Även kunskap om humanbiologi och effekter av träning lyftes som viktiga avsnitt i ämnet. En 
informant uttryckte att det utgjorde en betydande del av undervisningen och önskade att det 
skulle få en större plats i ämnesplanen.   
 
 
6.2.3.1 Kravbild för betyget E 
 
När informanterna gav sin syn på vilken kravbild de ansåg föreligga för betyget E visar 
resultatet att egenskaper såsom en god inställning, deltagande, försöka och göra sitt bästa var 
tongivande. Flera av dem poängterade också att det skulle vara svårt att inte sätta ett E på en 
elev som var närvarande och deltog på lektionerna. Det framgick även att elevernas förmåga 
att klara av olika uppgifter eller moment inte var det viktigaste. Ovanstående värderingar har 
visat sig vara återkommande kriterier för bedömning vid tidigare studier (Larsson 2016; 
Svennberg m.fl., 2014). Dock visar Segers (2014) studie på motsatsen, där lärarna endast 
värderade de kunskaper och förmågor som stod skrivna i ämnesplanen. 
 

I1: Man är ändå med och försöker och har god inställning.  
 

I2: Så länge du är med, försöker, ställer upp och är med, deltar, gör så gott man kan. 
 
I3: För att vara godkänd så tycker jag man ska delta aktivt […]. Jag måste ta i, jag måste få bli 
varm, måste få en pulshöjning, måste belasta mina muskler. Kanske mer det än att man ska klara 
av vissa saker. 

 
Två av lärarna var av uppfattningen att det krävs en viss typ av nivå och kunskaper för att 
uppnå ett betyg i ämnet. De hänvisar till andra ämnen och att Idrott och Hälsa inte skiljer sig 
från dem. Vidare uttrycker de två lärarna att deltagandet inte är någon garanti för ett E samt 
att det inte räcker med att försöka. En av dem ansåg också att kunskapskraven för E var högt 
skrivna och menade att det krävs mycket av en elev för att bli godkänd i ämnet. 
 

I5: Det räcker inte med att du är med och försöker och deltar för du måste ändå nå någon slags 
nivå. För det är ju precis som i alla andra ämnen du kan ju sätta dig och räkna matte hur mycket du 
vill men har du noll poäng på provet så kommer du inte att nå ett E. 
 
I6: Ja om man ska tolka styrdokumenten eller ämnesplanen så är det ju väldigt, väldigt högt 
skrivna krav. […] det finns ju någon slags tro kanske speciellt i det här ämnet att men jag har ju 
varit här och försökt, jag har gjort mitt bästa och så vidare. Det räcker ju liksom inte, vi måste ha 
någon slags nivå. 
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Resultatet belyser tillika som Seger (2014) visar att elevernas deltagande och motivation är 
vanligt i bedömningen av ett godkänt betyg. Skolverket (2014) uttrycker att krav på en nivå 
måste finnas även i ämnet Idrott och Hälsa och att det är elevens kunskaper samt förmågor 
som ska bedömas. 
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7 Diskussion 
 
Studiens syfte var att undersöka hur lärare i ämnet Idrott och Hälsas syn- och 
tillvägagångssätt vid bedömning samt betygssättning påverkar likvärdigheten i ämnet. 
Följande tre frågeställningar har legat till grund för studiens syfte: 
 

• Hur arbetar läraren med bedömning och betygssättning i Idrott och Hälsa? 

• Vad har läraren för syn på likvärdighet?  

• Hur uppfattar läraren LGY11 och ämnesplanen i Idrott och Hälsa? 

 
Följande avsnitt inleds med en diskussion om studiens metodval och dess tillämpning, sedan 
kommer min tolkning av resultatet diskuteras och kopplas till tidigare forskning samt den 
teoretiska referensram som studien innefattar. Vidare presenteras mina slutsatser av resultatet 
för att sedermera besvara studiens syfte och frågeställningar.  
 
