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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

För att undersöka och beskriva vilket underlag lärare i idrott och hälsa har när de betygssätter 

elever i år 9 och hur den dokumentationen relaterar till kursplan och betygskriterier i Lpo 94 

ställs följande frågor: Vilken mental dokumentation har lärarna vid betygssättning, som den 

framkommer med metoden Repertory Grid? Hur matchar den mentala dokumentationen de 

satta betygen? Vilken skriftlig dokumentation har lärarna vid betygssättning? Hur förhåller 

den mentala och den skriftliga dokumentationen till varandra och till kursplan och 

betygskriterier i Lpo 94?  

 

Metod 

Repertory Grid(RG)- intervjuer utfördes med fyra lärare i idrott och hälsa för att undersöka 

deras mentala dokumentation och deras skriftliga dokumentation samlades in. Intervjuerna 

analyserades med WebGrid5, ett program för RG-intervjuer. Sex månader senare gjordes en 

uppföljning där lärarna kunde kommentera analyserna. 

 

Resultat 

De construct som genererades i RG-intervjuerna återfinns i kategorierna motivation, 

färdigheter, självförtroende och social kompetens där ledarskap ingår. För att få ett MVG 

måste eleven få en hög skattning i av läraren i alla constructs, för att få ett VG i minst hälften 

av dem och för ett G behövs inga höga skattningar. Den skriftliga dokumentationen handlar 

om färdigheter och ledarskap. Motivation, självförtroende och social kompetens förekommer 

inte i någon utsträckning i den skriftliga dokumentationen och Lpo 94 men matchar betygen. 

Färdigheterna simning, orientering, friluftsliv och hälsomedvetenhet existerar sparsamt i den 

mentala dokumentationen men förekommer i all skriftlig dokumentation och i Lpo 94. 

 

Slutsats 

Den dokumentation som redovisas ovan tyder på att den mentala dokumentationen är mycket 

viktig som underlag för betygssättningen. Construct som bara förekommer där, och rör 

motivation, självförtroende och social kompetens är viktiga för betygen och constructs som 

saknas, exempelvis simning, har inte någon större genomslagskraft i betygen enligt den 

Nationella utvärderingen, NU03. Constructs som bara finns hos en lärare som orientering, 

matchar de andra constructen dåligt. De constructs som bara finns i den mentala 

dokumentationen matchar dem som har stöd i styrdokumenten och erfarenhetsbaserade inre 

mallar hjälper lärarna hantera den mängd information de observerar på lektionerna. 

Strävansmålen i Lpo 94 tycks också viktiga för den mentala dokumentationen. När lärarna 

inte kan mäta mål som livslångt intresse, översätter de dem till intresse på lektionerna i idrott 

och hälsa. All dokumentation fokuserade på ”görande” och det var svårt att hitta den 

reflektion som nämns i Lpo 94. 
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Abstract 

Aim  

In order to investigate and describe what basic data teachers in PE use when marking pupils in 

year 9 and how this documentation relates to the syllabus and criteria for certificates in Lpo 

94 the following questions are made: What kind of mental documentation do the teachers 

have when marking, as it appears whit the method Repertory Grid? How does this mental 

documentation match the pupil’s marks? What kind of written documentation do the teachers 

have when grading? How do this mental and written documentation relate to each other and to 

the syllabus and criteria for certificates in Lpo 94?  

 

Method 

Repertory Grid-interviews were conducted with four teachers in PE to find out their mental 

documentation and their written documentation were collected. The interviews were analyzed 

with WebGrid5, a program for RG-interviews. Six months later there was a follow-up where 

the teachers could comment the analyses.  

 

Results 

The constructs generated in the RG-interviews are found in the categories motivation, skills, 

self-confidence and social capability including leadership. To get a MVG the teacher had to 

give the pupil a high ranking in all the constructs, to get a VG in at least half of them and to 

get a G they didn´t need any high rankings. The written documentation was about skills and 

leadership. Motivation, self confidence and social capability do not exist in any extension in 

the written documentation and Lpo 94 but match the grades. The skills swimming, 

orienteering, outdoor life and health-consciousness exists sparsely in the mental 

documentation but exists in all written documentation and in Lpo 94.  

  

Conclusions 

The documentation declared above indicates that the mental documentation is a important 

basic data for grading. Constructs that only exist there, concerning motivation, self-

confidence and social capability, are important for grading and constructs that are missing, for 

example swimming, do not have a big impact on the grade according to a national evaluation, 

NU03. If the construct exists with one teacher, like orienteering, it is a bad match with the 

other constructs. The constructs that only exist in the mental documentation matches them 

that are supported in the steering documents and experience-based inner templates helps the 

teachers to cope with the massive information they observe during the lessons. Goals to strive 

for, in Lpo 94 seem to be important for the mental documentation. When the teacher can´t 

measure goals, like a life-long interest, they transform them into interest in the lessons in PE. 

All documentation was focusing on “doing” and it was hard to find the reflection that is 

spoken of in Lpo 94. 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion till problemområdet 

Jag har undervisat i idrott och hälsa i drygt 25 år, de senaste nio åren på lärarutbildningen vid 

Högskolan i Gävle. Under dessa år har betygsättning varit ett återkommande problem oavsett 

betygssystem.  Betygssättning är ett svårt område för alla lärare men kanske upplever lärare i 

idrott och hälsa det som särskilt problematiskt då ingen dokumentation finns på elevernas 

prestationer i de praktiska momenten om inte lektionerna filmas. Läraren får förlita sig på sina 

minnesbilder som fångas i stunden vilket kräver en god observationsförmåga.
1
 Det finns 

sällan tid att reflektera över eller notera resultaten direkt utan istället måste många individer 

bedömas vid samma tillfälle och dokumentationen sker ofta i efterhand.  

 

Då jag också har undervisat i biologi som har praktiska inslag i form av laborationer och 

exkursioner har jag upplevt ett gemensamt problem i att synliggöra de praktiska momentens 

betydelse för betygen. Exempelvis tenderar bedömningen av laborationer att baseras på en 

skriftlig laborationsrapport där de praktiska färdigheterna inte syns. 

 

De målrelaterade betygen har skärpt kraven på tydlighet gentemot eleverna samtidigt som 

betygskriterierna har flyttat fokus från kvantitativt mätbara mål mot mer kvalitativa mål som 

kan upplevas som svårare att mäta. Bedömningens inriktning anges i gällande betygskriterier 

Lpo 94 enligt följande:  

Bedömningen i ämnet idrott och hälsa avser elevens kunskaper om hur den egna kroppen 

fungerar och hur eleven bland annat genom regelbunden fysisk aktivitet och friluftsliv kan 

bibehålla och förbättra sin fysiska och psykiska hälsa. Det innebär att elevens kunskaper om 

vilka faktorer som påverkar den egna hälsan är en viktig bedömningsgrund. Elevens förmåga 

att använda kroppen för sammansatta och komplexa rörelsemönster på ett ändamålsenligt sätt 

liksom bredden av fysiska aktiviteter ingår också i bedömningen.  

Ytterligare en bedömningsgrund är elevens förmåga att utföra rörelser med kontroll och 

precision liksom att med hänsyn till rytm och estetik ge uttryck för känslor och stämningar. 

Även elevens förmåga att reflektera över och värdera fysiska aktiviteters betydelse för 

livsstil och hälsa utifrån både ett individ- och ett samhällsperspektiv är av vikt vid 

bedömningen.
 2

 

                                                 

1
 Claes Annerstedt, “Betygsättning I idrott och hälsa”, i Att bedöma eller döma: Tio artiklar om bedömning och 

betygsättning, red. I.H. Andersson, (Stockholm: Statens skolverk, 2002), s. 137. 
2
 Grundskolan: kursplaner och betygskriterier, 2:a uppl., (Stockholm: Statens skolverk, 2008), s. 24f. 
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Språkets begränsningar är ett problem. Det är inte så lätt att förklara för en elev, eller för sig 

själv, hur man bedömer ”förmåga att använda kroppen för sammansatta och komplexa 

rörelsemönster på ett ändamålsenligt sätt” eller ”förmåga att utföra rörelser med kontroll och 

precision liksom att med hänsyn till rytm och estetik ge uttryck för känslor och stämningar” 

som det uttrycks ovan. Tholin pekar i sin lic-uppsats också på skolornas svårigheter att 

uttrycka målen som preciserade, konkreta moment i de lokala betygskriterierna. Många lokala 

betygskriterier, om de alls finns, fokuserar istället på mål som närvaro, att vara ombytt, och 

personliga egenskaper som exempelvis att vara positiv, stötta kamrater och att göra sitt bästa.
3
  

Trots svårigheter att uttrycka hur färdigheterna skiljer sig åt i de olika betygsstegen har 

lärarna en mental bild av hur en godkänd (G-), väl godkänd (VG-) respektive en mycket väl 

godkänd (MVG-) elev ser ut. Skolverket kallar det att lärarna använder ”inre mallar” som inte 

skrivs ut i de lokala betygskriterierna men som vägs in i betygen.4 Att bedöma sådant som 

eleven inte är medveten om att det bedöms kan både minska möjligheten till att uppnå målen 

och öka risken för att betygen upplevs som orättvist satta.  Därför är det viktigt att i möjligaste 

mån försöka verbalisera dessa inre mallar för att skapa en diskussion och en öppenhet kring 

vilket underlag läraren använder vid betygsättningen.  

1.2 Forskningsläget  

Forskningen om betyg och bedömning har fokuserat på några olika områden. Kopplingen till 

elevernas självkänsla, den formativa bedömningens fördelar gentemot den summativa och 

problem med det målrelaterade betygssystemet är några av dem. 

 

Lindberg pekar i sin översikt över svensk forskning om bedömning och betyg under perioden 

1990-2005 på avsaknaden av klassrumsstudier och intervjustudier som är förankrade i 

lärarens egen verksamhet. Den svenska forskningen domineras av psykometriska mätningar 

men de få avhandlingar som finns visar på ett annat kunskapsintresse. De ger glimtar av elev- 

och lärarperspektiv på bedömning och betyg. 
5
  

 

Att betygsättning och bedömning påverkar elevernas självkänsla och bild av skolan finns det 

flera studier som visar. Vilka olika bedömningsmetoder lärare väljer beror på ändamålet, 

                                                 

3
 Jörgen Tholin, En roliger dans? Svenska skolors första tolkning av innebörden i lokala betygskriterier i tre 

ämnen för skolår åtta, ( Lic. avh. Borås: Institutionen för pedagogik, Högskolan i Borås, 2003), s. 67. 
4
 Nationella kvalitetsgranskningar 2000, rapport nr 190, (Stockholm: Statens skolverk, 2000), s. 149. 

5
 Viveca Lindberg, ”Svensk forskning om bedömning och betyg 1990-2005”, Studies in Educational Philosophy, 

(E-tidskrift, 2005:1). 
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vilket medför att skriftliga, objektiva och lätt mätbara prov används i stor utsträckning. De 

flesta elever accepterar skriftliga prov, då de tror att denna bedömningsform sporrar dem att 

lära sig mera och i sin förlängning resulterar i bättre betyg. Högstadieelever upplever det 

särskilt betungande när de periodvis har prov flera gånger i veckan. De hinner inte läsa på 

tillräckligt och känner ängslan över hur de kan prestera. Såväl hög- som lågpresterande elever 

upplever oro/nervositet och stress kring provsituationer. Lärares uppfattning är att 

svagpresterande elever är speciellt oroliga och att de tappar självkänslan, då de oftast 

misslyckas på skriftliga prov. Elever menar att de inte känner obehag vid lärares subjektiva 

bedömning och vid självbedömning. De vill visa och utveckla sitt kunnande genom egen 

redovisning.
6
 I Skolverkets rapport från 1999 brevväxlar elever med Skolverkat under tre år. 

Flera elever uttrycker samma känsla; ett bra resultat gör att man ”svävar som på moln” medan 

ett dåligt resultat skakar elevens självkänsla och de ”vill bara hem och gråta”.
7
 

 

Idag riktas uppmärksamheten mot den autentiska och formativa bedömningens fördelar 

gentemot den summativa, bland annat i en avhandling av Jönsson om betygsättning i 

lärarutbildningens naturvetenskapliga ämnen. Han intresserar sig för hur bedömningsmatriser 

kan fungera som ett stöd för ökad tillförlitlighet och trovärdighet vid bedömning av komplexa 

kompetenser, samtidigt som matriserna även stöttar studenternas lärande.
8
 Praktiska exempel 

på hur formativ bedömning kan gå till i idrottsämnet finns t ex i Brown och Hoppers artikel: 

”Can all students in Physical Education get an “A”?
9
 Brittiska forskare har dock visat att 

formativ bedömning inte alltid stödjer barnens lärande utan istället kan bidra till att forma 

barnens uppfattningar om vad som är kunskap, om sig själva och sin kompetens.
10

 

 

En intressant metod att få med processen vid betygsättningen i ett praktiskt ämne (slöjd) 

beskrivs av Lindström. Han arbetar med en metod där man både tar hänsyn till produkt och 

process i en studie kallad ”Portföljvärdering av elevers skapande i bild”. Han finner att det 

både går att sätta ord på och utvärdera skapande med hjälp av goda nivåbeskrivningar av 

                                                 

6 
Maj Törnvall, Uppfattningar och upplevelser av bedömning i grundskolan, (Licentiatavhandling, Malmö: 

Lärarutbildning, Högskolan i Malmö, 2001).  
7
 Christian Lundahl & Oscar Öqvist, Den rimliga skolan: Livet i skolan och skolan I livet, Skolverkets rappor nr 

164, (Stockholm: Statens skolverk, 1999), s. 55. 

