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Sammanfattning 

Studien syftar till att undersöka hur lärare upplever betyg och bedömning i ämnet idrott och 

hälsa. Begreppen som är centrala för studien är relevans, giltighet och tillförlitlighet. I strävan 

mot en likvärdig bedömning i den svenska skolan är just dessa begrepp betydelsefulla för 

lärare att utgå ifrån. Insamlandet av material till studien har gjorts genom kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer. Resultaten från dessa intervjuer visar på likheter och skillnader i 

hur lärare arbetar för att förankra studiens centrala begrepp i sin bedömning och betygsättning 

i ämnet idrott och hälsa.  I studiens sista kapitel diskuteras respondenternas svar i relation till 

vetenskaplig forskning.  

Nyckelord: Idrott och hälsa, likvärdighet, relevans, giltighet, tillförlitlighet 

 

 

Abstract 

The study aims to investigate how teachers experience grades and assessments in the subject of 

physical education. The concepts that are central to the study are relevance, validity and 

reliability. In the quest for an equivalent assessments in the Swedish school, these concepts are 

important for teachers to start from. The collection of materials for the study was done through 

qualitative semi-structured interviews. The results of these interviews show similarities and 

differences in how teachers work to anchor the study´s central concepts in their assessments 

and grading in the subject of physical education. The last chapter of the study discusses the 

respondents´responses in relation to scientific research. 

Keywords: Physical education, equality, relevance, validity, reliability 
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1. Inledning  
Tiden under idrottslärarutbildningen på Karlstads universitet har varit givande i alla möjliga 

aspekter. Kunskaper inom områden som pedagogik och ämnesdidaktik har erhållits samt så 

har vyer vidgats inom andra områden. Utbildningen har genom deltagande och ledande av 

lektioner samt diskussioner kring dessa gett alla möjliga verktyg för att kunna utveckla 

professionen inom läraryrket. Framförallt inom de områden där elevers förutsättningar för att 

kunna delta på ett likvärdigt sätt varit i fokus.  

Enligt Skolverket (2017) ska alla elever få chansen till en likvärdig utbildning oavsett vilken 

skola man får sin utbildning i. Likvärdigheten skall genomsyra hela skolväsendet och därmed 

också lärares bedömning och betygsättning. Skolans bedömningssystem är målrelaterat vilket 

innebär att elevers förmågor skall mätas mot de krav som ställs i dagens läroplaner 

(Skolverket, 2017). För att bedömningen skall bli likvärdig behöver alltså lärare se till att 

integrera dessa krav i sin undervisning och bedömning för att det skall bli relevant i relation 

till kraven. Lärare behöver också göra bedömningen tillförlitlig genom att vara överens om 

hur kraven skall tolkas (Thornberg & Jönsson, 2015). Skolverket (2012a) menar att begreppen 

relevans, giltighet och tillförlitlighet är betydelsefulla perspektiv som lärare behöver utgå 

ifrån för att göra en likvärdig bedömning. 

Undersökningar av bland annat Skolinspektionen (2012) visar på att likvärdigheten i lärares 

bedömningar inte är tillräcklig. Sambedömning och bedömningsstöd från Skolverket sägs 

göra att likvärdigheten ökar men det är svårt att hitta vetenskaplig forskning kring detta.  

Med utgångspunkt i dessa svårigheter har ett intresse och en nyfikenhet för hur lärare arbetar 

med bedömning och betygsättning i ämnet idrott och hälsa växt fram. Med anledning av detta 

känns det relevant att fördjupa kunskaperna inom området. Intresset och nyfikenheten grundar 

sig till stor del i hur just lärare jobbar för att säkerhetsställa att deras bedömning och 

betygsättning kan anses likvärdig.  

Förhoppningsvis kommer denna studie ge svar som kan utveckla professionen som 

idrottslärare men också svar som kan gynna läraren i helhet oavsett vilket ämne och vilka 

årskurser man undervisar.  
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2. Litteraturhantering 

I detta avsnitt kommer de centrala begrepp från studien definieras. Begreppen är viktiga i 

arbetet mot en likvärdig skola och bedömning. Beroende på vilken litteratur man läser så 

kopplas olika moment till olika begrepp. För att underlätta för studiens läsare så förklaras 

studiens centrala begrepp i detta avsnitt samt också vad de innebär.  

2.1 Begreppsdefinitioner 

De begrepp som genomsyrar studien är relevans, giltighet och tillförlitlighet. Detta på grund 

av att Skolverket (2012a) anser att lärare behöver försäkra sig om en likvärdig bedömning 

genom att utgå från kunskapskraven, det centrala innehållet samt skapa relevanta 

bedömningsunderlag (relevans och giltighet). Lärare i ämnet behöver också se till att de tolkar 

värdeorden från kunskapskraven lika (tillförlitlighet). Nedan följer definitionerna för dessa 

begrepp. 

2.1.1 Likvärdighet 

När man pratar om likvärdighet i den svenska skolan menar man inte att alla elevers 

utbildning skall se exakt likadan ut. I skollagen (SFS 2010:800, kap. 1 §4) står det att 

utbildningen ska kunna variera i sin utformning för att tillgodose olika elevers behov. Med 

detta menas att alla elever ges de verktyg som de behöver för att kunna utvecklas och nå sin 

fulla potential, oavsett om en elev besitter en hög kompetens eller inte inom ramen för skolan 

(Skolverket, 2012b).  

Likvärdigheten genomsyrar hela skolväsendet liksom också yrkesverksamma lärares olika 

bedömningar och betygsättningar. Skolverket säger: 

För att bedömning ska leda till en likvärdig och rättvis betygssättning krävs att några 

grundläggande aspekter är uppfyllda. Den ena handlar om att den bedömning som görs är giltig 

och relevant (valid), och den andra om att bedömningen är noggrann och tillförlitlig (reliabel). 

(Skolverket, 2012a, s. 3) 

För att lärare ska kunna skapa bedömningsunderlag för främjandet av en likvärdig bedömning så 

behöver lektioner och examinationstillfällen utformas efter de nationella mål som finns i läroplanen 

(Korp, 2006). 

2.1.2 Relevans och giltighet 

Att bedömningar och betygsättningar är giltiga och relevanta är viktiga beståndsdelar i strävan 

mot en likvärdig bedömning.  
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Definitionen på en relevant och giltig bedömning är att lärare utgår från de nationella 

kunskapskraven när de bedömer sina elever. Blandar lärare in faktorer som idrottsliga 

prestationer i form av till exempel hur högt någon hoppar, hur många mål de gör på fotboll 

eller liknande, sjunker bedömningens relevans (Skolverket, 2012a).  

När man pratar om en giltig bedömning och betygsättning inom ramen för den svenska skolan 

så handlar det om att elever ska kunna visa sina förmågor i situationer där utomstående 

faktorer, negativa som positiva, kan påverka så lite som möjligt (Jönsson, 2017). Till exempel 

ska elever kunna få visa sina rörelsekvalitéer genom att just visa de rörelser som de är tänkt. 

Lärare ska också kunna vara öppna för olika bedömningsformer. I skriftliga teoriuppgifter där 

en elev visar på läs- och skrivsvårigheter så får inte eleven en riktig chans att visa sina 

kunskaper. Om så är fallet så ökar giltigheten i bedömningen om eleven istället får redovisa 

muntligt (Korp, 2011). 

2.1.3 Tillförlitlighet  

Tillförlitligheten i lärarens bedömningar är också en viktig aspekt för en likvärdig och 

rättssäker bedömning (Skolverket, 2012a). I Skolverkets bedömningsstöd för ämnet idrott och 

hälsa står det: 

Vad innebär det att eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss kontra 

relativt god eller god anpassning? Om bedömning ska vara tillförlitlig krävs att olika 

lärare ger likartade svar på den frågan, och därmed gör samma bedömning av vilken 

grad av kunskaper en elev har. (Skolverket, 2012a, s. 4) 

Här menar skolverket att tillförlitlighet i relation till bedömning och betygsättning betyder att 

oavsett vem som bedömer, oavsett var eleven bedöms och oavsett när eleven bedöms skall 

bedömningen generera i samma betyg. 