 
7.1 Metoddiskussion  
 
Enligt min uppfattning har valet av metod gått i enlighet med det som studiens syfte önskar 
undersöka. Då syftet var att undersöka hur lärare i ämnet Idrott och Hälsas syn- och 
tillvägagångssätt vid bedömning samt betygssättning påverkar likvärdigheten i ämnet visar sig 
den semistrukturerade metoden vara ett bra val. Informanterna gav en djupgående bild och 
kunde fritt resonera kring de rådande frågeställningarna. Även urvalet av lärare med olika 
bakgrund, ålder och erfarenhet visade sig vara fördelaktigt då det ledde till en stor variation i 
de resonemang och svar som framhävdes. Utfallet av informanter och intervjuernas 
varaktighet stod också i linje med vad som var önskvärt i studiens syfte, dock finns det alltid 
invändningar mot det låga antalet undersökningspersoner och hur det påverkar 
generaliserbarheten när det kommer till kvalitativ forskning (Stukát, 2011).  
 
Något som skulle kunna påverka resultatet är min bristande erfarenhet i rollen som 
intervjuare. Eventuella följdfrågor eller intressanta ämnen kan ha förbisetts på grund av min 
ofullständiga kunskap i forskningssammanhang. En svaghet skulle kunna vara att 
informanternas uppriktighet blir färgade av medvetandet om studiens syfte, att de därmed 
anpassar svaren utifrån vad de tror att intervjuaren vill höra. Dock upplevdes informanterna 
som frispråkiga, genuina och ärliga i sitt sätt att uttrycka sig och att vetskapen om syftet inte 
upplevdes som en faktor som påverkade resultatet.  
 
En kritik som kvalitativ forskning alltid stöter på är att forskarens egen subjektivitet riskerar 
att påverka resultatet (Bryman, 2018; Stukát, 2011). Min medvetenhet kring påståendet ovan 



 
 

 36  

har gjort att det har varit av yttersta vikt att försöka hålla mig borta från egna värderingar och 
erfarenheter samt ha ett objektivt förhållningssätt till intervjuerna och studien.  
 
 
 
7.2 Teoretiskt och praktiskt perspektiv 
 
Vid analysen delades resultaten in i två huvudkategorier; Begreppet Likvärdighet och 
Arbetsmetod. Utöver de två ovannämnda kategorierna kan begreppen även ses utifrån ett 
djupare synsätt, innebärande ett teoretiskt och ett praktiskt perspektiv. Det teoretiska 
perspektivet går att applicera på Begreppet Likvärdighet och dess underliggande kategorier 
och handlar om lärares tolkningar, uppfattningar samt synsätt. Det praktiska perspektivet som 
tillämpas på kategorin Arbetsmetod berör hur lärare faktiskt arbetar, hur de bedriver sin 
undervisning, vad, hur och när de bedömer, vad de värderar och vilken kravbild som råder. 
För att konkretisera och tydliggöra kan det enklast beskrivas som att det teoretiska 
perspektivet utgår från hur lärare Ser medan det praktiska perspektivet handlar om hur lärare 
Gör. Nedan diskuteras och fördjupas resultaten genom de två perspektiven. 
 
 
7.2.1 Teoretiskt perspektiv 
 
Lärarnas tolkning av begreppet likvärdighet kan ses tillhöra det teoretiska perspektivet. Det 
handlar om lärares sätt att förklara och definiera likvärdighet som begrepp i 
skolverksamheten. Resultaten visar att lärarnas utsagor skiljer sig åt där en lärare refererar till 
diskrimineringsgrunderna och en annan definierar likvärdighet likt Skolverket (2018a) gör 
som innebär att alla elever har rätt till en likvärdig utbildning av samma kvalité utan att 
undervisningen bedrivs på samma sätt. Lärarnas olika syn och uppfattning av likvärdighet kan 
ses vara en faktor som komplicerar en samstämmig grundsyn i vad man strävar efter och hur 
man ska nå dit. Lärarnas differentierade syn av likvärdighet riskerar att skapa en polarisering 
av begreppet; om lärare strävar efter att uppnå en hög likvärdighet men är av olika uppfattning 
av vad begreppet innebär, kan det leda till en strävan åt olika håll och därmed kan inte 
resultatet av likvärdighet bli detsamma.  
 