8 Anders Jönsson, Educative assessment for/of teacher competency: a study of assessment and learning in the 

"interactive examination" for student teachers, (Diss. Lund; Malmö: School of Teacher Education, 2008). 
9
 Shane Brown & Tim Hopper, “Can all students in Physical Education get an “A”?”  Physical & Health 

Education Journal, Vol. 72(1) (2006: 1), p. 14-21. 
10

 Harry Torrance & John Pryor, Investigating Formative assessment: Teaching, learning and assessment in the 

classroom. ( Buckingham: Open University Press, 1998). 
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tydliga kriterier. Processvärdering krävde dock att elevernas tankar gjordes tydligare än vad 

som vanligen sker, t.ex. genom videobandade intervjuer.11 

 

Det finns flera avhandlingar kring betygssättning skrivna på 2000-talet som pekar på problem 

med det målrelaterade betygssystemet. Tholin studerar de lokala betygskriterierna i ämnena 

idrott och hälsa, kemi och engelska i år 8. Han finner att kriterierna skiljer sig betydligt 

mellan olika skolor och att de är svårtolkade. De svårigheter som finns med att mäta och 

kommunicera betygskriterierna kan medföra en risk för att man bedömer det som är lätt att 

mäta och kommunicera till eleven istället för det man vill mäta. Denna risk påtalar Tholin, då 

han i ämnet engelska fann att de lokala betygskriterierna var fulla av grammatik-mål vilket han 

misstänkte berodde på att lärarna, när de skrev kriterierna, inte frågade sig vad som var viktigt i 

ämnet utan istället utgick från vad som var lättast att bedöma.12 Han ser också att kraven för 

godkänt betyg verkar ha sänkts från 2003 till 2006.
13

 Wikström pekar också på 

betygsinflationen i sin avhandling. Hon ser en konflikt mellan betygen som urvalsinstrument 

och utvärdering av utbildning.
14

 Selghed finner i sin avhandling att de målrelaterade 

betygssystemet fungerar otillfredsställande Han menar att lärare inte tycks ha erbjudits 

tillräckliga möjligheter att skapa sig en förståelse för de intentioner som statsmakten har med 

systemet. 
15

 Linde stöder detta och menar att den frihet som Lpo 94 gett lärarna att hitta vägar 

att nå de mål som föreskrivs ställer stora krav på lärarna att utveckla kurser och lokala 

betygskriterier som innehåller konkretiseringar av de allmänt skrivna centrala direktiven. 

Detta är en ny uppgift i lärarprofessionen som kräver både kollegialt samarbete och 

utbildning.
16

 

 

Det finns lite skrivet kring betygssättning i skolämnet idrott och hälsa och de speciella 

problem som ett praktiskt ämne har. Annerstedt noterar också denna brist. De studier som 

finns behandlar på olika sätt problematiken med styrdokumenten när de formuleras, 

                                                 

11
 Lars Lindström, ”Produkt- och processvärdering i skapande verksamhet”, i Att bedöma eller döma: Tio 

artiklar om bedömning och betygsättning, red. I.H. Andersson,  (Stockholm: Statens skolverk, 2002), s. 116. 
12

 Tholin, 2003, abstract.  
13

Jörgen Tholin. Att kunna klara sig i ökänd natur: en studie av betyg och betygskriterier: historiska betingelser 

och implementering av ett nytt system, (Diss Göteborg: Göteborgs universitet, 2006). 
14

Christina Wikström, Criterion-referenced measurement for educational evaluation and selection, (Diss. Umeå: 

Umeå universitet, 2005). 
15

 Bengt Selghed, Ännu icke godkänt: Lärares sätt att erfara betygssystemet och dess tillämpning i yrkesutövning 

(Diss. Lund; Malmö: Lärarutbildning, 2004). 
16

 Göran Linde, Det ska ni veta!: En introduktion till läroplans teori, 2:a uppl., (Lund: Studentlitteratur, 2006), s. 

5ff. 
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implementeras och tolkas lokalt. Mycket lite finns skrivet om tillämpningen i 

undervisningssituationen och faktorer som styr detta.
17

 

 

I Skolverkets Nationella utvärdering, NU03, framkommer att ämnet idrott och hälsa är i 

behov av en innehållsdiskussion och en vidareutveckling av ämnets teori och praktik. 

Genusperpektiv saknas och de aktiviteter som är populärast hos pojkar ägnas mest tid i 

undervisningen. Idrott och hälsa är också det enda skolämne där pojkar har högre betyg än 

flickor. Lärandet sker genom ”görande” och det ägnas lite tid till reflektion, samtal och 

diskussion.
18

  Lärarna uppgav att de tre viktigaste målen med undervisningen var att eleverna 

skulle ha roligt genom fysisk aktivitet, lära sig samarbeta och att prova på många 

idrottsaktiviteter.
19

  När det gäller likvärdighet så var de faktorer som fick störst utfall för 

betyget om eleven utövade någon egen idrott, föräldrarnas utbildning, elevens kön och 

sociokulturella kapital.
20

 

 

Skolorna tolkar fritt om uppnåendemålen simning, orientering och dans ska vara kriterier för 

betyget G och det förekommer elever i alla betygssteg som inte kan simma, orientera eller 

dansa. Detta tyder på att exempelvis dans, där 29 procent av eleverna med betyget MVG 

uppgav att de inte kunde dansa, inte har någon framträdande roll i undervisningen av idrott 

och hälsa. Dessutom ser kraven olika ut på olika skolor.
21

 En tredjedel av eleverna uppgav att 

de inte hade kunskaper i friluftsliv, doping, reklambilder och ätstörningar.
22

 En fjärdedel av 

eleverna uppgav också att de inte anser sig fått rättvisa betyg.
23

 

 

 Vid betygsättning i idrott och hälsa har alla deltagande skolor en bas i aktiv närvaro för G-

betyget. För betygen VG och särskilt MVG verkar samtliga lärare ha en gemensam syn så till 

vida att prestationer i form av färdigheter och i många fall resultat krävs. Dessutom krävs en 

                                                 

17
 Annerstedt, s. 131. 

18
 Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 : huvudrapport-  bild, hem- och konsumentkunskap, ,idrott och 

hälsa, musik och slöjd,  rapport nr  253, (Stockholm: Skolverket, 2004) s. 72-73. 
19

 Ibid., s. 77. 
20

 Grundskolans ämnen i ljuset av Nationella utvärderingen 2003, (Stockholm; Skolverket, 2005), s. 190. 
21

 Nationella utvärderingen av grundskolan 2003, s. 79-80. 
22

 Charli Eriksson, Nationella utvärderingen av grundskolan 03 (NU03):Idrott och hälsa, (Stockholm; 

Skolverket, 2005) s. 156. 
23

 Ibid.,  s. 80. 
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utvecklad social förmåga för att eleven ska kunna nå det högsta betyget. Ledarskap räknas in i 

social förmåga och alla har ledaruppgifter för betyget MVG.
 24

 

 

Enligt Redelius uppfattar eleverna att ämnet handlar om att kämpa och att göra sitt bästa samt 

att samarbeta. De anger att de tror att, inställning, närvaro/aktivitet och idrottslig förmåga i 

nämnd ordning är de viktigaste egenskaperna för att få ett bra betyg. I inställning innefattas då 

att göra sitt bästa, att vara positiv och att visa social kompetens.
25

 Lärarnas bedömningspraktik 

varierar enligt Redelius. En del använder klocka och måttband som kriterier medan andra ser 

ämnet som ett reflekterande hälsoämne och bedömer därefter.
26

 

 

Larsson m.fl.  fann när de intervjuade lärare i idrott och hälsa att det finns skillnader mellan 

mål, viktiga kunskaper och bedömningskriterier i ämnet. Målet är att det ska vara roligt och 

skapa ett livslångt intresse, men det som bedöms är praktiska färdigheter som bör ligga på en 

hög nivå för ett högt betyg. Man bör med andra ord vara stark, snabb, aktiv och orädd för att 

få ett högt betyg. Dessutom nämns egenskaper som att vara bra kompis, ha goda 

ledaregenskaper och kunskaper i vissa teoretiska inslag, men de räcker inte för ett MVG om 

eleven inte samtidigt presterar i form av idrottsresultat vilket gynnar dem som är idrottsaktiva 

på sin fritid.
27

 

 

I den situation som råder är en lösning som lärare tar till vid betygsättning att använda det 

Skolverket kallar ”inre mallar”.28 De inre mallarna är ett annat uttryck för praktisk kunskap 

eller tyst kunskap. Svenaeus ger en överblick över hur forskningen kring praktisk kunskap har 

sett ut i Sverige och internationellt. I Sverige har forskning förekommit främst inom sociologi 

och utbildningsvetenskap och då ofta under namn som professionsstudier, praxisnära 

forskning och arbetslivskunskap.29 Internationellt har praktisk kunskap fått sin hemvist inom 

många olika områden exempelvis pedagogik och lärandeforskning, artificiell intelligens och 

                                                 

24
 Charli Eriksson (red.), Skolämnet Idrott och hälsa i Sveriges skolor - en utvärdering av läget hösten 2002. 

(Örebro: Institutionen för idrott och hälsa, Örebro universitet, 2003),  s 45.  
25

 Karin Redelius, ”MVG i idrott och hälsa- vad krävs då?: Elevers syn på lärares bedömningspraktik”, Svensk 

idrottsforskning (2008:4), s. 26. 
26

 Ibid., s. 23. 
27

 Håkan Larsson, Birgitta Fagrell & Karin Redelius, Idrottsforum, Kön- Idrott- Skola, 2005-12-05.  
28

 Nationella kvalitetsgranskningar 2000, rapport nr 190, (Stockholm: Statens Skolverk, 2000) , s. 149. 
29

 Fredrik Svenaeus, ”Vad är praktisk kunskap”, i Vad är praktisk kunskap?, red. Jonna Bornemark & Fredrik 

Svenaeus, serie: Södertörn studies in practical knowledge; 1, (Huddinge: Södertörns högskola, 2009), s.  16.  
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kognitionsforskning, medicinens och vårdens etik samt konstnärlig forskning.30 Bohlin 

reflekterar över begreppet tyst kunskap och jämför det med begreppen intuition och hur-

kunskap (know-how). Han ställer de två sistnämnda begreppen i relation till Nordenstams 

indelning av tyst kunskap i färdighetskunskap, som består av förmågor eller färdigheter att 

utföra praktiska uppgifter som att cykla, och förtrogenhetskunskap, som är förmågan att 

känna igen saker exempelvis ansikten eller sjukliga förändringar på en röntgenbild. Begreppet 

intuition har en oprecis användning som kan skapa förvirring, men borde enligt Bohlin, ligga 

närmare förtrogenhetskunskap medan hur-kunskap är mer precist och ligger närmare 

färdighetskunskap. Bohlins egna förslag till definition av tyst kunskap är hur-kunkap och 

varseblivningsförmågor som inte kan läras ut genom att de uttrycks språkligt som generella 

regler. Han vill inte acceptera att tyst kunskap inte kan prövas kritiskt, utan menar att även 

den kunskap som inte kan uttryckas språkligt bör kunna prövas, om än på andra mer indirekta 

sätt.31 

 

Lärarnas inre mallar för betygsättning kan ses som ett uttryck för tyst kunskap i betydelsen 

förtrogenhetskunskap eller varseblivningsförmåga vilken är svår att uttrycka verbalt.  

Metoden Repertory Grid som används för att synliggöra människors föreställningar kan ge en 

möjlighet att verbalisera lärares inre mallar och ge en bild av den mentala dokumentation 

läraren har om eleven.  

 

1.3 Repertory Grid -  en bakgrund 

Metoden Repertory Grid bygger på en individcentrerad kognitionspsykologisk teori, 

”Personal Construct Theory” (PCT), som utvecklades av George Kelly, en amerikansk klinisk 

psykolog som första gången publicerade den i The Psychology of Personal Constructs. Han 

menade att inom den praktiskt utövade psykologin var terapeuterna alltför snabba att försöka 

få människor att passa in i de rådande teorierna och bortsåg från det unika i varje 

problemställning. Teorin kan ses som en motreaktion till att beskriva ett ”kollektivt 

                                                 

30
 Ibid., s. 30.  

31
 Henrik Bohlin, ”Tyst kunskap: ett mångtydigt begrepp”, i Vad är praktisk kunskap?, red. Jonna Bornemark & 

Fredrik Svenaeus, serie: Södertörn studies in practical  knowledge; 1, (Huddinge: Södertörns högskola, 2009), s. 