Yrkesverksamma lärare kan öka tillförlitligheten i sin bedömning och betygsättning på olika 

sätt, bland annat genom att använda sig av bedömningsstöd från skolverket, kollegiala 

bedömningssamtal med kollegor från den aktuella skolan men också från andra skolor.  

2.2 Tidigare forskning 

I denna del kommer tidigare forskning lyftas fram för att påvisa hur idrottslärare tänker kring 

begreppen samt hur man kan jobba för att öka den likvärdiga bedömningen. 

2.2.1 Giltighet och relevans 

Ämnet idrott och hälsa ska vara roligt och fokus ligger på att röra på sig och att ha kul. Denna 

aspekt på ämnet har länge legat i framkant på hur lärare och elever ser på ämnet (Redelius, 
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Quennerstedt & Öhman, 2015). Att undervisningen bedrivs på ett sätt så att eleverna upplever 

det som kul är inte till någon nackdel. Men i strävan mot en likvärdig bedömning så är det 

viktigt att idrottslärare också låter de givna kunskapskraven från läroplanen spegla 

undervisningen och bedömningen.  

Forskning visar på att det finns en stark tradition hos yrkesverksamma lärare i idrott och 

hälsa, att sedan en tid tillbaka, värdesätta och till och med ibland låta elevers inställning till 

ämnet påverka de slutliga betygen (Redelius, Fagrell & Larsson, 2009).  

I en studie av Redelius, Quennerstedt & Öhman (2015) förklarar idrottslärare att även om de 

planerar sina lektioner noggrant utifrån centralt innehåll och kunskapskrav från läroplanen så 

kan de vara svårt att veta vad man egentligen ska få ut av den i bedömningssammanhang.  

Hur ska jag hinna dokumentera alla elevers kunskapsutveckling samtidigt som jag leder 

klassen? Jag har 30 elever per klass, många klasser och kort tid mellan lektionerna – när 

ska jag hinna dokumentera? Vad är det egentligen jag ska dokumentera? (Håkansson, 

2016) 

Bedömningsdokumentationen i idrott och hälsa är komplex. I det praktiska ämnet idrott och 

hälsa så sker stor del av bedömningen i den samtid som förmågan visas. För att veta vilken 

elev som gjort vad samt med vilken kvalité eleven har på sitt utförande så behövs en 

dokumentation inom en viss tidsram genomföras efter varje moment. Enligt Jönsson (2017) så 

finns det tre olika typer av lärare när det gäller dokumentation. Den intuitive läraren som 

endast går på magkänsla. Den bedömer inte specifika mål och dokumenterar sällan sina 

elever. Den andra typen är ”Bevissamlaren”, den dokumenterar i princip allt som eleverna gör 

vilket ökar bedömningens giltighet. Dock är inte alla bevis kopplade till målen utan läraren 

bara dokumenterar allt som går att dokumentera vilket kan sänka bedömningens relevans. 

Tredje typen, den systematiske planeraren, har hela tiden en medveten bedömning i planerad i 

sin undervisning. Den sistnämnde måste anses vara den absolut mest effektiva för att öka 

bedömningens giltighet och relevans. Lärare i ämnet dokumenterar dock sällan då tiden inte 

alltid finns för att vara ”den strukturerade planeraren” och väljer istället att gå på magkänsla 

(Svennberg, Meckbach, & Redelius, 2014). 

Genom att lärare ger sig möjligheten till att samla bevis, i form av till exempel dokumentation 

och film på elevers prestationer i relation till kunskapskraven ökar giltigheten och relevansen i 

deras bedömningar. En typ av dokumentation som sägs stärka relevansen för idrottslärares 

bedömningar är matriser. En bedömningsmatris som är noggrant förankrad i läroplanens 

kunskapskrav samtidigt som dessa kunskapskrav kan bockas av i olika nivåer beroende på hur 
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väl en elev har presterat krävs för att matrisen skall stärka bedömningens relevans (Jönsson, 

2017). 

2.2.2 Tillförlitlighet  

Betygsskillnaderna mellan skolor i Sverige skiljer sig mycket. Det beror bland annat på 

faktorer som socioekonomiska förutsättningar, om de är kommunala eller fristående skolor 

med mera. Bedömningarna skiljer sig mellan lärare på samma skolor också (Annerstedt & 

Larsson, 2010). Forskning visar på att en av de största anledningarna till detta är lärares olika 

tolkningar av den läroplan som ämnet skall följa. Oftast så har idrottslärarna en klar bild av 

vilka kunskaper eleverna ska införskaffa. Men bristen på tydlighet i det centrala innehållet 

och kunskapskraven gör at bilden av läroplanen varierar från lärare till lärare (Annerstedt & 

Larsson, 2010). Det finns olika tillvägagångsätt för att minska klyftorna i idrottslärares 

bedömning och betygsättning. Skolverket har utformat ett bedömningsstöd i ämnet idrott och 

hälsa där de framförallt lyfter fram det kollegiala samtalet (Skolverket, 2012a). Även om det 

har varit svårt att vetenskapligt bevisa att sambedömningen ökar tillförlitligheten i lärares 

bedömningar så tror man att diskussioner idrottslärare i mellan ökar likvärdigheten i 

bedömningen (Thornberg & Jönsson, 2015). 

Detsamma gäller skolverkets bedömningsstöd i idrott och hälsa. I det målrelaterade 

betygsystem som skolan använder sig av idag så handlar det om att elevers ska prestera 

gentemot de förbestämda krav som finns i läroplanen. Man skall alltså inte jämföra elever 

med andra utan utvärdera deras prestation i relation till de nationella kunskapskravens 

kriterier (Redelius, 2012).  

Vetenskaplig forskning visar att användandet av bedömningsmatriser också stärker 

tillförlitligheten i idrottslärares bedömning och betygsättning (Jönsson, 2017), framförallt om 

matrisen fylls i samspråk med kollegor där olika dokumenterade prestationer diskuteras.    
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3. Syfte och frågeställningar  

Det övergripande syftet med denna uppsats är att uppmärksamma yrkesverksamma lärare i 

ämnet idrott och hälsas uppfattningar om bedömning och betygssättning i sitt aktuella ämne. 

Mer specifikt lyder frågeställningarna enligt det som följer: 

Hur beskriver lärare i idrott och hälsa aspekter av giltighet och relevans? 

Hur skildrar en lärare i idrott och hälsa dimensioner av tillförlitlighet? 
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4. Metod  

Detta kapitel innehåller sju avsnitt. Det första kopplas till datainsamling. Avsnittet som sedan 

följer handlar tillvägagångssättet för att välja ut respondenter och därefter kommer ett avsnitt 

om hur studiens intervjuguide konstruerats. Det fjärde avsnittet behandlar metodens 

fullständiga genomförande och följs upp av ett avsnitt om hur den data som samlats in har 

bearbetats. Det sjätte avsnittet handlar studiens validitet och reliabilitet. Det sista om olika 

etiska förhållningsätt som en forskare bör förhålla sig till. 

Undersökningen i denna studie handlar om hur lärare uppfattar begreppen relevans, giltighet och 

tillförlitlighet i relation till sin bedömning och betygsättning. Det finns olika metoder för att samla in 

data. Oftast är dessa metoder uppdelade i kvantitativa och kvalitativa metoder. I kvalitativa metoder 

så är ord mer viktiga än jämförelse i form av siffror mellan olika delar. Det finns olika kvantitativa 

tillvägagångssätt för att samla in data (Bryman, 2018). 