Även lärarnas synsätt och tolkningar av ämnesplanen kan ses utifrån det teoretiska 
perspektivet. Samtliga lärare upplever ämnesplanen som tolkningsbar och det illustreras bland 
annat genom en osäkerhet i de ämnesspecifika begreppen såsom vad en rörelse av komplex 
karaktär betyder, men även vilka moment som ska prioriteras och värdesättas högre vid 
bedömning och betyg. Vidare visar resultatet att lärarna genom sina tolkningar har olika syn 
på hur ämnesplanen tar sig uttryck och därmed skiljer sig lärarnas prioriteringar och 
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värderingar av innehållet. Det kan ses stämma överens med Riksrevisionen (2011) samt 
Håkanson (2015) som lyfter att likvärdigheten hotas på grund av att lärarna gör egna 
tolkningar i ämnesplanen. Med bakgrund till ovannämnda har Skolverket (2018d) påbörjat en 
revidering för att bland annat komma till bukt med problemet. Det tycks finnas en önskan om 
att uppnå en högre likvärdighet med bakgrund mot att de upplever tolkningsbarheten som ett 
problem och önskar konkretiseringar. Lärarna uttrycker en medvetenhet om problematiken 
med att läroplanen är tolkningsbar, vilket skulle kunna ses som att det finns en ambition i att 
likvärdighet alltid ska eftersträvas i största möjliga utsträckning vid frågor som rör bedömning 
och betygssättning. Ambitionen kan även ses i lärarnas förslag kring förbättringsmöjligheter 
rörande likvärdighet.  
 
 
7.2.2 Praktiskt perspektiv  
 
Likvärdigheten avspeglar sig även i hur läraren utformar sin undervisning och hur den i 
praktiken tas i uttryck. Det arbete som lärarna i praktiken utför gällande planering och 
undervisningsutformning skiljer sig åt. En tydlig skillnad kan ses i att vissa lärare arbetar med 
blockundervisning och andra arbetar med ett mer varierat innehåll. Skillnaderna skulle kunna 
ses påverka i vilken omfattning eleverna ges möjlighet till fördjupade kunskaper och även i 
vilken utsträckning de ges erfarenhet av olika typer av aktiviteter. Frågan blir då om 
blockundervisning eller varierad undervisning lämpar sig bäst i relation till elevers förväntade 
kunskapsutveckling. Svaret lämnas därhän och är i sammanhanget irrelevant. Det handlar inte 
om huruvida det ena är mer rätt än det andra; det relevanta bör ses vara om riktlinjerna för hur 
undervisningen ska bedrivas bör förtydligas så att den sker utifrån samma principer. De olika 
tillvägagångssätten vid utformningen av undervisningen kan därmed avspegla sig på 
likvärdigheten i lärarens sätt att bedöma och betygssätta. 
 
Lärarnas sätt att utforma undervisningen kan till viss del relateras till deras 
bedömningstillfällen, det vill säga när läraren bedömer. Resultatet visar att tidpunkten för 
bedömning skiljer sig åt mellan lärarna. Det framgår att en lärare har ett uttalat tillfälle för 
varje gång bedömning sker och det är i anslutning till blockets avslut. Vidare visar resultatet 
att det vid varierad undervisning förekommer betygsgrundande bedömningssituationer under 
varje lektion. Tidpunkterna för när eleverna bedöms skapar icke-likvärdiga förutsättningar för 
bedömningen av elevernas förmågor och kunskaper då de ges olika lång tid att få visa vad de 
har lärt sig. Sammanfattningsvis innebär det att lärare som arbetar med blockundervisning och 
bedömer i anslutning till dess avslut ger elever möjlighet att under en längre tid öva och 
utveckla de förmågor och kunskaper som de ska bli bedömda på. Medan de lärare som 
däremot bedömer sina elever varje lektion skapar ett klimat där elever alltid blir bedömda på 
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den kunskapen de redan har. Ett undervisningsklimat där eleverna ständigt blir bedömda 
skulle kunna vara en faktor som ligger till grund för vad tidigare studier visat; att elever blir 
bedömda på det de redan kan (Modell, 2018; Wiker, 2017). Ovanstående resonemang kan 
även ställas i motsats till Skolverkets (2017a) ambition i strävan efter en undervisning präglad 
av ett formativt förhållningssätt vid bedömning; i vilken utsträckning skapar läraren rum för 
ett formativt lärande i ett undervisningsklimat där bedömning ständigt sker?  
 