58-82. 
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medvetande” men individcentreringen har inneburit begränsningar för strävanden att ge 

metoden Repertory Grid en bredare, mer varierad samhällsvetenskaplig tillämpning.
32

  

 

Inom PCT framhävs att vi använder system av mentala konstruktioner, som vi utvecklar för 

att förstå och förutsäga vår omvärld. Kelly benämner dessa ”constructs” (mentala 

konstruktioner) och hans begrepp kommer att användas fortsättningsvis. Våra constructs 

baserar sig på våra tidigare kunskaper och erfarenheter som vi analyserar och försöker hitta 

mönster i. Med andra ord beter vi oss som vetenskapsmän, vi observerar och klassificerar 

intryck, testar hypoteser och generaliserar, drar slutsatser om mönster av orsak och verkan 

samt anpassar vårt beteende efter dessa slutsatser.  

 

Detta testande av antaganden för förståelsen av världen är något som engagerar oss människor 

konstant. Om vi exempelvis ska packa för att åka på semester vintertid till ett land som ligger 

nära ekvatorn, vet vi att det är varmare där än i Sverige och packar ner sommarkläder.  

 

Våra constructs är bipolära, det vill säga baseras på motsatsförhållanden eller skillnader. 

Bipolariteten är ofta inte följden av en övervägd tankeprocess utan aktualiseras av 

händelserna. Vi kan karakterisera en människa vi möter som snål vilket utgör den ena polen. 

Den har en motstående, ofta underförstådd pol, generös. Kelly hävdar att människor tolkar 

fenomen i vardagen som lika varandra och samtidigt skilda från andra fenomen.
33

 

 

Dessa system av constructs är inte statiska utan utmanas all vår vakna tid. De kan stärkas, 

förkastas eller omformas beroende på nya erfarenheter. Om kvällarna visar sig vara svala på 

semesterresan kan vi antingen anpassa vårt system av contructs så att vi nästa resa packar ner 

en tjock tröja eller så immuniserar vi systemet av constructs med tankar som ”det måste ha 

varit ett ovanligt kallt år, det var ett undantag”. Om vi väljer att anpassa eller immunisera våra 

constructs beror på flera faktorer; hur öppna vi är för ny information, hur viktigt det är för oss 

att behålla vår tro på semestermålet som ett varmt land, hur viktigt det är för oss att ha mycket 

information om landet. Vissa av våra constructs är viktigare för oss att behålla, är högre upp i 

hierarkin, exempelvis de som rör våra grundläggande värderingar. De construct som är högt 

upp i hierarkin är mindre förändringsbenägna och har ett större användningsområde samt 

                                                 

32
 Klas Borell, Repertory Grid: En kritisk introduktion, Torvallaserien, (Härnösand: Mitthögskolan, 1994), s. 11. 

33
 Ibid., s. 5. 
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upplevs som mer meningsfulla.
34

 Kellys PCT skiljer sig från framför allt socialpsykologiska 

schemateorier genom att constructs är mer preliminära och hypotetiska och mindre tröga än 

hur schemateoretikerna ser på de kognitiva strukturerna.
35

 

 

Det personliga systemet av constructs representerar sanningen som personen ser den. Vissa 

constructs är dock gemensamma och bidrar till att skapa en gemensam kultur. Kellys teori kan 

ses som en konstruktionistisk teori, men han intresserar sig inte i första hand för 

meningskonstruktionens intersubjektivitet, dvs. hur individen övertar den mening som andra 

etablerat utan för hur individen skapar sin egen förståelse av världen.
36

 

 

Kelly problematiserar relationen mellan språk och constructs och menar att våra constructs 

kan vara intuitiva och att språkliga beteckningar kan sammanfalla mellan olika individer. De 

kan också dölja skillnader där samma uttryck representerar olika constructs eller olika uttryck 

representerar samma construct.
37

  Detta kan vid första anblicken ses som en motsättning 

mellan teorin och metoden, Repertory Grid, där man utgår från den intervjuades 

verbaliseringar av sina constructs.
 
Men om man som Kelly ser verbaliseringarna som etiketter 

på personens constructs, vars innebörd bara kan förstås utifrån individens kontextuella 

användning av de mentala konstruktionerna i ett känt sammanhang är motsättningen bara 

skenbar.
38

 

 

Repertory Grid är ett försök att kartlägga individens mentala konstruktioner, medvetna och 

omedvetna, inom ett avgränsat område. Constructs beskrivs ibland som den intuition, 

magkänsla och perception som guidar våra handlingar utan att vi nödvändigtvis har 

verbaliserat dem.
39

 

1.3.1 Repertory Grid – en forskningslägesbeskrivning 

Även om Kelly själv hävdade att PCT inte kunde inordnas i någon annan teoretisk ansats, så 

argumenterar Butt för att det finns stora likheter med fenomenologin. Att Kelly själv inte 

                                                 

34
 Beverly M. Walker & David A. Winter, “The Elaboration of Personal Construct Psychology”, The Annual 

Review of Psychology, (2007:58), pp. 453-477. 
35

 Borell, s. 6. 
36

 Ibid., s. 8. 
3737

 Klas Borell & Sten- Olof Brenner, Att spegla verkligheten, (Lund: Studentlitteratur, 1997), s. 52. 
38

 Walker & Winter, pp. 453-477. 
39

 Lars Björklund, The repertory grid technique, Making Tacit Knowledge Explicit: Assessing Creative work and 

Problem solving skills, in Researching Technology Education: Methods and techniques, ed. H. Middleton 

(Rotterdam: Sense Publishers, 2008), pp. 46-69. 
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erkände detta berodde enligt Butt på att Kelly endast hade tillgång till ett selektivt urval av 

information om de europeiska fenomenologerna och därför missförstått teorin.
40

 

 

PCT och Repertory Grid har används främst inom det kliniska området, utbildnings- och 

organisationsfältet men har genom åren även kommit att användas inom andra fält som t.ex. 

politik, sport, språk, marknadsföring, sociala relationer och yrkeskarriär.
41

 

 

Med ett bredare användningsområde har också modifieringar av den ursprungliga metoden 

skett. Ett exempel är, när man för att möjliggöra jämförelse mellan flera personer, på olika 

sätt enats om gemensamma constructs eller som hos Alexander och Loggerenberg där man 

enades om både gemensamma element och constructs.
42

 De har undersökt om Repertory Grid 

kan användas som en alternativ forskningsmetod till enkäter och intervjuer av erfarna och 

oerfarna forskare inom informationssystem. De har modifierat metoden så att en grupp 

forskare, efter en workshop som de skulle utvärdera, tillsammans definierade element och 

constructs för att sedan själva värdera constructen individuellt. På detta sätt blev de samtidigt 

forskare och deltagare i studien. Endast en av forskarna hade tidigare erfarenhet av metoden. 

Två saker förvånade gruppen, dels skillnaderna mellan individerna i värderingen, dels att 

meningen framstod så tydligt där värderingen sammanföll mellan individerna. Skillnaderna 

uppstod när forskarna skulle värdera constructen. Då uppstod en djupare nivå i tänkandet som 

ibland ledde till att de individuellt omdefinierade constructen så att de samstämde med deras 

egen constructvärdering trots att man definierat constructet tillsammans. Detta ansåg man 

ledde till en djupare förståelse av data. De drog följande slutsats - att metoden var lämplig för 

oerfarna forskare som studenter på avancerad nivå men också intressant för erfarna forskare.
43

 

 

Metoden kan också kombineras med andra metoder som Linnander gjorde för att synliggöra 

sjuksköterske- och ingenjörsstudenters syn på ledarskap. Den största delen av 

datainsamlingen gjordes med enkäter och semantisk differential där studenterna fick skatta 

hur de uppfattar den ideale chefen med att ange på en sju-gradig skala mellan 24 motsatta 

                                                 

40
Trevor Butt, “Understanding, explanations and personal constructs”, Personal Construct Theory & Practice, 

(2004:1), pp. 21-27. 
41

 Fay Fransella, Richard Bell & Don Bannister, A manual for repertory grid technique, 2. ed., (England, 

Chichester: Wiley, 2004), pp. 168-226. 
42

 P. M. Alexander & J. J. van Loggerenberg, The Repertory Grid: “Discovering” a 50-year-old research 

Technique, Proceedings of SAICSIT 2005, 20-22 September, (White River: South African Institute for Computer 

Scientists and Information Technologists, 2005). 
43

Ibid., p. 194. 
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adjektivpar var de uppfattar att den ideale chefen befinner sig. Repertory Grid-tekniken 

användes för att fånga studenternas egna uppfattningar om ledarskap. Hon använde inte 

rangordningen som bärande data utan lät Repertory Grid bli en metod för att locka fram ett 

stort antal constructs som sedan kategoriserades. Man kan säga att metoden används med en 

fenomenografisk ansats.
 44

 Att låta Repertory Grid bli en av flera metoder för att belysa 

samma frågeställning möjliggör triangulering som stärker reabiliteten.
45

 

 

Inom utbildningsfältet har metoden Repertory Grid används för att belysa så skilda ting som 

inlärningsprocessen, hur lärarrollen uppfattas och inlärningssvårigheter.
46

 Hopper har gjort en 

intressant studie om hur Repertory Grid kan hjälpa lärarstudenter reflektera över hur de ser på 

sin roll som idrottslärare, hur den färgats av egna erfarenheter, av lärare och tränare samt hur 

den förändras under utbildningstiden. Han lät idrottslärarstudenter välja ut gamla lärare och 

tränare, både effektiva och ej effektiva som element och bilda constructs med hjälp av dessa. 

Genom att upprepa elementskattningen under utbildningen kunde han se hur bilden av vilka 

egenskaper en effektiv lärare bör ha förändrades under utbildningen.
47

 

 

I Sverige har metoden inte används i någon större utsträckning i utbildningssammanhang. Ett 

exempel är dock Lundahl och Öqvist som analyserar tre års brevväxling mellan Skolverket 

och 46 elever med hjälp av bland annat gridintervjuer.
48

 Ytterligare ett exempel är Häckner, 

som undersöker om man kan kartlägga och analysera elevers och lärares föreställningar om 

undervisning och arbetet i klassrummet i en gymnasieskola med hjälp av begreppskartor och 

gridintervjuer.
49

 

 

När det gäller bedömning har Lindström tagit fram kriterier för bedömning av studenters 

skapande förmåga i metallslöjd. Sju portföljer, två gjorda av erkänt duktiga hantverkare och 

fem gjorda av studenter, fungerade som element som en hantverkare och två ämnesexperter 

                                                 

44
 Carin Linander, En för alla, alla för en: sjuksköterskors och ingenjörers syn på ledarskap: en enkät och 

repertory grid studie sista terminen i utbildning och efter ett till ett och halvt år i arbete, (Diss. Lund: Lunds 

universitet, 2002).  
45

 Jan Trost, Kvalitativa intervjuer, (Lund: Studentlitteratur, 2005), s. 17. 
46

 Fransella, Bell & Bannister, pp. 192-203. 
47

 Thimoty Hopper, “Personal Construct Psychology for Developing Reflective Teaching in Physical Education: 

A Story of Decentering 'Self' as Teacher”, Physical & Health Education Academic Journal, 6 (2000:3), pp. 46-

56.  
48

 Lundahl & Öqvist. 
49

 Einar Häckner, red. Bilder och motbilder:  Elevers och lärares föreställningar om yrkesinriktad 

gymnasieutbildning, (Göteborg: BAS, i samarbete med Högskolan i Luleå, 1996).  
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bildade constructs kring. Vid ett tillfälle bedömdes produktegenskaperna och vid ett annat 

processegenskaperna. Lindström använde den kvantitativa metoden laddering och ett 

fenomenologiskt angreppssätt i kombination med kvantitativ bearbetning i form av hierarkisk 

klusteranalys av de kognitiva matriserna för att få fram åtta kriterier varav tre rörde 

produkten, fyra processen och en övrigt.
50

  

1.3.2  Fördelar och nackdelar med metoden 

Repertory Grid-metoden ger möjligheter att utan att kunna ge en tydlig verbal beskrivning 

eller definition ändå kunna uttrycka skillnader och likheter samt tillåter en stor öppenhet för 

försökspersonens egna föreställningar och vokabulär
51

. Den minskar risken för att styra de 

intervjuade med frågor baserade på en annan förförståelse än deras egen och underlättar för de 

intervjuade att uttrycka uppfattningar som de inte har formulerat för sig själva. Björklund 

menar att vårt omedvetna inlärningssystem ger oss en omedveten förmåga att tolka andra 

människors kroppsspråk vilket påverkar de svar som forskare får vid sina intervjuer. För att nå 

expertens tysta kunskap om exempelvis bedömningskriterier kan man använda Repertory 

Grid-tekniken.
52

  

 

Genom att låta intervjupersonen själv generera constructs får man den svagt strukturerade 

samtalsintervjuns fördelar med ett rikt, detaljerat och autentiskt datamaterial. Samtidigt ger 

metoden utrymme för en tydligt kvantitativ presentationsform genom att intervjupersonen får 

skatta relationerna mellan element och constructs. Eller som Borell och Brenner uttrycker det:  

 

Tekniken kan i och med detta sägas ta fasta på de kvantitativa metodernas styrka, öppenhet 

för vad intervjupersonerna faktiskt menar- samtidigt som den försöker komma tillrätta med 

dessa metoders svagheter, nämligen en relativt svårhanterlig, diffus form för dataredogörelse 

och databehandling.
 53

 

 

                                                 

50
 Lars Lindström, ”Från novis till mästare: En studie av bedömningskriterier i slöjd”, i Visioner om slöjd och 

slöjdpedagogik: Visions on sloyd and sloyd education, red. C. Nygren-Landgärds & J. Peltonen (Vasa: Åbo 

Akademi: Nordiskt forum för forskning och utvecklingsarbete inom utbildning i slöjd, 2001), s. 251-280. 
51

 Kajsa Borg, ”Repertory grid som forskningsmetod”, i Kunskapande, kommunikation och bedömning i 

gestaltande utbildning, red Viveka Lindberg & Kajsa Borg, (Stockholm: Stockholms universitets förlag, 2008), 

s. 137ff. 
52

 Lars-Erik Björklund, Från novis till expert: förtrogenhetskunskap i kognitiv och didaktisk belysning, (Diss. 