Enligt Stukát (2011) används semistrukturerade intervjuer när man vill få så detaljrik information 

som möjligt. Därför föll valet av metod för datainsamling föll på semistrukturerad intervju då 

studiens frågeställningar kräver att respondenterna berättar hur de går tillväga med sina egna ord och 

på ett mer ingående sätt.  

Den data som används i studien har hämtats från intervjuer med sex olika högstadielärare där tre av 

dem arbetar på samma skola och de tre andra har sin arbetsliga utgångspunkt på andra håll. 

4.1 Design 

Data kan samlas in på olika sätt, varav ett sätt kopplas till kvalitativa metoder. Enligt Bryman 

(2018) så är inte mätning en central del av kvalitativa undersökningar. Detta till skillnad från 

kvantitativa undersökningar, som ofta görs för att mäta olika saker. I en kvalitativ 

undersökning så är istället det viktigaste att fånga respondenternas ord och låta dem beskriva 

hur de upplever den verklighet som de lever i. 

Den kvalitativa metoden har valts på grund av att ett intresse för säregna drag och detaljer. Då 

svaren i syftets frågeställningar kan landa i ett brett spektrum och man vill fånga samt följa 

upp de olika respondenternas svar så användes en kvalitativ datainsamlingsmetod. Detta för 

att kunna skapa en djupare förståelse för hur studiens centrala begrepp befästs i lärarnas 

bedömning och betygsättning samt ta reda på vad respondenterna anser är viktigt i frågan. Till 

skillnad från kvantitativa undersökningar så menar Bryman (2018) att kvalitativa intervjuer 

ger mer precisa svar. Det kvalitativa verktyg som använts tar form i en semistrukturerad 

intervju. Detta för att respondenterna ska kunna utforma självständiga svar (Bryman, 2018) 
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och enligt Stukát (2011) kan de också ge intervjuaren nya aspekter inom det aktuella området, 

aspekter som man kan ta med sig till nästkommande intervjuer för en större fördjupning.  

4.2 Urval 

Det finns olika sätt att välja respondenter på. Bland annat kan man göra ett strategiskt urval 

som enligt Stukát (2011) handlar om att välja ut vissa egenskaper som anses vara intressanta 

och sedan välja respondenter utefter dessa egenskaper. Man kan också använda sig av 

bekvämlighetsurval, vilket innebär att välja ut respondenter som till exempel finns i 

närområdet eller att forskaren känner möjliga respondenter sen innan (Bryman, 2018).  

I denna studie har bekvämlighetsurval och strategiskt urval använts. Då tanken med valet av 

undersökningsgrupp var att få in en viss variation av bland annat antal år med yrket, hur länge 

lärare jobbat på samma skola, lärare som varit på fler än en skola. Det fanns också ett visst 

intresse av att kunna få med några lärare från samma skola för att undersöka hur homogena 

deras tankar och tillvägagångsätt är gällande en likvärdig bedömning.  

Urvalet styrdes också av en viss bekvämlighet på så sätt att de lärare som valdes ut finns i 

närområdet samt en viss kontakt funnits med dem sen tidigare.  

Urvalet landade i tre idrottslärare från samma skola, en kvinna och två män, samt tre andra 

lärare från olika skolor, dessa tre lärare var alla män. Den gemensamma nämnaren för lärarna 

i undersökningen är att alla jobbar som idrottslärare på högstadiet. Åldern på respondenterna 

varierar i ett spann på 30–50 år.  

En semistrukturerad intervju kräver, enligt (Stukát, 2011), mycket av själva intervjuaren. 

Några av de mest viktiga faktorerna är att intervjuaren behöver vara ordentligt påläst i ämnet 

för att kunna följa upp respondentens svar med relevanta frågor. Inläsning på material, 

transkribering och analys av data tar tid. Med anledningen av detta och att denna studie 

behöver färdigställas inom en viss tidsperiod så begränsas urvalet till denna studie till sex 

idrottslärare.   

4.3 Intervjuguide 

Intervjuguiden (Bil. 2) konstruerades i fem steg. Först uppmärksammades relevanta uppsatser 

och intervjuguider i dessa. Därefter valdes ett teoretiskt ramverk. På basis av ramverket 

konstruerades en intervjuguide bestående av två olika huvudteman. Under dessa teman 

utformades 3–4 följdfrågor som skulle styra respondentens svar mot studiens frågeställning 

ifall respondenterna i sina svar skulle sväva ifrån det aktuella temat. Dock så är både 

öppnings- och följdfrågorna i intervjuguiden såpass öppna så att respondenten får chans att 

verkligen berätta hur de tänker upplever situationen inom området. Enligt Bryman (2018) så 
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är det viktigt att frågorna i en semistrukturerad intervju ger respondenten möjlighet att sätta 

sina egna ord på tillvaron.  

Intervjufrågornas kommunicerbarhet diskuterades sedan med studiekamrater och 

yrkesverksammalärare.  

4.4 Genomförande 

Innan kontakten togs med lärarna som skulle delta i studien formulerades ett informationsbrev 

(Bil. 1) för att på ett smidigt sätt förklara vad studien är tänkt att handla om samt information 

om hur personliga uppgifterna om lärarna behandlas. Detta brev förklarade också att 

intervjuerna skulle ta ca 30 minuter och att tid samt plats fick de gärna bestämma själva. Dock 

förklarades det att det var till en fördel om platsen var avskild då intervjun skulle spelas in. 

Detta för att undvika störningsmoment samt att respondenten känner sig trygg och kan svara 

fritt, vilket är viktigt enligt Bryman (2018).  

Idrottslärare som på något vis blivit bekanta genom praktik, vikariat eller på något annat vis 

kontaktades via sms där frågan ställdes om intresset för att delta fanns. Detta genererade 

sedan i att informationsbrevet skickades ut till samtliga via epost. Alla intervjuer startade med 

en genomgång av de etiska förhållningssätt som studien förhåller sig till för att bland annat 

säkerhetsställa att respondenten förblir anonym, får bryta när de vill samt inte behöver svara 

på frågor som de känner inkräktar på delar som de inte vill prata om. Därefter följde ett 

förtydligande av de olika begreppen som är centrala för studien. Intervjun följde sedan 

grundfrågorna från intervjuguiden med olika följd- och fördjupningsfrågor beroende på vad 

respondenterna svarade. Intervjuerna varade mellan 25–30 minuter och samtliga intervjuer 

genomfördes på respektive lärares skola vilket enligt Stukát (2011) är ett av de vanligaste 

alternativen och kallas fältstudie. 

Alla intervjuer genomfördes i enskilda rum som lärarna själva valde ut. Detta skapade goda 

förutsättningar för att kunna genomföra en intervju utan störningsmoment. Bristen på 

intervjuerfarenhet gjorde att de första intervjuerna inte kunde hålla samma kvalité som de 

sista intervjuerna. Trots att de första intervjuerna inte höll samma goda kvalité som de sista så 

gav de ändå svar som svarade upp mot studiens syfte.   

4.5 Databearbetning 

Genom att dokumentera intervjun med hjälp av inspelning samt att transkribera inspelningen 

så underlättar det för forskaren att göra en grundlig utvärdering av intervjun. Detta för att 

kunna gå tillbaka och lyssna på hur respondenternas uttrycker sina svar vilket är vanligt i 

kvalitativa undersökningar (Bryman, 2018). Med anledning av detta så dokumenterades 



 

14 

 

intervjuerna i både skrift och ljud. Transkriberingen i denna studie är inte utskriven så att man 

kan utläsa respondenternas alla olika uttryck och känslor. Endast det som sedan ansågs 

relevant för resultat- och diskussionsdel lyssnades om igen för att kunna bestämma vilken 

känsla och säkerhet respondenten svarade med. Ibland, för att spara tid, transkriberas endast 

vissa delar som anses vara extra intressanta för den aktuella studien (Stukát, 2011). I denna 

studie transkriberades dock allt. Detta för att säkerhetsställa att delar som kan vara 

betydelsefulla och intressanta för studien i slutändan inte skulle missas.  