Till det praktiska perspektivet tillhör även vilken kravbild som lärarna anser föreligga när de 
värderar elevers kunskaper och sedermera baserar betygssättningen på. I resultatet framgår det 
genom att lärarna redogjorde för vad de värderade vid betygssättning. Lärarnas åsikt gällande 
vilken kravbild som låg till grund för betyget E kan delas upp i två fack. Det ena facket menar 
att elevens deltagande och engagemang var tongivande och det andra facket menade att 
elevens kunskaper måste motsvara en viss nivå. Med två så tydligt skilda uppfattningar om 
vad som krävs för att uppnå ett godkänt betyg i ämnet Idrott och Hälsa går det också hävda att 
elever har vitt skilda förutsättningar att nå betyget E. Sett till nyss nämnda kan det även ses 
som att elevens betyg i allra högsta grad påverkas av vilken lärare som bedömer eleven. 
Resultatet kan ses i samband med Segers (2016, sid. 130) uttalande om att: ”Likvärdighet 
inom ämnet Idrott och Hälsa innebär att bedömning av en viss förmåga av samma kvalitet ska 
leda till samma betyg, oavsett var i landet eller vilken lärare som betygsätter”. Likvärdigheten 
kan därmed ses bristande då lärares subjektiva åsikter influerar på betygets innehåll. När det 
förekommer olika kravbilder för vad som krävs av eleven för att uppnå ett specifikt betyg kan 
det även leda till att betyget inte motsvarar elevens kunskapsnivå. Konklusionen blir därmed 
att betygssystemet faktiska syfte riskerar tappar sin trovärdighet då lärare sätter upp sina egna 
krav för vad som krävs för ett specifikt betyg.    
 
 
7.2.3 Begreppens relation 
 
De två begreppens olika perspektiv ska inte ses som oberoende av varandra utan snarare 
tvärtom, att de står i relation till varandra och att de utifrån den här studiens resultat 
tillsammans utgör fundamentet för likvärdighet. Hur lärarna ser på likvärdighet och hur 
lärarna förstår samt definierar likvärdighet utgör också grunden för hur lärarna arbetar med 
likvärdighet. Lärarnas syn på och tolkningar av läroplanen fungerar som utgångspunkt i 
lärarnas arbetsmetod. Det kan även ses som att lärarens subjektiva påverkan på 
undervisningens utformning kan leda till att tolkningen av läroplanen sker utifrån hur läraren 
vill att det ska se ut och hittar därmed tillvägagångssätt som gör att tolkningen går att styrka 
utifrån styrdokumenten.  
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7.3 KASAM 
 
I följande avsnitt kommer resultaten diskuteras utifrån teorin om KASAM där de tre 
komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet tillsammans utgör känslan av 
sammanhang. Även om komponenterna står i relation till varandra kommer de i första hand 
appliceras på resultaten enskilt. Avslutningsvis kommer komponenterna vävas samman och 
diskuteras i sin helhet.  
 
Resultatet visar att lärarnas definition av begreppet likvärdighet varierade. I sammanhanget 
kan det ses som att upplevelsen av begriplighet var såväl hög som låg beroende på hur tydligt 
och på vilket sätt lärarna upplevdes kunna förklara och beskriva begreppet. En lärare beskrev 
och definierade begreppet tydligt och svaret stod i linje med Skolverkets (2018a) riktlinjer för 
likvärdighet. Utifrån Antonovskys (2005) beskrivning att upplevelsen av begriplighet baserar 
sig på att människan uppfattar något som tydligt, konkret och enkelt att förstå och förklara, 
kan ovanstående lärare förstås ha en hög begriplighet. I de fall då lärarna ansågs ha svårt att 
förklara och relatera begreppet till ett relevant sammanhang kan det också utifrån 
Antonovskys definition uppfattas föreligga en låg begriplighet. Med bakgrund mot 
ovanstående exempel kan det tolkas som att Skolverket tillgodoser lärarna med resurser för att 
uppnå hög begriplighet i sammanhanget. Däremot kan det anses fallera av anledningar som att 
resurserna inte har nått ut i tillräckligt stor utsträckning. Det går att se det från två sidor, 
informationen kring Skolverkets riktlinjer om likvärdighet finns att tillhandahålla för samtliga 
som önskar ta del av dem. En fråga som skolverksamheten därmed bör lyfta är om ansvaret 
ska ligga hos varje enskild lärare, eller borde istället det gemensamma ansvaret i strävan mot 
likvärdighet lyftas för att öka medvetenheten hos samtliga verksamma inom skolan men även 
andra aktörer som kan inverka på skolans likvärdighetsuppdrag.  
 