Linköpings universitet: Nationella forskarskolan i naturvetenskapernas och teknikens didaktik (FontD), 

Norrköping, 2008). 
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Alexander och Loggerenberg anser att metoden är lätt att använda och förutom allmängiltiga 

fördelar som att det är lättare att samla in data som är mer koncisa än intervjuer och 

observationer vanligtvis är, har metoden fördelen att den går att kombinera med andra 

metoder för att belysa en gemensam frågeställning. Metoden har ett brett användningsområde 

och de fann även fördelar som var kopplade till att de arbetade i grupp. Dessa fördelar var att 

metoden tillhandahåller en struktur och ger möjlighet att jämföra värderingar och analysera 

skillnader vilket gjorde metoden användbar för kommunikation och samarbete. Även om 

Repertory Grid verkar vara ett sätt att samla in förenklade data visade det sig att den hjälpte 

deltagarna som individer och som grupp att noga tänka på de olika aspekterna av händelsen 

och att söka en djupare förståelse och samförstånd. Den nackdel de såg var att gemensamma 

constructs kan leda till missförstånd och egna tolkningar hos individerna.
 54

 

 

Yorke pekar på flera praktiska problem som funnits i undervisningsforskningen. Det uppstår 

svårigheter att jämföra element som inte har personlig relevans som exempelvis vid inspelade 

videoklipp, haloeffekter kan uppstå då man tillskriver personer egenskaper som passar in på 

deras tidiga intryck av dem när man ser matrisen byggas upp. Förståelsen av sammanhanget, 

exempelvis om man bedömer elevernas egenskaper i klassrummet eller i lekparken, kan 

förändras under uppbyggnaden av matrisen. Svårigheten att generera constructs som har en 

motpol som inte går att misstolka och som inte har den önskade egenskapen mitt mellan 

polerna diskuteras också.
55

 

 

Utifrån det jag har läst verkar de flesta forskare anse metoden användbar för att påvisa hur 

människor uppfattar olika företeelser med minimal påverkan av försöksledarens egna 

värderingar och föreställningar trots de svårigheter som påpekats. Även om det är svårt att 

med ord uttrycka vad som kännetecknar exempelvis en MVG-elev, så kan lärarna beskriva 

vad som skiljer en specifik MVG-elev från en annan elev när det är deras egna elever det 

handlar om. 
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1.4  Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att undersöka och beskriva vilka underlag lärare i idrott och hälsa har 

när de sätter betyg i år 9. Ytterligare ett syfte med studien är att analysera hur underlagen 

relaterar till kursplan och betygskriterier i Lpo94. För att uppnå syftet behöver följande 

frågeställningar besvaras: 

1. Vilken mental dokumentation har lärarna vid betygssättning, som den framkommer 

med metoden Repertory Grid? 

2. Hur matchar den mentala dokumentationen de satta betygen? 

3. Vilken skriftlig dokumentation har lärarna vid betygsättning? 

4. Hur förhåller sig den mentala och den skriftliga dokumentationen till varandra, till 

kursplan och betygskriterier? 

 

1.5 Teoretiska utgångspunkter 

Vad som styr innehållet i undervisningen finns det många teorier om beroende på om man har 

ämnet, samhället, undervisningsprocessen, begränsande ramar, läroboken eller läraren i fokus. 

Linde diskuterar Bernsteins tes om att det är läroplanen som styr vad som räknas som giltig 

kunskap och väcker frågan om han syftar på det som föreskrivs i läroplanen eller det som 

faktiskt förmedlas efter de tolkningar som gjorts. Linde fokuserar diskussionen kring olika 

arenor som går att applicera på bedömning och betygsättning. Han definierar begreppen 

formuleringsarenan (där styrdokumenten formuleras), transformeringsarenan (där de 

omformuleras lokalt) och realiseringsarenan (där de kommer till uttryck i den bedömning och 

betygsättning som sker på skolorna).
56

 

 

 Bernsteins begrepp avgränsning (classification) och inramning (framing) förklaras av Linde 

genom att använda ämnet engelsk litteraturhistoria som ett exempel på ett ämne med stark 

inramning. Där är det tydligt avgränsat vad som ingår i ämnet till skillnad från om ämnet hade 

hetat kommunikation eller bara engelska. Ett starkt inramat ämne ger också större möjligheter 

till kontroll (framing). 
57

 Vad som sker i realiseringsarenan är enligt ramfaktorteorin också 

beroende av de fysiska ramar som begränsar lärarens möjligheter. Lokaler, antal elever i 

klassen, tid till förfogande och ekonomiska förutsättningar är exempel på detta. Linde ger ett 
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exempel på hur logiken ofta helt dominerade filosofiundervisningen i gymnasieskolan under 

1970 års läroplan trots att den bara var en av flera stora huvudmoment. Den snåla 

tidstilldelningen och kravet på fem-gradigt betyg medförde att logik där det gick att göra 

skrivningar som kunde bedömas med rimlig objektivitet lyftes fram som det ”giltiga 

stoffet”.
58

 

 

I denna studie kommer metoden Repertory Grid att användas för att verbalisera lärarnas 

mentala dokumentation om eleverna. Den tidigare beskrivna (1.3) bakomliggande teorin, 

PCT, ger en förklaring till hur den mentala dokumentationen bygger på de constructs som 

Kelly introducerat. För att analysera den mentala och den skriftliga dokumentationen i 

förhållande till läroplan och betygskriterier för ämnet idrott och hälsa i Lpo 94 kommer 

begreppen realiseringsarenan och formuleringsarenan att användas som ett analysverktyg för 

att synliggöra likheter och skillnader mellan dessa två arenor.  

 

2 Metod 

Föreliggande studie är kvalitativ till sin karaktär och bygger på strukturerade intervjuer med 

och insamlat material från fyra betygsättande lärare i idrott och hälsa. För att sätta ord på den 

mentala dokumentationen, lärarnas ”inre mallar”, används Repertory Grid-intervjuer. Vid 

intervjutillfället dokumenteras även det skriftliga underlag som läraren har i sin idrottsjournal 

eller motsvarande.  Vid en uppföljning ca sex månader senare ges lärarna tillfälle att 

kommentera resultaten och rätta till eventuella missförstånd. Repertory Grid-intervjuerna 

analyseras därefter kvantitativt (se 2.3.4). Resultaten tolkas i relation till kursplan och 

betygskriterier i Lpo 94. De används som ett analysverktyg och jämförelser görs med både 

mental och skriftlig dokumentation. Någon jämförelse med de lokala betygskriterierna är inte 

möjlig då bara två av de fyra skolorna hade sådana. 

2.1 Urval 

Fyra lärare i Gävle-Sandvikenområdet som undervisade i idrott och hälsa i en klass i skolår 9 

där det fanns minst två elever med betyget MVG, tre med betyget VG och tre med betyget G i 

höstterminens betyg tillfrågades per telefon om de var villig att delta i undersökningen och 

tackade ja. Två kvinnliga och två manliga lärare valdes ut så att det fanns en lärare med lång 
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erfarenhet av betygssättning och en med kortare erfarenhet av varje kön. Lärarna som 

fortsättningsvis kallas Alfa, Beta, Delta och Gamma informerades om sin uppgift och 

samtyckte att delta på frivillig basis. De avidentifieras i rapporten för att inte kunna 

identifieras av andra, ett sätt att skydda respondenternas identitet och anonymitet och öka 

studiens trovärdighet. 

2.2 Genomförande 

För att undersöka idrottslärarnas ”inre mallar” för hur en Godkänd (G-), Väl godkänd (VG-) 

respektive en Mycket väl godkänd (MVG-) elev i idrott och hälsa ser ut används tekniken 

Repertory Grid. Innan studien startades genomfördes en förstudie där två lärare i idrott och 

hälsa intervjuades med Repertory Grid-tekniken för att få tillfälle att öva på densamma. 

Intervjuerna i förstudien gav också en bild av vilka constructs som kunde förväntas. 

 

I studien genomfördes en Repertory Grid-intervju och en uppföljning med fyra lärare i idrott 

och hälsa. De intervjuade fick själv välja var Repertory Grid-intervjun skulle ske och den 

genomfördes efter lärarnas önskemål i två av fallen i lärarnas hem, i ett fall på arbetsplatsen 

och i ett fall i mitt arbetsrum på Högskolan i Gävle. Intervjuerna utfördes i februari-mars 2009 

då höstbetygen var satta och vårterminens utvecklingssamtal var aktuella. Intervjutillfället 

varade i cirka 90 minuter. Förutom elementskattning ombads läraren också att skatta hur 

viktig han ansåg constructet vara för betygsättningen. Uppföljningen genomfördes under 

höstterminen 2009 denna gång efter önskemål från två av lärarna på deras arbetsplats och från 

de återstående två lärarna på mitt arbetsrum på högskolan. Då visades analysen och lärarna 

fick tillfälle att se om tolkningen av constructen stämde med det de hade avsett. De elever 

som hade agerat element följdes upp med avseende på om deras slutbetyg hade förändrats 

sedan höstterminen och varför. Vid uppföljningen fördes anteckningar. 

 

2.3 Metodbeskrivning av Repertory Grid-intervjun 

2.3.1 Elementgenerering 

Element är de fenomen som människor bildar sina contructs kring. Element var i Kellys 

ursprungliga terapeutiska användning av Repertory Grid-tekniken alltid personer och roller 

men i senare tillämpningar av tekniken har användningsområdet utvidgats och elementen kan 
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omfatta händelser, institutioner, idéer och föremål.
59

 De element som väljs måste vara 

homogena dvs. hämtade från samma kategori eller fält för att den intervjuade ska kunna 

jämföra dem på ett naturligt sätt. De måste också avspegla variationen i den undersökta 

kategorin.
60

 Elementgenereringen kan ske på en mängd sätt från att forskaren genererar 

elementen i förväg till att i större eller mindre grad överlåtas till den intervjuade som då 

endast får ett område presenterat, t.ex. nämn sex fritidsaktiviteter du tycker om eller ange sju 

återkommande arbetsuppgifter i ditt arbete. En av metodens styrkor är att de intervjuade 

själva kan välja element som de är väl förtrogna med.  

 

I denna studie valdes den metod Kelly själv använde där den intervjuade översätter en på 

förhand beskriven roll till en konkret individ. Läraren ombads att ur en klass i år 9 välja ut två 

elever med betyget MVG, tre elever med betyget VG och tre elever med betyget G. Läraren 

ombads också att välja elever som inte låg på gränsen mellan två betyg. Antalet elever i varje 

betygsgrupp baserades på betygsstatistik i idrott och hälsa, då den utvalda gruppen kan ses 

som en representation av en klass 
61

 (Se tabell 1). 

 

Tabell1. Andel elever i procent med betyg i idrott och hälsa i år 9, läsåret 2007/2008 

 Riket Gävleborg Gävle 

MVG 34,5 22,3 24,4 

VG 37,8 36,9 35,6 

G 30,6 32,4 29,2 

Ännu ej godkänd 7,1 8,4 10,8 

Källa: Skolverket, Utbildningsstatistiksenheten, Betyg och provresultat i grundskolan läsår 2007/08, 2009-03-11. 

 

De åtta element som genererats (namn på elever) fördes in som kolumnrubriker i en matris. 