Efter transkriberingen har intervjuerna analyserats. Detta för att kunna välja ut citat från 

respondenterna som på bästa sätt speglar och sammanfattar helheten i deras resonemang kring 

studiens centrala begrepp. Genom upprepad läsning av intervjuerna identifierades olika teman 

om hur respondenterna resonerar kring betyg och bedömning. Likheter och skillnader 

sammanställdes sedan i två olika tabeller. En tabell som skildrar resonemanget kring relevans 

och giltighet (se tabell 1) samt en tabell som behandlar tillförlitligheten (se tabell 2). Denna 

typ av analys kallas kvalitativ innehållsanalys vilket betyder att man lokaliserar olika 

bakgrundsteman som anses vara av vikt för studiens resultat. Detta för att sedan sammanställa 

dem (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, 2014).  

4.6 Reliabilitet och validitet 

När man pratar om en studies kvalité landar man ofta i begreppen validitet och reliabilitet. I 

diskussionen kring studiens reliabilitet pratar om hur exakt ett mätinstrument mäter det som 

det är avsett att mäta och validiteten är mätningens relevans i relation till det som är tänkt att 

mäta (Stukát, 2011). Till skillnad från kvantitativ forskning så är mätning inte ofta det som 

ligger i fokus för kvalitativ forskning. Det finns istället andra begrepp som man kan använda 

sig av för att påvisa studiens kvalité. Dessa begrepp är trovärdighet, överförbarhet och 

pålitlighet (Bryman, 2018). Dessa begrepp kommer definieras samt sättas i relation till olika 

moment i studien för att påvisa dess kvalité. 

4.6.1 Trovärdighet 

Trovärdighet kan ses som den kvalitativa studiens svar på den interna validiteten. För att en studie 

skall ses som trovärdig så är det viktigt att forskaren följer de regler som gäller inom forskning. En 

annan väsentlig del av studiens trovärdighet är att respondenterna får ta del av studiens resultat. Detta 

för att eliminera risken att för att forskaren har tolkat respondenternas verklighet på fel sätt (Bryman, 

2018). 
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Denna studies trovärdighet stärks då den vilar på de forskningsregler som råder och resultaten från 

studien har rapporterats tillbaka till lärarna som deltagit för att ge dem chansen att rätta till något som 

möjligen tolkats fel. 

4.6.2 Överförbarhet 

I kvalitativa undersökningar pratar man om överförbarhet istället för extern validitet som ofta nämns i 

kvantitativa studier. Överförbarheten i en intervju handlar om att respondenten skall kunna ge sin bild 

av hur de uppfattar den verklighet inom studiens aktuella område (Bryman, 2018). Det är då viktigt 

att låta respondenten ges möjlighet att hela tiden utveckla sina svar utan att intervjuaren ställer 

ledande frågor (Bryman, 2018).  

Intervjuguiden som används för denna studie har utformats på det sätt så att respondenterna skall få 

möjlighet att ge sin egen bild av deras verklighet inom området. Frågorna är öppna vilket ger dem 

möjlighet att fritt berätta hur de resonerar kring studiens centrala begrepp. I ett 

överförbarhetsperspektiv så stärks studiens kvalité genom detta eftersom det ger ett större djup i 

respondenternas svar (Bryman, 2018).   

4.6.3 Pålitlighet 

Pålitlighet kan ses som ett begrepp för reliabilitet i kvalitativ forskning. I kvalitativa studier betyder 

pålitlighet att forskaren kan redogöra och styrka sitt tillvägagångssätt genom hela 

forskningsprocessen (Bryman, 2018). 

Studiens pålitlighet stärks bland annat genom att alla moment inom studien har diskuterats med båda 

handledare och studiekamrater. Detta betyder att processen har kunnat granskas genomgående för att 

studien skall kunna hålla så hög kvalité som möjligt. Studiens tillvägagångssätt är också noga 

redovisat i detta metodkapitel så att studiens läsare ska kunna följa hela proceduren. 

4.7 Etiskt förhållningssätt 

Inom svensk forskning existerar ett antal etiska principer som man behöver förhålla sig till. 

Dessa principer är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Bryman, 2018).  

Med informationskravet menar Bryman (2018) det att forskaren skall tydliggöra syftet med 

undersökningen. Respondenterna skall också informeras om undersökningen är frivillig och 

att ett eventuellt avhopp inte behöver förklaras, vilket också är forskarens ansvar att förmedla. 

Innebörden av samtyckeskravet är respondenten har fullmakt över sin medverkan, den 

bestämmer helt själv om den vill vara med eller inte. Om respondenten skulle vara omyndig 

kan vårdnadshavare ge sitt godkännande eller icke godkännande (Bryman, 2018). Stukat 
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(2011) skriver att konfidentialitetskravet betyder respondenterna kommer hållas anonyma för 

andra. De uppgifter som respondenten lämnar kommer hanteras och förvaras som privat 

information och den informationen kommer inte offentliggöras för utomstående (Stukát, 

2011). Han skriver också att nyttjandekravet motsvarar att informationen som respondenterna 

lämnar kommer endast användas i vetenskapligt syfte i samband med studien. Informationen 

kan ses som personlig för forskaren eller forskningsgruppen och får inte lånas ut eller 

synliggöras för andra.     

Denna studie förhåller sig också till dessa krav. Genom informationsbrev och ett muntligt 

förtydligande om vad kraven innebär har respondenterna fått möjlighet att ta ställning i sitt 

deltagande. Kraven finns för att värna om deltagarnas integritet (Stukát, 2011), vilket är 

viktigt för att för att de ska känna sig trygga under intervjun och till följd av detta känna en 

större frihet när de formulerar sina svar. 
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5. Resultat 

I detta avsnitt kommer resultaten från de sex olika intervjuerna presenteras i form av två delar, 

beskrivning och analys. I första delen, beskrivning, behandlas idrottslärare olika citat om hur de 

resonerar kring bedömning och betygsättning i relation till relevans, giltighet och tillförlitlighet. I den 

andra delen, analys, kommer likheter och olikheter uppmärksammas i idrottslärarnas tillvägagångsätt. 

5.1. Beskrivning 

I denna del lyfts idrottslärarnas ord från intervjuerna fram och tolkas. De idrottslärare som deltagit 

har namngivits av olika könsneutrala namn för att deras identiteter skall förbli anonyma för läsaren. 

Deras citat presenteras i den följd som intervjuerna gjordes. Med andra ord så var Eli respondent i 

första intervjun, Francis i andra, Billie i tredje och så vidare. 

5.1.1. Eli 

I relation till relevans och giltighet uttryckte sig Eli så här: 

Men jag har inget sådant där Excel ark där jag skriver ner alla moment och bockar för, utan det 

blir nog mer ett tomt ark med fyra grejer som jag har på lektionen som jag anser er viktiga men 

det är inte alla lektioner jag har det. 

Med detta citat menar Eli att han inte känner något behov av att använda sig av någon förbestämd 

bedömningsmatris. Istället, beroende på vilken typ av lektion, formuleras en checklista, utifrån 

kursplanen och hens erfarenhet, på förmågor som hen anser att lektionens aktiviteter ger 

bedömningsunderlag för.   

I relation till en giltig bedömning säger också Eli: 

Känns som det är svårt att beskriva hur man gör om man inte vet hur man gör. 

Här menar Eli på att hen vill se en förmåga i sitt egentliga sammanhang. Till exempel att 

rörelseförmågor ska utföras av elever och inte beskrivas för att de ska kunna visa på att de kan det.  