Samtliga lärare ansåg det råda en hög likvärdighet inom den egna skolan, främst på grund av 
ett väl fungerande kollegialt samarbete. Med kollegialt samarbete menade lärarna att de 
hjälptes åt vid bedömning men även med att tolka, definiera och dra slutsatser av läroplanen. 
Hanterbarhet enligt Antonovsky (2005) innebär att människan upplever ha de tillgångar och 
verktyg som krävs för att veta hur en situation ska hanteras. I relation till ovanstående resultat 
kan därmed hanterbarheten ses som hög hos lärarna då de ser sitt kollegiala samarbete som ett 
verktyg att hantera och nå upp till situationens mål, i det här fallet blir situationen att uppnå en 
likvärdighet i bedömning och betygssättning i ämnet Idrott och Hälsa.  
 
Resultatet visar även att det finns situationer där lärarna upplevs sakna de verktyg och 
resurser som krävs. Det framgår att samtliga lärare beskriver delar av ämnesplanen med ord 
som tolkningsbar eller flummig vilket hos vissa även resulterar i en osäkerhet i hur de ska gå 
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tillväga i olika situationer. Sammanfattningsvis tycks inte tolkningsbarheten vara ett problem 
för vissa, då lärarna ändå upplevs kunna förstå och förklara sin tolkning och med säkerhet 
kunna redogöra för varför de arbetar på ett visst sätt. Däremot skapar tolkningsbarheten för 
vissa en problematik i hur de ska bedriva sin undervisning och skapar en osäkerhet i om det 
görs på ”rätt” sätt. Lärarna ges därmed inte de verktyg som krävs för att en hög hanterbarhet 
ska kunna uppnås. Det kan bland annat bero på Skolverkets brist i att kunna konkretisera och 
förtydliga riktlinjerna för hur ämnesplanen och kunskapskraven ska förstås.  
 
Antonovsky (2005) menar att Meningsfullhet präglas av ett positivt förhållningssätt, där 
intresset för att känslomässigt engagera sig i en situation avgör till vilken grad en person 
upplever meningsfullhet. Engagemanget och intresset påverkas av personens känsla av 
delaktighet som vidare är en kärna för upplevelsen av meningsfullhet. Alla lärare i studien 
uttryckte att de upplevde ett starkt värde i friheten att själva kunna välja och påverka hur deras 
undervisning skulle bedrivas. Utifrån ovannämnda skulle det kunna ses som Skolverket 
genom ämnesplanens ”frihet” ger lärarna möjlighet till en hög grad av delaktighet som vidare 
skapar ett intresse, engagemang och motivation i deras arbete, därmed bidrar det till en hög 
meningsfullhet hos lärarna.  
 