De namngavs efter betyg, nummer i ordningen och kön (f=female, m=male). MVG1f 

betecknar alltså den första MVG-eleven, en flicka och G3m betecknar den tredje G-eleven, en 

pojke (se tabell 2). 
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Tabell 2. Exempel på en Repertory Grid med ifyllda element 

 

Construct 

MVG1f MVG2m VG1m VG2m  VG3f G1f G2f G3m  

Construct 

          

          

 

2.3.2 Constructgenerering eller elementjämförelser 

Vid constructgenereringen får den intervjuade själv sätta ord på sina constructs. Dessa 

genereras genom att den intervjuade jämför element och namnger likheter och skillnader 

mellan dem. Triaderingar är det mest etablerade angreppssättet. Då presenteras tre av de 

genererade elementen och den intervjuade ombeds tala om på vilket sätt två av dem liknar 

varandra och därför skiljer sig från den tredje med avseende på den aktuella frågeställningen. 

Den intervjuades uttryck för dessa likheter och skillnader utgör constructets båda poler. Det är 

viktigt att i möjligaste mån försöka sätta ord på båda polerna av constructet då det ger en 

bättre bild av den intervjuades föreställning. Constructet kontaktsökande – avvisande får 

delvis en annan innebörd än constructet kontaktsökande – likgiltig. Även om PCT 

ursprungligen bara innefattade bipolära constructs som alltid aktiv – aktiv när det passar eller 

alltid aktiv –  aldrig aktiv som kan betraktas som mer användbara, verkar de ibland 

konstrueras med en pol och den andra polen kan som bäst vara uteblivandet av den första 

polen som i alltid aktiv –  inte alltid aktiv.
 63

 

 

Här fick läraren själv sätta ord på sina constructs. Tre av de konstruerade elementen, tre 

elever, presenteras och läraren ombads tala om på vilket sätt två av dem liknar varandra och 

därför skiljer sig från den tredje med avseende på vad den intervjuade har noterat om dem 

som idrottselever, vilka ska bedömas och betygsättas. Den intervjuades uttryck för dessa 

likheter och skillnader utgör constructets båda poler. Urvalet av de tre elementen, eleverna, 

kan ske slumpvis eller väljas så att likheter och skillnader mellan vissa element säkerställs. 

För att få med alla betygskombinationer valdes här en kombination av dessa metoder där två 

ur samma betygsgrupp ställdes mot var och en av de andra betygen till dess att alla 

kombinationer var uttömda. Sedan presenterades en ur varje betygsgrupp och därefter 
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presenterades kombinationer slumpvis till dess att läraren hade svårt att konstruera ytterligare 

constructs. De construct som genererades fördes in på varsin rad i matrisen med en pol på var 

sida (se tabell 3). Den intervjuade ombads efter intervjun också att värdera sina construct 

utifrån hur betydelsefulla de ansåg dem vara, i förhållande till betyget, på en femgradig skala.   

 

Tabell 3. Exempel på constructs (detta är en fiktiv matris och tillhör inte de intervjuade). 

 

 

Construct 

MVG1f MVG2m VG1m VG2m  VG3f G1f G2f G3m  

 

Construct 

frånvarande         deltar 

ger upp         kämpar 

framåt i 

bollspel 
        försiktig i 

bollspel 

vill vara 

med 

kompis 

        accepterar 

alla 

 

Ibland kan den intervjuade ha svårt att producera constructs och då kan laddering vara till 

hjälp. Laddering bygger på uppfattningen att vissa constructs är mer centrala, dvs. är högre i 

hierarkin än andra. De centrala constructen är mer globala än de mer perifera som är mer 

specifika och situationsbundna. För att laddera upp i hierarkin utgår man från ett constructs 

som genererats i en triadering och frågar efter om det är viktigt och varför eller vilken av 

polerna man föredrar och varför för att få mer abstrakta och globala svar. När man ladderar 

ner i hierarkin frågar man efter fler detaljer och exempel och får svar som är mer specifika. 

Detta används ibland för att klargöra abstrakta constructs och få dem mer konkreta.  I denna 

studie har huvudsakligen frågor ställts för att laddera ner. Då constructen från fyra olika lärare 

jämförs kan det vara värdefullt att de är så konkreta som möjlig. Exempelvis kan det ibland 

vara av värde att veta om man med ”lat” menar att man inte tar med sig idrottskläderna, inte 

deltar i aktiviteterna eller gör annat än den anvisade aktiviteten.  

 

2.3.3 Elementskattning 

Elementskattningen kan göras på två sätt. Antingen betraktas constructpolerna som dikotoma 

och den intervjuade markerar om ett element primärt kan förstås genom den ena eller andra 

polen eller så ses constructpolerna som ändpunkterna i en kontinuerlig skala. Då markerar 

intervjupersonen i vilken grad ett element karaktäriseras av eller skiljer sig från constructets 
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poler, oftast i en femgradig s.k. Likkertskala. I det här fallet används den senare metoden där 

polen till vänster representeras av skalvärdet 1 och polen till höger av skalvärdet 5. Produkten 

utgör då en tvådimensionell matris, en Repertory Grid, där elementen utgör kolumnerna och 

constructen återfinns på raderna (se tabell 4). 

 

Tabell 4. Exempel på elementskattning (detta är en fiktiv matris och tillhör inte de intervjuade) 

 

 

Construct 

MVG1f MVG2m VG1m VG2m  VG3f G1f G2f G3m  

 

Construct 

frånvarande 5 5 4 3 5 4 1 3 deltar 

ger upp 4 5 5 3 3 2 3 1 kämpar 

försiktig i 

bollspel 
5 4 2 5 2 3 2 1 framåt i 

bollspel 

vill vara 

med 

kompis 

5 3 3 4 5 3 1 2 accepterar 

alla 

 

2.3.4 Analys av Repertory Grid-intervjuerna 

I kliniska sammanhang har metoden den fördelen att man kan följa patienten över tid och 

upprepa proceduren vid senare tillfällen för att tillsammans med patienten se vilka 

förändringar som skett efter genomgången behandling. När metoden kom på 1950-talet 

gjordes de statistiska beräkningarna manuellt men idag finns dataprogram som gör 

beräkningarna och därmed gör metoden mer lättanvänd. Program som WEBGRID/REPGRID, 

FLEXIGRID, GRIDLAB och IDEOGRID har tagits fram för detta ändamål men matrisen kan 

även analyseras i mer allmänna statistikprogram som SAS, SPSS eller SYSTAT.
64

 En fara 

som framhålls av Fransella och Bannister är att klyftan mellan dagens datorstödda 

analysmetoder och den teoretiska grunden har blivit stor. Insamlade data är kvalitativa men 

resultatet, ett hårt strukturerat nätverk, kan bearbetas kvantitativt vilket forskaren måste ha i 

åtanke vid tolkningen. 
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I studien används WebGrid 5 som finns att fritt nyttja på webben via hemsidan hos 

Knowledge Science Center, University of Calgary. Programmet utför hierarkisk klusteranalys 

på både element och constructs samt principalkomponentanalys.
65

 

 

Hur analysen ska genomföras beror helt på frågeställningen. Då en frågeställning är hur 

lärarens mentala dokumentation om eleven ser ut så är en fenomenografisk ansats, där man 

ser vilka kategorier av constructs läraren kommer fram till, en framkomlig väg. En hierarkisk 

klusteranalys gjordes för att ge nya infallsvinklar på kategorierna. För att se om metoden ger 

en bild av lärarens inre mallar används både hierarkisk klusteranalys och 

principalkomponentanalys för att visa hur deras constructs samvarierar med elevernas betyg. 

 

2.4 Metodbeskrivning av uppföljningen och analysen 

Vid uppföljningen fick lärarna tillfälle att se klassificeringen av sina constructs och hade 

möjlighet att flytta constructs som de ansåg feltolkade. De fick också möjlighet att 

kommentera klusteranalysen och principalkomponentanalysen och därefter tillfrågades de om 

några elever som agerat element hade förändrat sina slutbetyg sedan höstterminens betyg och 

ombads kommentera dessa. Anteckningar fördes under intervjun. 

 

Vid analys i relation till Lpo 94 användes de kategorier av constructs som träder fram med 

hjälp av metoden Repertory Grid. Dessa jämförs med de rubriker som lärarna har i sin 

skriftliga dokumentation samt kursplan och betygskriterier i Lpo 94. Detta för att få en bild av 

vilka kategorier som sammanfaller och vilka som skiljer sig åt.  Kursplan och betygskriterier i 

Lpo 94 får representera formuleringsarenan och den skriftliga och mentala dokumentationen 

får representera realiseringsarenan. 

 2.5  Reliabilitet och validitet 

Då det inte finns någon ”standard-grid” och det som studeras har så olika karaktär är generella 

uttalanden om metodens validitet och reliabilitet svåra att göra. Walker framhåller att 

litteraturen indikerar relativt hög test-retest reliabilitet på grid-mätningar.
66

 De görs ofta med 
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korta tidsintervaller då teorin bygger på att människors constructs är föränderliga över tid och 

det intressanta snarare är möjligheten att mäta förändringarna. Ett undantag som Fransella 

pekar på är en studie med erfarna lärare som skattade sina elever tre gånger med sex månaders 

mellanrum och där man fann hög korrelation mellan gångerna.
67

  

 

Om man ser Repertory Grid som en teknik istället för en metod blir en definition av validitet 

teknikens användbarhet. Validiteten är hög i differentieringen mellan grupper och i att förutse 

beteenden.
68

 Ett generellt problem med metoden är den ökande klyftan mellan de tekniska 

möjligheterna till olika analyser och den teoretiska bas som ligger till grund för metoden. Då 

matrisen ger möjlighet till kvantitativa tolkningar finns det en risk att man glömmer eller inte 

förstår de kvalitativa värden som ligger i försökspersonens sätt att formulera sina constructs. 

 

Genom att låta de intervjuade själva generera sina constucts kring en verklighet som de är 

välbekanta med minskas risken för att bara mäta och upptäcka det som finns i vår 

förförståelse.  För att ytterligare öka chanserna att få en så uttömmande och 

mångdimensionell bild som möjligt av de intervjuades föreställning om en MVG-, VG- 

respektive G-elev så gjordes en förstudie där två intervjuer med olika lärare i idrott och hälsa 

med lång erfarenhet genomfördes. Dessa intervjuer gav en bild av vilka elementgrupper som 

var lämpliga. De gav också en bild av vilka constructs som kunde dyka upp och gav hjälp att 

utforma instruktioner och träna på Repertory Grid-tekniken.  

 

Utifrån min kategorisering ombads en kollega till undertecknad som ägnat sig åt 

fenomenografisk forskning att sortera constructen och skapa egna kategorier. Hon grupperade 

constructen identiskt till 95 procent. Det två constructs som skilde sig åt placerades sedan 

efter konsultation med berörda lärare vid den andra intervjun. Vid skapandet och 

namngivningen av kategorierna var kategorin självförtroende hopslagen med en annan 

kategori från början, men eftersom jag och kollegan valt att slå ihop den med olika kategorier 

fick den bilda en egen kategori för att göra kategorierna mer entydiga. 

 

Som i alla intervjusituationer finns en risk att den intervjuade anpassar sina svar i riktning mot 

vad intervjuaren antas vilja höra och att intervjuaren omedvetet signalerar vilka svar som 

uppmuntras. Den risken finns framför allt under constructgenereringen då den intervjuade 
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ibland kan ha svårt att hitta lämpliga kortare benämningar för sin constructs ur ett längre 

resonemang och vänder sig till intervjuaren för hjälp.
69

 För att korrigera detta gjordes 

en uppföljning med lärarna då de fick möjlighet att se över och förtydliga sina constructs. De 

fick också möjlighet att se och kommentera analysen för att bidra till en djupare förståelse av 

innebörden i constructen. 

 

Vid jämförelsen av insamlad dokumentation och Lpo 94 finns det en risk att min egen 

förförståelse påverkar resultaten. För att göra det så genomskinligt som möjligt har jag valt att 

redovisa alla constructs och all skriftlig dokumentation i detalj för att ge läsaren en möjlighet 

att själv bedöma om tolkningarna är rimliga. 

 

                                                 

69
 Borell, s. 34. 



 

30 

 

3 Resultat 

Här redovisas resultaten utifrån de fyra frågeställningarna. Först redovisas en sammanfattning 

av den mentala dokumentation som framkommit, därefter jämförs den med de satta betygen 

för varje enskild lärare. Den skriftliga dokumentationen redovisas också för varje enskild 

lärare och avslutningsvis jämförs dem mentala och den skriftliga dokumentationen med 

varandra och styrdokumenten utifrån kategorierna motivation, färdigheter, självförtroende och 

social kompetens. 

3.1  Vilken mental dokumentation har lärarna vid betygssättning, 

som den framkommer med metoden Repertory Grid?  

De constructs som framkom hos de fyra lärarna (Alfa, Beta, Delta och Gamma) vid Repertory 

Grid-intervjuerna kan delas in i fyra kategorier: motivation, färdighet, självförtroende och 

social kompetens. De kan närmare beskrivas på följande sätt:  

 Motivation där de önskvärda egenskaperna är att eleverna är ansvarsfulla, 

prestationsinriktade, intresserade och motiverade.  

 Färdigheter där de önskvärda egenskaperna är att eleven har förutsättningar, kunskaper 

och färdigheter.  