I relation till tillförlitlighet uttryckte sig Eli så här: 

För det kan jag uppleva att, ofta är det viktigare att ha ett möte eller en konferens än att 

diskutera betyg och så vidare. Vi har tappat det som vi har som uppgift egentligen. 

Eli upplever att tillförlitligheten för betyg och bedömning är hög inom skolan som hen arbetar inom, 

trots att det ges lite utrymme i schemat för bland annat kollegiala samtal. 

Men tyvärr så tror jag att, att vi har olika bedömning på olika typer av skolor, varför vet jag inte. 

Eller jo, jag kanske har en åsikt om varför. Det kanske är lite oklara kunskapskrav och hur man 

ska bedöma dem. 
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Dock så anser hen att det är svårt med att få det överskridande mellan skolor när tillförlitlighet i betyg 

och bedömning diskuteras. 

5.1.2. Francis 

I diskussionen kring relevans och giltighet i betyg och bedömning säger Francis: 

Så man bedömer ju utifrån det man ser och de man har samtidigt som man önskar att man skulle 

ha ännu mer på varje elev men det kan ju räcka med det lilla också. 

Vidare utvecklar hen: 

Men jag kanske inte kommer överens med alla elever, kan ha svårare med relationer till vissa 

elever så försöker jag ändå vara professionell och titta på liksom, kunskaperna. 

Francis anser att det är viktigt att bedöma det som är relevant att bedöma i relation till 

kunskapskraven. Även om en elev inte deltar alltför ofta på idrottslektionerna eller visar på annat icke 

önskvärt beteende så kan de få ett godkänt betyg i ämnet. Hen menar på att hen kan bedöma en elev 

så länge eleven har uppvisat förmågor från de olika kunskapskraven i ämnet, även om eleven i alltid 

deltar.  

Om tillförlitligheten på skolan säger Francis: 

Vi pratar ganska mycket vi lärare tillsammans och försöker komma överens om en samplanering 

och sambedömning för att det ska bli så jämt som möjligt. 

För att stärka tillförlitligheten i betyg och bedömning på skolan så säger Francis att det ständigt finns 

en kommunikation om planering och bedömning mellan idrottslärarna på skolan. 

Francis pratade också om att kunna förbättra tillförlitligheten:  

Jag tar med mig ganska mycket från min förra kommun, vi var som sagt trettio idrottslärare som 

kunde sitta tillsammans och diskutera. Där har de gjort en väldigt bra progression, en väldigt 

bra plan, tydligt, massa matriser massa material. Den har jag försökt att få in så mycket som 

möjligt i den här skolan då, att vi ska jobba utefter liknande sätt. 

Trots att Francis tycker att idrottslärarna tillförlitlighet i betyg och bedömning är av hög grad på 

skolan så menar hen att de erfarenheter som hen har fått med sig från tidigare arbete kan öka 

tillförlitligheten.  
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5.1.3. Billie 

I relation till relevans och giltighet lyfter Billie hur hen planerar och jobbar med sin dokumentation: 

Ibland så sitter jag och skriver på varje, till exempel A i plint och E i ringar liksom, så kan det ju 

vara. Men är det ju en del. Sen får man ju också titta hur simmar de, hur dansar de, det är ju 

också rörelse. 

Här pratar Billie om sin lärarjournal. En journal som formas utefter kursplanens kunskapskrav. Här 

dokumenteras de olika momenten som hen, tillsammans med de andra idrottslärarna, har kommit 

fram till att vara relevanta för att testa av. Hen menar dock på att man inte kan lägga för stor vikt på 

varje moment utan man måste se till helheten.  

Om betyg och bedömnings tillförlitlighet i helhet säger Billie:  

Egentligen tror ju jag att det här inte alls går ihop, vi är så många lärare och vi tolkar på så 

olika sätt så att…nej det tror jag inte. 

Billie menar att det finns för många faktorer som påverkar bedömningssituationer. Framförallt menar 

hen på att kursplanerna är alldeles för öppna för tolkning och att alla lärare är olika individer som ser 

saker på olika sätt.  

Billie följer också upp med: 

I andra ämnen har man nationella prov och så. Det kanske skulle finnas i idrott också, att man 

får typ en dans, den här ska ni köra, och så finns det ett facit på de att såhär ser de ut för olika 

kriterier. 

Genom att konstruera kunskapstester som är lika över hela Sverige så tror Billie att tillförlitligheten 

mellan skolor skulle kunna förbättras. 

5.1.4. Sasha 

I relation till relevans och giltighet säger Sasha: 

Och det kan ju självklart medföra att man inte vill, att man inte gör, att man inte vågar. Jag 

tycker ändå att det bästa är att elever gör rörelsen så att jag ser. Men vill man inte göra det, eller 

kan inte så får man ju hitta på något annat sätt, typ om det går göra något teoretiskt utav det. 

Sasha säger att hen i första hand vill bedöma elevers rörelseförmågor genom att låta eleverna utföra 

dessa rörelser praktiskt. Detta för att bedömningen ska bli så relevant och trovärdig som möjligt. 

Dock är hen medveten om att miljön i en idrottshall kan kännas väldigt utsatt bland annat för att man 

ska visa sina förmågor inför sina klasskamrater. Hen är då medveten om att eleverna inte kan prestera 

sitt bästa och på grund av detta är hon öppen för alternativa möjligheter.  
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Sasha uttrycker sig också angående giltighet såhär: 

För vissa klasser och vissa individer så fungerar det att säga, nu kommer jag göra en bedömning 

i den här rörelsen. Vissa blir skitstressade över det och sätter sig hellre på läktaren. Då är det ju 

bra att man kan göra bedömningen lite när som helst också. 

Då Sasha är medveten om elevers svårigheter i att prestera för ett visst betyg så checkar hon av 

kunskapskrav genomgåeden under lektionstid. 

I diskussionen kring betyg och bedömnings tillförlitlighet säger hen: 

Det tycker jag ju är ganska svårt…det finns utrymme för egen tolkning… 

Sasha tycker att det är svårt att få till en helt tillförlitlig bedömning och menar på att kunskapskraven 

och centrala innehållet är alldeles för tolkningsbara för att lärare ska göra och tänka på samma sätt.   

Sasha säger också: 

När jag rättar prov försöker jag inte titta vem det är. 

Sasha förklarar att hen arbetar på olika sätt för att försäkra sig om att irrelevanta faktorer inte ska 

påverka tillförlitligheten för hens bedömningar. Bland annat genom att genomföra anonyma 

rättningar i teoretiska delar. 

5.1.5. Lee 

I frågan om hur Lee tänker kring relevansen i betyg och bedömning svarade hen: 

Man försöker förstås följa vår bibel. 

Lee menar på att den undervisning som hen bedriver grundar sig i läroplanen. Hens 

lektionsplaneringen utgår från centralt innehåll och kunskapskrav för att kunna skaffa sig så mycket 

relevant bedömningsunderlag som möjligt.  

Hen har också en plan för giltiga bedömningar: 

Jag tycker det är väldigt viktigt att det är ett bra klimat i klassrummet för att alla ska kunna 

prestera bra. 

Med detta citat anser Lee att man behöver skapa klassrumsklimat som tillåter folk att både lyckas och 

misslyckas. Detta för att eleverna ska våga visa sina prestationer framför sin klass utan att det tycka 

det är jobbigt. Det gör att Lee kan få en bra chans att se det hen ska bedöma i det sammanhang som 

det hör hemma vilket Lee tycker ökar bedömningens giltighet. 

I frågan om en tillförlitlig bedömning säger Lee: 
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Sånt där är bara eh….det fungerar inte så, tyvärr. Såklart att med vår nya kursplan trodde de att 

det skulle bli bättre men så är det inte. Man är olika som människor, elever är olika och vi lärare 

är olika. Vi har ju inte ens samma idrott. 