Resultatet visar således på både höga och låga upplevelsegrader av begriplighet, hanterbarhet 
och meningsfullhet och är beroende av den situation som läraren befinner sig i. De låga 
upplevelsegraderna av komponenterna bottnar framförallt i brist på tydlighet och avsaknaden 
av tillräckliga verktyg till att förstå vilka riktlinjer som råder samt en insikt i hur dessa ska 
följas. Sådana brister resulterar även i en låg känsla av både begriplighet och hanterbarhet 
som i sin tur är en förutsättning för att kunna nå en hög känsla av meningsfullhet. Sett till nyss 
nämnda lämnas det utrymme för förbättring där fokus utifrån den här studiens resultat sett 
utifrån teorin bör riktas mot att ge lärarna förutsättningar till högre KASAM. Antingen måste 
läroplanen revideras så den blir mer konkret och inte lämnar rum för tolkning (begriplighet), 
eller så behöver lärarna ges bättre verktyg att kunna tolka läroplanen (hanterbarhet). Oavsett 
vad, skulle det första exemplet genomföras skulle det behöva innebära en tydligare läroplan 
och därmed en högre känsla av begriplighet som även skulle ge lärarna förutsättningar till en 
högre hanterbarhet. Skulle det andra exemplet genomföras behöver lärarna ges verktyg (ökad 
hanterbarhet) som hjälper dem vid tolkning av läroplanen, vilket också ökar begripligheten. 
Oavsett vilket alternativ som i slutändan lämpar sig bäst kommer både begripligheten och 
hanterbarheten ha bättre förutsättningar att höjas. Som tidigare nämnt står dessa komponenter 
i relation till varandra och är en förutsättning för meningsfullhet, tillsammans utgör de också 
KASAM: känsla av sammanhang.  



 
 

 41  

7.4 Avslutande reflektion 
 
Studiens slutdiskussion har belyst att resultatet går att ses utifrån ett djupare perspektiv genom 
att se huvudkategorierna Begreppet Likvärdighet och Arbetsmetod utifrån ett teoretiskt och ett 
praktiskt perspektiv. De två perspektiven står i relation till varandra där det teoretiska 
perspektivet utgör en grund för hur det praktiskt tillämpas. Det innebär att läroplanens 
tolkningsbarhet leder till att lärarens subjektiva tolkning blir central för hur undervisningen 
utformas. Resultaten sett utifrån KASAM har visat att det föreligger såväl höga som låga 
upplevelser av de tre komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Dock har 
det visat sig finnas utrymme för förbättring och där förbättringen ligger bland annat i 
Skolverkets ansvar i att tillhandahålla lärarna med bättre hjälpmedel för att förstå läroplanen 
och dess tolkningsbarhet.  
 
Studiens slutsats är därmed att läroplanens tolkningsbarhet skapar ett krav på lärarens 
subjektiva omdöme. Tolkningarnas differenser leder till icke-likvärdiga villkor för eleverna 
vid bedömning och betygssättning i ämnet Idrott och Hälsa.    
 
 
7.5 Fortsatt forskning 
 
Genom studiens gång och i samband med resultatanalysen har fler frågeställningar rörande 
forskningsområdet uppenbarat sig. Det som känns särskilt relevant relaterat till studiens 
slutsats är att undersöka hur skolväsendet ska gå tillväga för att bistå lärare med de resurser 
som anses nödvändiga i hur bedömningen och betygssättningen ska tydliggöras. En start 
skulle kunna vara att göra en mer omfattande studie kring lärares uppfattning om 
ämnesplanens tolkningsbarhet. Skulle ett sådant resultat peka mot liknande slutsatser som 
framgått i denna studie; att tolkningsbarheten är påtaglig och drabbar likvärdigheten. Kan det 
även vara av intresse att undersöka hur Skolverket i samarbete med lärarna ska gå tillväga för 
att tillgodose lärarna med de resurser som krävs för en likvärdig bedömning och 
betygssättning i ämnet Idrott och Hälsa. 
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BILAGA 1 – GUIDE, FRÅGEOMRÅDEN 
 

Intervjuguide 
 
Inledning 
 
Presentation och tack 
 
Syftet med undersökningen 
 
Valet av intervjuperson baseras på värdefulla insikter och åsikter 
 
Etik 

- Frivillighet 
- Rätt att avbryta eller avböja svara 
- Konfidentiellt 
- Ljudinspelning av samtalet 
- Informationen kommer endast nyttjas i forskningssyfte 

 
Frågor innan start? 
 
Inledande frågor 
 
Hur länge har du arbetat som lärare i Idrott och Hälsa? 

(När gick du lärarutbildningen?) 

Varför valde du att bli lärare i ämnet? 

Trivs du med ditt arbete? 

Vad är det som gör att du trivs/inte trivs? 

Vad upplever du är det bästa med att vara lärare i Idrott och Hälsa? 

Finns det något du anser vara extra utmanande som lärare i ämnet? 