 Självförtroende där de önskvärda egenskaperna är att eleverna har självförtroende och 

vill vara i fokus.  

 Social kompetens där de önskvärda egenskaperna är att eleverna kan samarbeta med 

andra och har god kontakt med läraren.  

För information om vilka constructs som ingår i de olika kategorierna se redovisningen i 

tabellerna 5 till 8. 

 

3.2 Hur matchar den mentala dokumentationen de satta betygen? 

Lärarnas matriser visar att det hos alla lärare är MVG-eleverna som matchar varandra bäst 

(Alfa 86,4%, Beta 90,4%, Delta, 92,5% och Gamma 92,7%). De är bara tre av de åtta MVG-

eleverna som har en enda skattning av något construct som är lägre än 4 och 5 (mörkgrå i fig. 

1, 5, 10 och 13). VG-eleverna har hos alla lärare 4 och 5 på minst hälften av skattningarna och 

G-eleverna har 4 och 5 på högst hälften av skattningarna. De egenskaper som skattas högt 

varierar däremot mellan eleverna.  



 

31 

 

 

I de hierarkiska klusteranalyserna för de olika lärarna (fig. 1, 3, 5 och 7) kan man se att vissa 

constructs samvarierar.  Ibland återfinns de i samma kategori som hos lärare Beta (fig. 3) där 

de elever som gör topprestationer också är duktiga på lagspel och har idrottserfarenhet (match 

96,9%). Dessa constructs har alla klassats som färdigheter. Det är heller inte ovanligt att 

construct som matchar varandra finns inom olika kategorier. Hos lärare Gamma har de elever 

som har intensitet i aktiviteterna också en vilja att bli bättre, är intresserade av idrott och har 

regelkunskap (match 100%). Här samvarierar tre constructs ur motivationskategorin med 

regelkunskap som har klassats som färdighet.  Man kan också se att vissa constructs 

samvarierar i mindre grad än andra. Att vara rytmisk och arbeta för sig själv (Alfa), 

kartläsning och racketsport (Beta), tyst, lyssnar (Delta) och dans (Gamma) är exempel på 

detta.  

3.2.1 Lärare Alfa 

Alfa är en manlig lärare i idrott och hälsa med lång erfarenhet (12 år) av betygssättning. 

Med hjälp av en hierarkisk klusteranalys kan man se graden av överensstämmelse mellan 

Alfas constructs för respektive element (elev). Originalgriden har sorterats om så att construct 

som uppvisar hög grad av samvariation placerats nära varandra och i ”trädet” vid sidan av 

griden anges match från 0 till 100 procent och motsvarande ovanför griden för eleverna (se 

figur 1). 
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Figur 1. Hierarkisk klusteranalys av lärare Alfas matris. 

Värdet 5 representerar den högra polen på constructet och de önskvärda egenskaperna för ett 

högt betyg och värdet 1 representerar den vänstra. Medelvärdet av skattningarna ligger på 4,6 

för båda MVG-eleverna. De två pojkarna, VG1m och VG3m, matchar också varandra 

(86,4%) och har medelvärde 3,8 respektive 3,6 på skattningarna. Flickan VG2f skiljer sig från 

dem. Hon klarar sig sämre i de praktiska färdigheterna bollspel och kondition, men är mer 

betygsmedveten och klarar sig bättre i de teoretiska momenten samt har medelvärdet 3,4 på 

skattningarna. G-eleverna skiljer sig ganska mycket ifrån varandra. Den ena pojken, G1m, har 

inga starka sidor och ett medelvärde på 1,9 medan den andra pojken G3m har ett medelvärde 

på 2,8. Den enda flickan med G har flera starka sidor och ett medelvärde på 3,3. 

 

När man jämför de kluster av constructs som bildats med tidigare kategorisering ser man att 

fyra kategorier återfinns i tre kluster och att den kategori som inte syns är social kompetens. 

Den har fördelat sig på kategorierna självförtroende och motivation. En mindre klusteranalys 

gjordes där enbart de construct som Alfa värderade som viktiga för betygen togs med, men 

den gav likartade resultat och redovisas därför inte. Med principalkomponentanalysen blir det 
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möjligt att urskilja olika underliggande dimensioner och placera in hur Alfa uppfattar eleverna 

i förhållande till dessa. Man kan urskilja en tydlig motivationsdimension och en betydligt mer 

spretig dimension där självförtroende och social kompetens samsas omgivna av idrottsliga 

färdigheter på båda sidorna (se fig. 2).  

 

Figur 2. Principalkomponentanalys av lärare Alfas matris.  

Tydligast faller MVG-eleverna och G1m ut. De har placerats i varsin ände av figuren, där 

MVG-eleverna placerat sig nära alla önskade egenskaper och där G1m har placerat sig nära 

alla oönskade egenskaper. De övriga eleverna har alla en blandning av önskade och oönskade 

egenskaper i olika grad. 

 

Vid uppföljningen visades kategoriseringen för Alfa och han ombads ta ställning till om han 

ville flytta något av constructen, vilket han inte ville. Alfa instämde i kategoriseringen av sina 

constructs och tyckte att mönstren från klusteranalysen och principalkomponentanalysen 

stämde med hans egna iakttagelser. Två av eleverna hade höjt sina slutbetyg, G3m till VG och 

VG3m till MVG. Detta enligt Alfa för att de ansträngt sig på slutet då de insett att det gällde 

slutbetyget. G3m beskrevs av Alfa som något av ett ”flit-VG”. Det var en elev som på grund 

av tidigare sjukdom hade missat mycket i sin motoriska utveckling, medan VG3m hade goda 

färdigheter och i kombination med att han ansträngt sig bättre hade höjt sitt betyg. 
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I figurerna nedan (fig. 3 och 4) har ett construct från varje kluster fått representera klustret. 

Motiverad – omotiverad har fått representera motivationsklustret, vill vara i focus – inte mån 

om focus har fått representera självförtroendeklustret och praktiska scills – mindre scills har 

fått representera färdighetsklustret.  

 

 

Figur 3. Diagram över elevernas placering i 

förhållande till två constructs tagna ur 

motivationsklustret respektive 

självförtroendeklustret. 

 

Figur 4. Diagram över elevernas placering i 

förhållande till två constructs tagna ur 

motivationsklustret respektive färdighetsklustret. 
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Med motiverad – omotiverad på x-axeln som i figur 3 syns det tydligt att G3m har en hög 

motivation väl i nivå med de andra eleverna som har VG. Han utmärker sig däremot inte i 

vilja av att vara i fokus där han ligger mellan de andra två G-eleverna. I figur 4 ser man att när 

det gäller praktiska färdigheter så ligger han lägst av alla vilket visar att Alfas skattningar 

stöder hans uttalande om ett ”flit-betyg”.  

VG3m är högt skattad när det gäller praktiska färdigheter, lika högt som den ena MVG-eleven 

och högre än den andra (se fig. 4). När det gäller motivation ligger han i nivå med de andra 

VG-eleverna och gällande viljan att vara i fokus ligger han mellan de andra VG-eleverna (se 

fig. 3). Om VG3m har höjt sin ambition och motivation inför slutbetyget är det lätt att 

motivera betygshöjningen. Alfa berättade också om tidigare elever som legat högt 

färdighetsmässigt och även spelat ishockey i TV-pucken, men som inte kunde få högsta betyg 

då de inte ansträngde sig på lektionerna i idrott och hälsa. 

Alfa anser att han kan sätta betyg på ”magkänslan” och att det betyget oftast överensstämmer 

med de andra idrottslärarnas bedömning av eleven. Däremot kan han inte motivera betyget för 

eleven med sin magkänsla vilket har medfört att Alfa och hans kollgor har infört en mängd 

praktiska prov för att ha något konkret att peka på inför eleven. Exempel på detta är 

teknikprov i olika bollspel, praktiska prov i simning, orientering, gymnastik, friidrott, 

friluftsliv och ledarskap. Därutöver finns också skriftliga prov, exempelvis i 

hälsomedvetenhet. 

Alfa försökte kommunicera till eleverna vad de blev bedömda på och skrev ibland upp vad 

lektionens syfte/målet var på tavlan. Det var dock inget han gjorde jämt för det ställde stora 

krav på att han verkligen levde upp till det då eleverna ibland var ifrågasättande. 

3.2.2 Lärare Beta 

Beta är en manlig lärare i idrott och hälsa med kort erfarenhet (4 år) av betygssättning. Han är 

den lärare som har minst antal construct vilket kan bero på att han förkastade flera construct 

som inte hörande till betygsättningen. På Betas skola har man delat upp flickor och pojkar i 

undervisningen i idrott och hälsa, vilket innebär att Betas element (elever) är hämtade från en 

undervisningsgrupp med bara pojkar. 
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Figur 5. Hierarkisk klusteranalys av lärare Betas  matris. 

 

I stort sett finns inga svaga sidor hos någon av de två MVG-eleverna. Medelvärdet av 

skattningarna ligger på 4,6 respektive 4,2. VG-eleverna har ett medelvärde på 4,0 och 3,7 

respektive 3,6. Av G-eleverna är det bara en elev som har en högre skattning än 3. Det är 

G1m som är har skattningen 4 på kartläsning. Annars är de lika varandra med övervägande 

skattningar på 1 till 2 . De har ett medelvärde på 2,5 och 2,2 respektive 1,8. 

 

När man jämför de kluster av constructs som bildats med tidigare kategorisering ser man att 

de stämmer väl överens förutom att jämna prestationer ur färdighetskategorin tycks 

samvariera mer med att man hänger i och kämpar väl i motivationsklustret.  

 

Med principalkomponentanalysen kan man urskilja en självförtroendedimension kopplad till 

färdigheter i lagspel och racketsport samt en dimension där motivation och motorik samsas. 

Färdigheter i kartläsning bryter mönstret och verkar samvariera mycket lite med övriga 

färdigheter. 
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Figur 6. Principalkomponentanalys av lärare Betas matris.  

I figur 6 ovan ser man tydligt hur de olika betygen har placerat sig i varsin ände av figuren, 

där MVG-eleverna placerat sig nära alla önskade egenskaper och där G-eleverna har placerat 

sig nära alla oönskade egenskaper. VG-eleverna ligger däremellan men något närmare MVG-

eleverna. 

 

Vid uppföljningen visades kategoriseringen för Beta och han ombads ta ställning till om han 

ville flytta något av constructen, vilket han inte ville. Beta instämde i kategoriseringen av sina 

constructs och tyckte att mönstren från klusteranalysen och principalkomponentanalysen 

stämde med hans egna iakttagelser. Två av eleverna med VG hade höjt sina betyg till MVG. 

Hos VG1m hade, enligt Beta, prestationsförmågan och brist på ledarskap tidigare legat honom 

i fatet men han har under vårterminen förbättrat dessa. VG3m har också höjt sitt betyg då han 

höjt sin motivation och ”klivit fram”. 

I figurerna nedan (fig.7,  8 och 9) har ett construct från varje kluster fått representera klustret. 

Gör sitt bästa– gör inte sitt bästa har fått representera motivationsklustret, tar plats – försiktig 

har fått representera självförtroendeklustret och motorisk – motoriska  svårigheter har fått 

representera färdighetsklustret. I figur 9 kan man se att om man byter ut motoriska färdigheter 

mot färdigheter i lagspel så är de två VG-elever som höjde sina betyg högre skattade.
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Figur 7. Diagram över elevernas placering i 

förhållande till två constructs tagna ur 

motivationsklustret respektive 

självförtroendeklustret. 

 

Figur 8. Diagram över elevernas placering i 

förhållande till två constructs tagna ur 

motivationsklustret respektive färdighetsklustret. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9. Diagram över elevernas placering i 

förhållande till motivationsklustret och 

färdighetsklustret där motoriska färdigheter i fig. 8 

är utbytt mot färdigheter i lagspel.
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Med tar plats – försiktig på y-axeln som i figur 7 syns det tydligt att VG1m har både 

självförtroende och motivation i nivå med MVG1m. I figurerna 8 och 9 ser man att han inte 

utmärker sig från de andra VG-eleverna när det gäller motorik, men däremot är duktig i 

bollspel. Om han enligt Beta förbättrat sina färdigheter och sin ledarskapsförmåga under 

vårterminen medför det att han höjer sitt slutbetyg i ämnet. 

VG3m är försiktigare än de andra VG-eleverna (se fig. 5). Han har enligt Beta höjt sin 

motivation och ”klivit fram”, vilket förklarar hans höjda betyg. Han var redan tidigare högt 

värderad i bollspel, men utmärkte sig inte motoriskt från de andra VG-eleverna. 

3.2.3 Lärare Delta 

Delta är en kvinnlig lärare med lång erfarenhet (15år) av betygssättning. Hon har dock bytt 

skola och det här är hennes första år med klassen. Lärarna i idrott och hälsa samarbetar på 

skolan så att man undervisar varandras elever. Därför har Delta minst erfarenhet av sina 

elever av de fyra lärarna i studien.  