Lee anser att det är svårt att få till en helt tillförlitlig bedömning då kunskapskrav är tolkningsbara 

och idrottslärare som är verksamma på skolor runt om i Sverige inte tänker likadant i alla delar av 

kursplanen. 

Lee påpekar dock att skolorna i hens kommun börjat samarbeta inom området: 

Där har vi i alla fall börjat med av vi kanske ska en teoriuppgift som är lika på alla skolor. Men 

sen så kommer det till bedömningen sen och vi bedömer ju inte helt likt heller liksom. 

Lee anser att detta är ett steg i rätt riktning men hen återkommer till att alla lärare är olika individer 

med olika sätt att se på bedömning. 

5.1.6. Jamie 

I diskussionen kring hur Jamie jobbar med giltiga bedömningar säger hen: 

Jag har till exempel flera elever som hatar att dansa i grupp, som hellre vill filma en dans och på 

så sätt visa för mig. Jag ska ju bedöma hur väl de anpassar sig till takt och rytm och inte på 

vilket sätt de redovisar sina kunskaper. 

Jamie är väl medveten om komplikationerna med att elever ska försöka prestera inför klasskamrater. 

Därför tycker Jamie att det är viktigt att hitta alternativa tillvägagångssätt för elever att kunna visa 

upp sina förmågor för att kunna bedöma på ett så trovärdigt sätt som möjligt. 

Angående relevansen säger Jamie: 

Du ska ju bedöma hur väl de kan orientera sig i okänd miljö, inte hur snabbt de kan springa en 

bana. Här ska både en långsam elev och en snabb elev ha samma chans att nå ett högt betyg, för 

vad säger dig att den långsamma eleven inte har minst samma kartkunskap som den snabba? 

Jamie menar på att i bedömningen av elevernas förmågor så skall inte prestationen gentemot varandra 

jämföras och betygsättas utan det är viktigt att bedöma förmågorna i relation till kunskapskraven. 

Jamie säger angående tillförlitlig bedömning: 

Det här är enligt mig svårt att erhålla till 100%. 

Jamie menar att total tillförlitlighet i bedömning kan vara svårt att uppnå men säger också: 

Sen är alla lärare olika. Ett ”A” för mig i dans kanske inte är ett ”A” för en annan idrottslärare 

som kanske har en dansbakgrund. Vi blir alla formade av våra erfarenheter och uppväxtmiljö 
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men om man är noga med att använda bedömningsmatriser och dokumentera sin bedömning så 

kommer man väldigt nära en likvärdig bedömning, oavsett lärare. 

Här menar Jamie att alla lärare är olika och att den olikheten speglar sig i lärares bedömningar. Men 

hen anser att om man utgår från kunskapskraven i kursplanen i in sin bedömning samt använder sig 

av ett tillförlitligt material för dokumentationer av bedömningar så blir det mer tillförlitligt. 

5.2 Analys  

I denna del lyfts idrottslärares skillnader och likheter i sitt arbetssätt för att stärka den likvärdiga 

bedömningen. 

5.2.1 Relevans och giltighet 

I den tabell som följer sammanfattas hur respondenterna jobbar för att göra sin bedömning relevant. 

Tabell 1. Idrottslärarnas tillvägagångssätt för att säkerhetsställa relevansen och giltigheten i betyg och 

bedömning. 

Underlag för 

bedömning 

Eli Francis Billie Sasha Lee Jamie 

Bedömningsmatriser     X X 

Checklista X      

Lärarjournal X X X X X  

Bedöma processen X X X X X X 

Olika 

bedömningsformer 

X X X X X X 

  

Enligt tabellen ovan var alla idrottslärare noga med att poängtera att det är viktigt att följa elevernas 

process mot en viss förmåga för att kunna bedöma just processen samt förmågan som eleven visar 

upp. Dock ser man en viss skillnad i hur lärarna jobbar i sin dokumentation av bedömningarna. Två 

av sex använder sig av bedömningsmatriser i sin betygsättning, fem av sex använder sin lärarjournal 

och en av idrottslärarna använder sig av båda. Det gick också se en viss skillnad i hur lärarna jobbade 

under lektionerna, en av dem använde sig av en checklista för att bocka av men de flesta 

dokumenterade efter lektionstid. 
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5.5.2. Tillförlitlighet  

Följande tabell visar hur respondenterna arbetar för att göra sin bedömning tillförlitlig. 

Tabell 2. Hur idrottslärarna arbetar för att öka tillförlitligheten i sin bedömning. 

Öka 

tillförlitligheten 

Eli Billie Francis Sasha Lee Jamie 

Sambedömning X X X X X X 

Skolverkets 

bedömningsstöd 

X X  X   

Film X X X X X X 

Portfolio       

Gemensam 

planering 

 X X X   

Skolöverskridande 

samtal 

 X X X X  

. 

Tabellen visar att respondenterna var helt eniga i vissa moment när det gällde att försäkra sig om 

tillförlitligheten. Alla använde sig av film för att kunna för att försäkra sig om att bedömningen blir 

korrekt. Även i sambedömningen var lärarna homogena där alla använde sig av kollegiala samtal för 

att bedöma sina elever, det var också här filmerna kom till sin bästa användning. Tre av sex använde 

sig av skolverkets bedömningsstöd i sin bedömning, de andra var medvetna om det men de ansåg inte 

att det gav dem den hjälpen de behövde. Tre av lärarna planerade också sina block tillsammans för att 

eleverna skulle få bli bedömda i liknande moment, en av anledningarna till att de andra inte gjorde 

det var att de var ensamma idrottslärare i sin årskurs på skolan. Fyra av sex lärare samtalar också med 

idrottslärare från andra skolor inom kommunen som de är verksamma i. I frågan om elevernas 

prestationer samlades i någon typ av elevportfolio så svarade alla att prov och filmer sparas till viss 

del, men inte i någon speciell form. 
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6. Diskussion  

I detta avsnitt kommer studiens resultat kopplas samman med tidigare forskning. Dessa 

kommer diskuteras i två olika avsnitt, ett för relevans och giltighet samt ett för tillförlitlighet. 

6.1 Resultatdiskussion 

Det allmänna syftet med denna studie är att undersöka hur yrkesverksamma lärare i ämnet 

idrott och hälsa beskriver olika aspekter av giltighet och relevans i deras bedömning och 

betygsättning. Studien undersöker också hur lärare i ämnet redogör för olika dimensioner av 

tillförlitlighet inom samma område. Mer specifikt handlar den första frågeställningen om hur 

lärare arbetar för att förankra läroplanen i sin undervisning för att på så sätt kunna skapa 

relevanta och giltiga underlag för bedömning och betygsättning. Den andra frågeställningen 

handlar om hur lärare går tillväga för att skapa en tillförlitlig bedömning. Med andra ord hur 

de försöker försäkra sig om att deras bedömning och betygsättning skall genomföras för att 

den skall överensstämma med andra lärares sätt att bedöma. 

6.1.1 Relevans och giltighet 

De idrottslärare som deltagit i studien försäkrar sig om relevansen och giltigheten i betyg och 

bedömning genom använda sig av olika bedömningsformer för att skapa relevanta 

bedömningsunderlag. De ansåg också att det var viktigt att se till hela processen och inte bara 

slutresultatet när de bedömde sina elever. Man kan också se från tabell 1 att de 

dokumenterade sin bedömning lärarjournaler eller i matrisform.  