(Om, varför då? Utveckla) 

 
Huvudfrågor 
 
 
Arbetsmetod 
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Kan du redogöra för och förklara hur du planerar samt lägger upp din undervisning i ämnet 

Idrott och Hälsa? 

Varför har du valt att arbeta på det sättet? 

Har du några grundläggande principer som genomsyrar din undervisning? 

(Exempelvis hur du arbetar med elever som inte är ombytta. Hur du arbetar med elever som 

inte vill vara med av olika anledningar.) 

När bedömer du elevers kunskaper? 

Hur bedömer du elevers kunskaper? 

(Om det sker dokumentation) Hur dokumenterar du det? 

Hur värderar du och mäter rörelsekvalitéer i olika moment? 

(Exempelvis hur bedömer du om rörelsen är utförd med säkerhet och av komplex karaktär?) 

Upplever du att eleverna vet vad som förväntas av dem för att uppnå ett visst betyg? 
(Vad är anledningen till det?) 
Vad krävs för att nå ett E i ämnet? 
När sätter du betyg på förmågorna? 
(När betygssätts eleven) 
Vad går du på när du sätter betyget? 
(Något som väger tyngre/lättare) 
Finns det moment som väger tyngre än andra? 
(Beroende på samtalets riktning) Vad anser du vara de största utmaningarna i att sätta betyg 
på elever? (Utveckla) 
 

LGY11 
 
Vad tycker du om LGY11? 
Hur upplever du ämnesplanen, det centrala innehållet och kunskapskraven? 
(För- och nackdelar?) 
 

Likvärdighet 
 
Hur definierar du likvärdighet? 



 
 

  

3(3) 
Vad betyder likvärdighet för dig? 
Hur ser du på skolans likvärdighet gällande bedömning och betygssättning? 
Hur upplever du att det fungerar? 
(Beroende på utfall) Vad är det som gör att det fungerar bra? På vilket sätt skulle det kunna 
bli bättre? 
Hur upplever du att elever ges likvärdiga förutsättningar att visa vad de kan? 
På vilket sätt arbetar du med likvärdighet på den här skolan?  
(Fungerar bra/mindre bra) Vad är det som gör att ni lyckas bra? Vad skulle behövas för att ni 
ska lyckas bättre? 
 
 
Avslutande frågor 
 
Finns det någonting som du känner att du inte fått sagt? 
Vill du utveckla eller tillägga något?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

BILAGA 2-INFORMATIONSBREV 
 

Mail 
 
Hej, 
 
Mitt namn är Kalle Forsgren och jag studerar till ämneslärare i ämnet Idrott och Hälsa på 
Karlstads universitet. Under vintern skriver jag min C-uppsats och har valt att undersöka 
lärarens perspektiv på området bedömning och betygssättning i Idrott och Hälsa. Med 
anledning av detta så har metodvalet blivit att hålla djupintervjuer med flertalet 
gymnasielärare i ämnet. 
 
Min fråga till dig är om du vill och har möjlighet att delta i studien som innefattar en intervju 
om cirka 30–60 minuter? Mötesplats avgör du, jag har mötesrum till mitt förfogande men är 
flexibel och anpassar mig efter det som passar dig bäst. Önskvärt vore om platsen för 
intervjun sker avskilt utan störningsmoment. 
 
Jag förstår att tiden inte är optimal nu innan jul, men om du bestämmer dig för att delta i 
studien behöver intervjun äga rum inom de närmsta två veckorna. Min önskan hade 
självfallet varit att kunna tidigarelägga intervjuerna med tanke på den tidsbrist som brukar 
råda innan jul men på grund av uppsatsens tidsomfång har det inte varit möjligt eller aktuellt 
att tidigarelägga intervjuer. 
 
C-uppsatsen kommer förhålla sig till de etiska forskningsprinciperna: 
Informationskravet 
Konfidentialitetkravet  
Samtyckeskravet  
Nyttjandekravet 
Dessa principer kommer att förtydligas vid intervjutillfället. 
 
Har du några frågor så tveka inte på att kontakta mig, tack på förhand! 
 
Med vänlig hälsning 
Kalle Forsgren 
 
 