 

Figur 10. Hierarkisk klusteranalys av lärare Deltas matris. 
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Medelvärdet av skattningarna av MVG-eleverna ligger på 4,7 respektive 4,6. Man kan se att 

flickan och den ena pojken, VG2f och VG3m, matchar varandra mer och är mer 

hälsomedvetna, engagerade och värnar om andra. Den andra pojken, VG1m, skiljer sig lite 

från dem, han har bättre fysiska förutsättningar, vill vara mer i fokus och har bättre resultat. 

Han har också ett lägre medelvärde, 3,8 än de andra två som har 4,2 respektive 4,0. 

Även hos G-eleverna är flickan och den ena pojken, G2f och G1m, mer lik varandra och är 

tysta och lyssnar medan den andra pojken, G3m, har större idrottserfarenhet, vågar prova mer, 

och är mer mån om fokus. Han har också ett högre medelvärde på skattningarna 3,0 än de 

andra som har 2,8 respektive 2,4. 

 

Det går att urskilja två större kluster av constructs där det översta innehåller constructs från 

motivationskategorin med tyngdpunkt på intresse kopplat till prestation och självförtroende. 

Det undre klustret innehåller också constructs från motivationskategorin med tyngdpunkt på 

ansvarstagande och engagemang kopplat till social kompetens.  Med principalkomponent-

analysen kan man urskilja en motivationsdimension kopplad till färdigheter samt en 

dimension där engagemang och social kompetens samsas. 

 

 

Figur 11. Principalkomponentanalys av lärare Deltas matris. 



 

40 

 

Tydligast faller MVG-eleverna och G-eleverna ut. De har placerats i varsin ände av figuren, 

där MVG-eleverna placerat sig nära alla önskade egenskaper och där G-eleverna har placerat 

sig nära alla oönskade egenskaper. VG-eleverna ligger däremellan men något närmare MVG-

eleverna. Vid uppföljningen visades kategoriseringen för Delta och hon ombads ta ställning 

till om hon ville flytta något av constructen, vilket hon inte ville. Delta instämde i 

kategoriseringen av sina constructs och tyckte att mönstren från klusteranalysen och 

principalkomponentanalysen stämde med hennes egna iakttagelser.  

G2f fick inte godkänt betyg på vårterminen. Man kan i figur 12 se att hon ligger lägre än de 

andra i självförtroende och i figur 11 placerar hon sig längst till vänster där de oönskade 

egenskaperna finns. Delta, som bara haft eleven ett år och dessutom delat klassen men den 

andra läraren i idrott och hälsa på skolan, tyckte sig inte ha tillräckligt underlag för att 

kommentera frånvaron av betyg. I figur 12 har ett construct från varje kluster fått representera 

klustret. Varierande engagemang – stort engagemang har fått representera 

motivationsklustret och vill vara i fokus – inte mån om fokus har fått representera 

självförtroendeklustret.

 

 

Figur 12. Diagram över elevernas placering i 

förhållande till två constructs tagna ur 

motivationsklustret respektive självförtroendeklustret. 
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3.2.4 Lärare Gamma 

Gamma är en kvinnlig lärare med kortare erfarenhet (6 år) av betygsättning. Hon arbetar vid 

en skola där man tagit fram lokala betygskriterier med tydliga nivåer, som även används vid 

utvecklingssamtal och lektionsplanering. 

 

Figur 13. Hierarkisk klusteranalys av lärare Gammas matris.     

 

Av de två MVG-eleverna är det ingen som har en skattning av något construct som är lägre än 

4. Medelvärdet av skattningarna ligger på 4,7 respektive 4,8 för de två eleverna. 

VG1m har ett medelvärde av skattningarna av constructen på 3,7. VG2f har några svaga sidor 

såsom ett sämre självförtroende och har ett medelvärde på 3,9. VG3m har ett medelvärde på 

4,3. Av G-eleverna har G3m många starka sidor och har ett medelvärde på 3,1. G1f och G2f 

matchar varandra bättre och båda har dans som stark sida. De har ett medelvärda av 

skattningarna på 2,7 respektive 2,3. 
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I alla kluster kan man se en blandning av de olika kategorierna. Färdigheter i dans är det 

construct som samvarierar minst med de andra.  

 

Principalkomponentanalysen visar att kopplingen mellan de olika constructen är stor och x-

axeln förklarar 78.8 procent av variationen. 

 

Figur 14. Principalkomponentanalys av lärare Gammas matris. 

 

Här syns tydligt att MVG-eleverna har placerat sig längst ut till höger där de önskvärda 

egenskaperna finns. G-eleverna ligger alla på den vänstra sidan, nära de icke önskvärda 

egenskaperna för ett högt betyg. VG-eleverna placerar sig däremellan men närmare MVG-

eleverna. VG3m skiljer sig från de andra två VG-eleverna genom att han placerat sig närmare 

egenskaperna motivera andra, vilja att bli bättre och visat intresse. 

 

Vid uppföljningen visades kategoriseringen för Delta och hon ombads ta ställning till om hon 

ville flytta något av constructen, vilket hon inte ville. Delta instämde i kategoriseringen av 

sina constructs och tyckte att mönstren från kluster- och principalkomponentanalysen stämde 

med hennes egna iakttagelser.  
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VG3m höjde sitt betyg till MVG.  Han hade varit skadad och inte kunnat visa upp sina 

färdigheter under hösten men blev bättre och bättre under våren enligt Gamma. Man kan i 

figur 15 och 16 nedan se att han redan vid intervjutillfället var högre skattad än sina kamrater 

med VG utom i motivation. I färdighetskategorin var han lika högt skattad som MVG-

eleverna.  

 

I figurerna nedan (fig.15 och 16) har ett construct från varje kluster fått representera klustret. 

Motiverad – -omotiverad  har fått representera motivationsklustret, trygg –  otrygg har fått 

representera självförtroendeklustret och goda färdigheter – sämre färdigheter  har fått 

representera färdighetsklustret. 

 

 

Figur 15. Diagram över elevernas placering i 

förhållande till två constructs tagna ur 

motivationsklustret respektive 

självförtroendeklustret. 

 

Figur 16. Diagram över elevernas placering i 

förhållande till två constructs tagna ur 

motivationsklustret respektive färdighetsklustret.
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Gamma tycker sig kunna sätta betyg enbart med sin mentala dokumentation. Hennes 

argument för detta är att när hon har vikarierat för en kollega från en annan skola tycker hon 

sig se att de har olika syn på betygssättning efter att ha haft klassen ett fåtal lektioner. 

Eftersom hon känner starkt att vissa elever med MVG i klassen från den andra skolan aldrig 

skulle ha fått MVG i hennes egna klasser drar hon slutsatsen att det måste bero på att hon 

använder sina inre mallar annars skulle hon ju inte kunna säga detta efter ett kort inhopp. 

Gamma är också den lärare som tydligast kommunicerar vad som bedöms till eleverna.  

3.3 Vilken skriftlig dokumentation har lärarna vid betygsättning? 

Nedan följer den skriftliga dokumentation de olika lärarna för. Resultaten dokumenteras 

antingen i form av att läraren prickar av att eleven har gjort momentet eller graderar 

utförandet på olika sätt. Graderingen kan bestå i att mätbara resultat noteras (tider, sträckor, 

poäng på prov och liknande) eller att läraren gör en bedömning av utförandet och använder en 

egen skala. (-, 0, +, ++ eller någon motsvarande två till femgradig skala). Det förekommer 

också att eleverna själva noterar sina resultat. Huvuddelen av den skriftliga dokumentationen 

berör färdigheter. Alla gör noteringar om ledarskap men annars syns inte motivation, 

självförtroende och social kompetens på samma sätt som i den mentala dokumentationen. 

 

3.3.1 Alfas skriftliga dokumentation 

Alfa för ingen idrottsjournal utan använder klasslistor för de olika momenten enligt modell 

nedan: 

Simning  livräddning, djupdykning, längdsimning (praktiska prov) 

Bollspel fotboll, innebandy, basket (praktiska prov -bredsida, dribbling 

mm). 

Hälsomedvetenhet teoriprov. 

Orientering  praktiskt test. 

Friluftsliv  test allemansrätt, eld. 

Dans och rytmik foxtrot, hipphopp med annan ledare –visuellt.  

Ledarskap  PM och praktisk redovisning. 

Attityd  till verksamhet, lärare, andra elever, visuellt. 

Social kompetens visuell sammanvägning av attityd, ledarskap och 

hälsomedvetenhet (Alfas egen indelning). 

 

3.3.2 Betas skriftliga dokumentation 

Beta behöver den skriftliga dokumentationen då han har så många elever att det är svårt att 

hålla allt i huvudet. Oftast stämmer den skriftliga dokumentationen med hans mentala 
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dokumentation men han säger att han blir överraskad ibland. Beta använder idrottsjournal och 

för in följande moment:  

Friidrott  60m, längd, kula, höjdhopp, läraren noterar, 

Kondition  2,5 km, beeptest. 

Orientering  antal kontroller, tider. 

Styrketest kast med boll från liggande, bänkpress antal repetitioner 27,5 kg, 

bänkhopp, hopprep antal på en minut. 

Gymnastik fristående -valfri serie 5-gradig skala, överslag, kullerbytta- 

klarar/klarar ej. 

Ledarskap  egen lektion 2-gradig skala, 

Dans  deltagit. 

Skridskor  plogstopp, hockeystopp, baklängesåkning 5-gradig skala. 

Simning livräddningsprov: hoppar/dyker, pikerar 3-gradig skala, transport 

av docka 3-gradig skala, tid. 

Bollspel  visuellt G-MVG. 

Racketsport  5-gradig skala. 

Friluftsliv  muntlig diskussion. 

Hälsa  skriftligt prov alternativt uppsats. 

Inomhusfriidrott stående längd, stående 3-steg, kula, stafettlöpning eleverna noterar 

själva resultaten. 

 

3.3.3 Deltas skriftliga dokumentation 

Deltas skriftliga dokumentation består av följande moment av undervisningen: 

Friidrott  resultat skrivs in. 

Orientering  tid antal kontroller teoriprov. 

Simning 10-tal variabler, varav livräddning är en, som noteras om man 

klarat, i speciella fall notering om det är extra bra utförande. 

Hälsa  brukar ha prov men inte vid den aktuella skolan. 

Friluftsliv  tipsrunda. 

Dans/rytmik  deltagit, plus om någon utmärker sig. 

Ledarskap  egen lektion, omdöme i löpande text. 

Kondition  resultat löpning. 

Styrketest   på grund av deltagande i en studie, inte i vanliga fall 

Gymnastik eleven fyller själv vad den klarar på ett blad med övningar. Svåra 

övningar visas för läraren. 

Skridskor  deltagande. 

Ergonomi  brukar ha skriftlig uppgift men ej vid den aktuella skolan. 

 

3.3.4 Gammas skriftliga dokumentation 

Gamma dokumenterar följande moment i undervisningen och dokumenterar i idrottsjournalen 

för respektive elev. Momenten är enligt Gamma: 

Orientering   svårighet bana, antal kontroller, tid.  

Bollspel  hänsyn och skicklighet boll visuellt 4–gradig skala 

Friidrott själva frivilligt (x eller resultat) längd, 100m, 1000m, kula, spjut 4-

gradig skala. 
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Simning  deltagit klassiker, flyta, trampa vatten, simteknik. 

Skridskor/vinteraktiviteter 4-gradig skala (längdskidor och skridskor). 

Dans  4-gradig skala. 

Ledarskap  motionsprogram och frivillig lektion  

  Motionsprogrammet bedöms utifrån: ledarskap, samarbete, 

  koordination, engagemang, dokumentation, svårighetsgrad, visar 

  för klassen. 

HLR   2-gradig skala. 

Ergonomi  skriftligt redovisad ergonomibana, skriftlig PRAO-uppgift. 

Hälsa  teoriuppgift, hälsodagbok med utvärdering. 

Livräddning  tid och kommentar om utförandet. 

Lekar/samarbete  4-gradig skala. 

Friluftsliv  skriftlig uppgift och egen station för de högre betygen. 

 

3.4 Hur förhåller sig den mentala och den skriftliga 

dokumentationen till varandra, till kursplan och betygskriterier? 

I tabellerna representeras lärare Alfa av grön färg, lärare Beta av gul färg, lärare Delta av blå 

färg och lärare Gamma av rosa färg. Efter redovisningen av innehållet i varje kategori jämförs 

lärarnas construct med kursplan och betygskriterier i idrott och hälsa i Lpo 94 och den 

skriftliga dokumentationen. 