I relation till den första frågeställningen så visar studien på att idrottslärarna som deltagit 

tycker att det är viktigt att planera idrottslektionerna. I planeringen utgår de från det centrala 

innehåll och de kunskapskrav som finns i läroplanen. Däremot kan de ibland lyssna till 

elevers önskemål om olika aktiviteter för att ska en lustfylld läromiljö så länge aktiviteterna 

som önskas kan spegla läroplanens krav. Utifrån denna planering är lärarna medvetna om att 

inte låta yttre faktorer kontaminera bedömningsunderlag, till exempel attityd gentemot ämnet, 

relationer eller avsaknaden av ombyte vid lektionstillfällen. Bland annat uttrycker sig Francis 

att dessa faktorer inre alls är relevanta då han är säker i sin profession och har fokus på 

elevernas kunskaper. Resterande lärare i studien är samstämmiga i detta även om de det enligt 

några lärare upplevs mer eller mindre svårt. Dessa faktorer påverkar bedömningen endast om 

de påverkar elevens prestation eller om den aktuelle eleven påverkar andra elevers 

prestationer. Alla av studiens respondenter använder sig av metoder för att försäkra sig om att 

inte låta dessa irrelevanta faktorer påverka deras bedömning. Det är en tydlig indikation på att 

den generation av lärare, som enligt Redelius, Fagrell & Larsson, (2009), börjar avta och att 
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de nutida idrottslärarna kopplar sin bedömning emot kunskapskraven i läroplanen. Enlig 

Redelius, Quennerstedt & Öhman (2015) så har ämnet idrott och hälsa länge varit ett ämne 

där största fokuset legat på att man ska leka och ha kul, både i elevperspektiv och 

lärarperspektiv. Studien visar att lärare fortfarande tycker att detta är en viktig del av ämnet. 

Däremot så skall inte det huvudsakliga syftet vara detta utan läroplanen riktlinjer skall enligt 

lärarna genomsyra undervisningen. Så även i denna fråga visar idrottslärare på att deras 

bedömning står i nära relation till kunskapskraven.  

Lärarna i studien var också helt samstämmiga i att det är viktigt att bedöma processen och att 

vara medvetna om elevernas olika förutsättningar. Däremot skiljer sig deras tillvägagångssätt 

när det gäller dokumentationen av elevernas visade förmågor. Vissa uttryckte en noggrannhet 

om att dokumentera bedömningen direkt. I enlighet med tidigare forskning (Håkansson, 2016) 

anser lärarna att det är svårt att hitta tiden för det. Jönsson (2017) menar att många lärare inte 

dokumenterar tillräckligt mycket och svaret på detta ligger förmodligen i idrottslärarnas 

tidsbrist vilket överensstämmer med Svennberg, Meckbach, & Redelius (2014) teori. Att hålla 

25-30 elever aktiva under en lektion och samtidigt bedöma dessa är komplicerat. Vissa löste 

det med en checklista som kunde bockas av under lektionen, några skrev ner bedömningarna i 

en lärarjournal efter lektionen. Någon behöll bedömningen i sitt huvud för att sedan 

dokumentera det när tiden fanns.  

Tidsbristen var också en av anledningarna till att de flesta av respondenterna inte använde sig 

av bedömningsmatriser. Andra anledningar var att vissa tycker det är för komplicerat 

samtidigt som intresset är svagt för att bli bekväm med datorer och digitala matriser. Trots att 

mer än hälften av respondenterna inte använder sig av matriser så kan man ändå anse att deras 

undervisning och bedömning är stark i relation till relevans. Forskning säger att 

bedömningsmatriserna skall öka relevansen (Jönsson, 2017) men idrottslärarna i studien 

använder sig till stor del av sin lärarjournal. Denna journal är en typ av enklare, analog variant 

av matris där de har läroplanens kunskapskrav uppskrivna vilket gör att deras bedömning blir 

ytters relevant ändå.  

6.1.2 Tillförlitlighet 

I relation till den andra frågeställningen visar tabell 2 att idrottslärarna i studien filmar 

elevernas prestationer samt använder sig av sambedömning för att stärka tillförlitligheten i 

deras bedömning, framförallt på den aktuella skolan.  

I enlighet med Annerstedt & Larsson (2010) så tycker studiens deltagande lärare att 

riktlinjerna för kunskapskraven i läroplanen för idrott och hälsa är tolkningsbara. Jamie lyfter 

till exempel problematiken med vad han anser vara ett ”A” när det gäller en elevs förmåga att 
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dansa kanske inte är ett ”A” för en lärare som har dansbakgrund. Det råder en homogenitet i 

de andra lärarnas slutsatser i denna fråga. Att göra en bedömning som skall överensstämma 

med vilken annan lärares som helst anses som en omöjlighet. Dock det är inte bara 

otydligheten i läroplanen som leder till detta. Bland annat säger Lee att tidigare erfarenheter 

formar lärare vilket i förlängningen gör att lärare lägger större vikt på vissa moment samtidigt 

som kraven på ett ”A” kan vara högre eller lägre. 

Sambedömning ökar tillförlitligheten enligt Thornberg & Jönsson (2015) och det är något 

som samtliga lärare i studien använder sig av även om det har varit svårt att bevisa 

vetenskapligt. Genom att spara arbeten och film från elevers prestationer så kan de 

gemensamt gå igenom detta och diskutera olika kunskaper. Detta gör att tillförlitligheten ökar 

på den aktuella skolan men det finns inget som säger att detta gör att tillförlitligheten ökar 

mellan olika skolor. Vissa av lärarna har genom skolöverskridande betygssamtal försökt att 

öka tillförlitligheten, framförallt med skolor inom samma kommun. Om sambedömning ökar 

tillförlitligheten på en skola så bör tillförlitligheten också öka inom kommunen om samtal om 

bedömning hålls mellan olika skolor. Dock strävar man efter att tillförlitligheten skall gälla 

över alla skolor i hela Sverige. Problematiken i detta är att det finns alldeles för många skolor 

och lärare i Sverige för att kunna diskutera bedömningen och komma överens om vad ett ”A”, 

ett ”B” eller ett ”E” är tillsammans. Så förståelsen för skepsisen i de studiedeltagande lärarnas 

resonemang är stor. 

I det bedömningsstöd som finns på Skolverket finns också filmer på hur olika rörelser skall se 

ut för att få ett visst betyg. Några av lärarna använder sig av detta och tycker att det är en bra 

mall att använda sig av för att försäkra sig om en tillförlitlig bedömning. Billie lyfter också att 

man kanske till och med skulle börja använda sig av nationella prov inom idrott och hälsa. 

Proven gåt ut på att elever skall genomföra vissa moment där lärarna får tydliga betygsmallar 

att utgå från. Nationella prov i ämnet idrott och hälsa skulle förmodligen stärka 

tillförlitligheten i lärarnas bedömningar, dock är ämnet så pass brett då det finns både 

teoretiska och praktiska delar. Framförallt så är den praktiska delen bred och problemet ligger 

då i att bestämma vilka moment som det nationella provet skall behandla. Ska det nationella 

provet beröra hälsa och livsstil, friluftsliv, rörelse eller alla tre? Om man bara väljer ett av 

områdena så kommer det vara ytters sannolikt att olika elever kommer gynnas eller 

missgynnas. 

6.1.3 Implikationer 

Den vetenskapliga forskningen visar på att användning och bedömningsmatriser ökar relevansen och 

giltigheten i lärares bedömningar samt också tillförlitligheten (Jönsson, 2017). Utifrån vad studiens 
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resultat visar så är det dock en minoritet av idrottslärarna som använder sig av det. Anledningen kan 

vara tidsbrist men också okunnighet inom området. Det är upp till den aktuella skolan att lösa 

tidsbristen för idrottslärarna för att kunna dokumentera sin bedömning. Däremot så kanske problemet 

med okunnigheten inom området bör lösas på annat håll.  

Eftersom en noggrant utformad bedömningsmatris i ett ämne sägs stärka likvärdigheten i lärares 

bedömning och betygsättning (Jönsson, 2017) så kanske det krävs utbildning inom området. 

Studenter som läser lärarprogrammet behöver bekanta sig med matrisen under utbildningen för att 

förbereda sig för det framtida läraryrket där de ska kunna känna sig bekväma i användandet av 

matriser. De idrottslärare som redan är verksamma inom yrket borde ges möjlighet att fortbilda sig i 

användandet av bedömningsmatriser för att kunna använda sig av det på ett praktiskt och smidigt sätt 

i sitt yrke 

6.2 Metoddiskussion 

Studiens styrka ligger i valet av metod i relation till studiens syfte. Att använda sig av den 

kvalitativa metoden semistrukturerad intervju gör att man kan fånga upp olika aspekter på hur 

yrkesverksamma idrottslärare uppfattar begreppen relevans, giltighet och tillförlitlighet 

(Stukát, 2011). Begreppen är ytterst komplexa och det krävs en djupare diskussion kring 

begreppen för att öka förståelsen om deras tankar hos forskaren. En kvantitativ metod hade 

kunnat gett de svar som eftersöks men inte på det djup som en kvalitativ metod erbjuder 

(Bryman, 2018). 

Studiens svaghet ligger mycket kring forskarens bristande erfarenhet gällande vetenskaplig 

forskning. Framförallt i intervjudelen där bland annat vissa ledande frågor ställts när för att 

bryta obekväma tystnader. Under några intervjuer har det också varit svårt att leda intervjun 

tillbaka på ett det spår som syftar till studiens frågeställningar. Under de första intervjuerna 

fördes heller inga anteckningar utan det enda dokumentationsverktyget som användes var 

bandspelaren. Bryman (2018) säger att det är vanligt förekommande att respondenter ofta kan 

fortsätta diskutera ett visst ämne när ljudinspelningen stängs av, detta var så också fallet i en 

av de inledande intervjuerna. För att eliminera risken för att missa någon viktig information i 

nästkommande intervju togs papper och penna med för att eventuellt kunna föra anteckningar 

ifall något liknande skulle ske.    

En annan möjlig svaghet för studien kan vara respondenternas svar på studiens 

frågeställningar. Trots att de kommer vara anonyma för studiens läsare så är de inte helt 

anonyma gentemot intervjuaren. På grund av detta så finns det en liten risk att man förfinar 

den verklighet som de lever i vilket skulle påverka resultatets trovärdighet.    
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Problemet med studien var att de frågeställningar som skulle styra studien till en början inte 

riktigt tagit form, då betyg och bedömning rör sig i ett brett spektrum där det finns många 

frågor som man söker svar på. Mycket oplanerad läsning av litteratur genomfördes och många 

nya begrepp skulle förstås och hållas isär då begreppen som blev centrala för studien 

påminner mycket om varandra. Detta har gjort att det varit svårt att hålla isär begreppen i både 

skrift och intervjuer och om studien skulle göras om skulle en viss kontinuerlighet infinna sig 

från start angående både begrepp och frågeställningar.  

6.3 Fortsatt forskning 

Man antyder att sambedömning och bedömningsmaterial ifrån Skolverket skall stärka 

tillförlitligheten i idrottslärares bedömningar. Dock är detta enligt Thornberg & Jönsson 

(2015) inte vetenskapligt bevisat. För att försäkra sig om att tillförlitligheten stärks genom 

dessa tillvägagångssätt så behövs någon typ av undersökning för att påvisa att så verkligen är 

fallet.  

Många lärare antyder också att det är svårt att hinna med dokumentationen av elevernas 

visade kunskaper. Hur skall man kunna frigöra tid så att idrottslärare kan hålla sin 

dokumentation relevant och giltig? Det skulle vara intressant att ta fram en studie där 

idrottslärare får testa på en typ av ”tvålärarsystem”, där en lärare håller lektionen och den 

andra sköter dokumentationen. Studien kan till exempel innefatta hur idrottslärarna upplever 

detta system, vilka möjligheter kan detta system ge samt vilka problem de tror kan uppstå.   
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Bilaga 1 – Informationsbrev 
 

Informationsbrev 

 

Hej! Jag heter Jerker Vestberg. För tillfället läser jag min sista termin som ämneslärare i idrott och hälsa.  

Som avslutning i ämnet så ska vi skriva en C-uppsats om något ämne som vi brinner för. Jag har valt att 

skriva min uppsats inom området betyg och bedömning då jag anser att detta moment är en komplex del 

av idrottsläraryrket. Det jag vill undersöka är hur lärare i idrott och hälsa resonerar kring bedömning och 

betygsättning.  

Jag undrar om du vill och har möjlighet att vara en del av den här undersökningen som innebär ca 30 

minuters intervju. När och var får vi komma överens om men eftersom intervjun ska spelas in så vore 

det till en fördel att sitta på en avskild plats eller i något rum där risken att bli störd är liten. 

Nedan följer några etiska principer inom forskning som jag kommer förhålla mig till under 

färdigställandet av min uppsats: 

• Informationskravet – jag ska informera er om syftet med undersökningen. Att delta är helt 

frivilligt och Du har rätt att säga till om Du inte vill medverka eller hoppa över frågor Du inte vill 

svara på. Anledningen till varför behöver inte klargöras till mig. 

• Samtyckeskravet – Du bestämmer helt själv över Din medverkan. 

• Konfidentialitetskravet – personuppgifter om Dig kommer inte kunna ses av någon annan än 

mig. 

• Nyttjandekravet – de uppgifter Du delar med dig av kommer endast användas till min uppsats 

och inget annat. 

Ytterligare information om dessa principer kan jag ge Dig när vi möts. Har Du några frågor får du gärna 

kontakta mig! 

Med vänlig hälsning 

Jerker Vestberg 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 

 

Intervjuguide 

Två centrala faktorer i strävan mot en likvärdig betygsättning i skolsystemet är att bedömningarna är 

relevanta/giltiga och tillförlitliga. Frågorna i denna intervju syftar till att utforska hur lärare jobbar för att 

dessa begrepp ska befästas i bedömningen. 

Tema 1; relevans och giltighet 

Det första jag vill diskutera är betygen och bedömningens relevans och giltighet. Enligt skolverket 

handlar det om att betygen och bedömningen kopplas till det som elever ska kunna i relation till 

kunskapskraven i läroplanen. Till exempel om en elevs rörelseförmåga ska bedömas så blir 

bedömningens giltighet högre om eleven får visa den praktiskt i ett visst moment istället för att beskriva 

den teoretiskt i skrift. Samt att uppgiften de ska utföra är relevanta i relation till kursplanen. 

Ingångsfråga tema 1: 

• Hur du tänker kring relevans och giltighet i betyg och bedömning i ämnet idrott och hälsa? 

Följdfråga tema 1a:  

• Hur jobbar du för att din bedömning och betygsättning i ämnet idrott och hälsa skall vara 

relevant och trovärdig? 

Följdfråga tema 1b: 

• Hur förhåller du dig till användning av bedömningsmatriser?  

Tema 2; Tillförlitlighet 

Det andra temat jag vill prata med dig om är tillförlitlighet. På basis av skolverkets definition men även 

min förståelse handlar tillförlitlighet till exempel om att en elev erhåller samma betyg oavsett lärare, 

skola och bedömningstillfälle. 

Ingångsfråga 2: 

• Skulle du kunna berätta hur du tänker kring tillförlitlighet i betyg och bedömningsmomenten i 

ämnet idrott och hälsa? 
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Följdfråga 2a 

• Hur jobbar du för att betyg och bedömningsmomenten ska vara så tillförlitlig som möjligt i 

ämnet idrott och hälsa? 

Följdfråga 2b 

• Brukar du använda dig av kollegiala samtal (sambedömning) för bedömning och betygsättning? 

Följdfråga 2c 

• Tror du att användning av olika tester/bedömningsformer skulle kunna öka bedömningens 

tillförlitlighet i ämnet idrott och hälsa? Hur tänker du kring detta? 

 