 

3.4.1 Motivation 

Tabell 5. Construct som ingår i kategorin motivation 

Construct 

numrering 
Construct Construct 

Hur lärarna skattat 

constructets värde för 

betyget (1=oviktigt, 

5=viktigt) 

1 
hälsomedvetenhet struntar i hälsan 

2 

2 
prestationsinriktade nöjd som det är 

4 

3 
betygsmedveten väljer efter intressen 

3 

4 
tar ansvar bryr sig inte 

4 

5 
tar skolsituationen på allvar lever här och nu 

3 

6 
eget ansvar oansvarig 

5 

7 
ha med sig kläder inte med sig kläder 

5 

8 
passande klädsel olämplig klädsel 

5 

9 
aktiv närvaro deltar ej 

5 

10 
lämnar in i tid slarvig 

3 

11 
närvaro frånvaro 

5 

12 
deltar i allt deltar inte i allt 

5 

13 
alltid aktiv aktiv när det passar eller ej aktiv 

5 

14 
intensitet i aktiviteterna låg intensitet 

4 
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15 
roligt med teori ointresserad teori 

3 

16 
intresserad inte roligt 

5 

17 
intresserad av nya saker ointresserad av nya saker 

3 

18 
intresserad av idrott ointresserad av idrott 

4 

19 
engagemang i lektionen lågt engagemang 

5 

20 
visar rörelseglädje inte rörelseglädje 

4 

21 
motiverad omotiverad 

5 

22 
vilja till utveckling gör det hon måste 

5 

23 
vilja att bli bättre ingen vilja 

5 

24 
motiverad omotiverad 

5 

25 
gör alltid sitt yttersta vill inte prova okänt 

5 

26 
på tå tillbakalutad 

4 

27 
gör sitt bästa i teori omotiverad i teori 

5 

28 
gör sitt bästa i praktiskt omotiverad praktiskt 

5 

29 
hänger i ger upp 

4 

30 
gör sitt bästa gör inte sitt bästa 

3 

31 
stort engagemang varierande engagemang 

5 

32 
fokuserad ofokuserad 

3 

 

Constuct nummer 1 rör hälsomedvetenhet. I betygskriterierna i Lpo 94 står följande: 

Eleven reflekterar med hjälp av kunskaper om kropp och rörelse över hur hälsa och 

välbefinnande kan bibehållas och förbättras (VG). 

 

Att lärare Delta trots detta bara värderat constructets värde för betyget till 2 förklaras av 

motpolen. Då motpolen är struntar i hälsan avser Delta här elevens motivation att bry sig om 

sin hälsa och hon uttrycker svårigheten att bedöma detta under lektionstid och att hon istället 

får bilda sig en uppfattning utifrån elevens beteende utanför lektionstid, exempelvis i 

cafeterian och när eleven kommer till lektionen. Som exempel nämner hon att eleven alltid 

ses med en läsk i handen eller verbalt uttrycker att de inte bryr sig. På grund av att det sker 

utanför lektionstid tycker hon inte att hon kan lägga så stor vikt vid detta när hon ska sätta 

betyg.  

 

Construct nummer  2 till 3 rör betygsmedvetenhet och hur prestationsinriktad eleven är. Detta 

finns inte omnämnt i gällande betygskriterier De skattas av lärarna ha en medelstor betydelse 

för betygssättningen (medel 3,5). 

 

Construct nummer 4 till 14 rör ansvarstagande. Detta finns inte omnämnt i betygskriterierna 

men återfinns i strävansmålen för ämnet: 
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utvecklar en god kroppsuppfattning och kunskaper som gör det möjligt att se, välja och 

värdera olika former av rörelse ur ett hälsoperspektiv, stimuleras till ett bestående intresse för 

regelbunden fysisk aktivitet och tar ett ansvar för sin hälsa (strävansmål).  

 

Trots att det inte direkt nämns i betygskriterierna ger de tre lärare som uppgett construct i som 

rör ansvarstagande att de värderar det högt vid betygssättningen (medel 4.4). 

 

Construct nummer 15 till 20 rör intresse och engagemang vilket inte nämns i betygskriterierna 

men finns i strävansmålen för ämnet. 

utvecklar en god kroppsuppfattning och kunskaper som gör det möjligt att se, välja och 

värdera olika former av rörelse ur ett hälsoperspektiv, stimuleras till ett bestående intresse 

för regelbunden fysisk aktivitet och tar ett ansvar för sin hälsa (strävansmål). 

utvecklar och fördjupar sin rörelseförmåga och lust att röra sig samt stimuleras att ge uttryck 

för fantasi, känslor och gemenskap (strävansmål). 

 

Intresse och engagemang skattas ha stor betydelse för betygen av de tre lärare som angett 

contruct i gruppen (medel 4,0).  

 

Construct nummer  21 till 32 rör motivation och att göra sitt bästa. Detta nämns inte heller i 

betygskriterierna. Detta är en grupp av construct där alla fyra lärarna finns representerade och 

de skattar värdet av motivationen för betygen som mycket högt (medel 4,5). Endast en av 

lärarna har dokumenterat något skriftligt som kan tolkas som motivation och det är Alfa som 

noterar attityd till verksamheten, läraren och andra elever. Attityd är inget som finns omnämnt 

i kursplan och Alfa tolkar själv attityd som en social kompetens. 

 

3.4.2 Färdigheter 

Tabell 6. Construct som ingår i kategorin färdigheter 

Construct 

numrering 
Construct Construct 

Hur lärarna skattat 

constructets värde för 

betyget (1=oviktigt, 5 

=viktigt) 

33 
idrottserfarenheter mindre erfarenheter 

1 

34 
stor idrottserfarenhet liten erfarenhet 

3 

35 
fysiska  

förutsättningar tyngre kropp 
2 

36 
erfarenheter från 

föreningsidrott inga erfarenheter 
1 

37 
kroppskontroll ingen koordination 

4 

38 
motorisk motoriska svårigheter 

1 

39 
rytmisk orytmisk 

5 

40 
har regelkunskap ingen regelkunskap 

4 
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41 
kunskap om skador 

(ex. skor) ej kunskap om skador 
4 

42 
teoretiska kunskaper 

bra teoretiska kunskaper sämre 
5 

43 
lätt för kartläsning svårt med kartläsning 

5 

44 
duktig dans sämre dans 

3 

45 
duktig bollspel svagare i bollspel 

3 

46 
teknisk färdighet i 

rörelseaktiviteter lägre färdigheter 
4 

47 
styrka  svagare 

3 

48 
spänstig mindre spänstig 

3 

49 
kondition sämre kondition 

4 

50 
duktig lagspel sämre lagspel 

3 

51 
duktig racketsport mindre duktig racketsport 

3 

52 
individuella grenar svårare med individuella grenar 

Inget svar erhållet 

53 
duktig bollspel sämre bollspel 

5 

54 
motoriskt utvecklad motoriskt outvecklad 

5 

55 
goda färdigheter sämre färdigheter 

4 

56 
praktiska 

scills(färdigheter) mindre scills 
5 

57 
bra resultat dåligt resultat 

4 

58 
allsidig  smalare 

4 

59 
topprestationer i allt lägre nivå 

5 

60 
jämna prestationer ojämna prestationer 

3 

 

Construct nummer 33 till 39 rör fysiska förutsättningar, vilket finns omnämnt både i 

betygskriterierna och i bedömningens inriktning: 

eleven använder ett ändamålsenligt rörelsemönster vid deltagandet i olika fysiska aktiviteter 

(VG), 

eleven anpassar sina rörelser till de krav som olika aktiviteter och situationer ställer på 

exempelvis balans, precision och tempo (MVG), 

elevens förmåga att använda kroppen för sammansatta och komplexa rörelsemönster på ett 

ändamålsenligt sätt liksom bredden av fysiska aktiviteter ingår också i bedömningen 

(bedömningens inriktning). 

 

Lärare Delta anger tyngre kropp som motpol till fysiska förutsättningar och påpekar också att 

det inte är den tunga kroppen i sig som betygssätts utan de svårigheter till viss fysisk aktivitet 

som den medför. Hon väljer också att ange constructets värde för betyget till 2. Tre av lärarna 

nämner tidigare idrottserfarenheter som något som erfarenhetsmässigt ger bättre fysiska 

förutsättningar, men skattar inte att de har stor betydelse för betyget. Överlag har inte den här 

gruppen av construct skattats så högt (medel 2,4). 
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Construct nummer 40 till 57 rör kunskaper och färdigheter i ämnets olika moment och dessa 

finns flitigt omnämnda i bedömningens inriktning, strävansmålen och i mål för år 9. De 

kunskaper om friluftsliv som nämns i kriterierna för betyget VG finns inte med i någon av de 

fyra lärarnas constructs. 

eleven deltar i och tillämpar sina kunskaper om friluftsliv under olika årstider (VG), 

elevens förmåga att använda kroppen för sammansatta och komplexa rörelsemönster på ett 

ändamålsenligt sätt liksom bredden av fysiska aktiviteter ingår också i bedömningen 

(bedömningens inriktning), 

kunna delta i lek, dans, idrott och andra aktiviteter och kunna utföra lämpliga rörelseuppgifter 

(mål åk 9), 

kunna orientera sig i okända marker genom att använda olika hjälpmedel samt kunna planera 

och genomföra vistelse i naturen under olika årstider (mål åk 9), 

kunna orientera sig i okända marker genom att använda olika hjälpmedel samt kunna planera 

och genomföra vistelse i naturen under olika årstider (mål åk 9), 

ha kunskaper i vanliga idrottsaktiviteter och hur de kan bedrivas på ett säkert sätt. (mål åk 9), 

utvecklar och fördjupar sin rörelseförmåga och lust att röra sig samt stimuleras att ge uttryck 

för fantasi, känslor och gemenskap (strävansmål), 

utvecklar förmågan att leka, motionera och idrotta på egen hand och tillsammans med andra 

(strävansmål), 

får inblickar i idrottens och friluftslivets historia samt lär känna olika former av lekar, danser 

och idrottsformer i olika kulturer (strävansmål). 

 

Alla fyra lärarna har angett constructs i denna grupp men de skattar inte kunskaper och 

färdigheters betydelse för betyget så högt (medel 3,9). 

 

Construct nummer 58 till 60 rör allsidighet som omnämns i bedömningens inriktning, enligt 

nedan: 

elevens förmåga att använda kroppen för sammansatta och komplexa rörelsemönster på ett 

ändamålsenligt sätt liksom bredden av fysiska aktiviteter ingår också i bedömningen 

(bedömningens inriktning). 

 

Huvuddelen av den skriftliga dokumentationen rör kunskaper och färdigheter. 

Hälsomedvetenhet finns med hos alla fyra lärare och betraktas av alla som ett teoretiskt 

moment. Om man räknar in friidrott till constructet individuella grenar – svårare med 

individuella grenar och ergonomi och träningslära till constructet teoretiska kunskaper bra – 

teoretiska kunskaper sämre så kvarstår en del färdigheter som dokumenteras skriftligt men 

inte finns representerade i constructen. Simning, livräddning och HLR dök aldrig upp i 

lärarnas mentala dokumentation. Inte heller skridskor/vinteraktiviteter och friluftsliv gjorde 

sig påmint trots att alla de fyra lärarna hade dokumenterat detta skriftligt. Denna skriftliga 

dokumentation går dock att finna stöd för i kursplan och betygskriterier;  

utvecklar kunskaper om och beredskap för handlande i nöd och katastrofsituationer både på 

land, i och vid vatten (strävansmål), 

kunna hantera nödsituationer i och vid vatten (mål åk 9), 
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ha kunskaper i livräddande första hjälp (mål åk 9), 

kunna orientera sig i okända marker genom att använda olika hjälpmedel samt kunna planera 

och genomföra vistelse i naturen under olika årstider (mål åk 9), 

kunskaper om hur eleven bland annat genom regelbunden fysisk aktivitet och friluftsliv kan 

behålla och förbättra sin fysiska och psykiska hälsa (bedömningens inriktning), 

eleven deltar i och tillämpar sina kunskaper om friluftsliv under olika årstider (VG), 

eleven organiserar motions- idrotts- eller friluftsaktiviteter tillsammans med andra med 

hänsyn till olika deltagares behov (MVG). 

 

De områden som berörs i constructen men inte finns med i den skriftliga dokumentationen är 

elevens förutsättningar samt en sammanvägning av färdigheter och allsidighet som finns 

omnämnd i bedömningens inriktning. 

 

3.4.3 Självförtroende 

Tabell 7. Constructs som ingår i kategorin självförtroende 

Construct 

numrering 
Construct Construct 

Hur lärarna skattat 

constructets värde för 

betyget (1=oviktigt, 5 

=viktigt) 

61 modig nya saker försiktig nya saker 4 

62 våga prova vågar inre 5 

63 säkra/törs prova osäkra 4 

64 vågar prova försiktig med nytt 4 

65 testar sina gränser ingen drivkraft att testa något nytt 4 

66 modigare försiktigare 5 

67 trygg  otrygg 2 

68 framåt försiktig tillbakadragen 3 

69 självförtroende osäker 2 

70 tycker till tystlåten 2 

71 tar plats försiktig 2 

72 tyst/lyssnar pratar/ tar plats 2 

73 tystlåten utåtriktad 1 

74 frimodig, pratar tyst  3 

75 verbal svårare att uttrycka sig 4 

76 vill vara i focus inte mån om focus 3 

 

Construct nummer 61 till 69 rör självförtroende vilket inte nämns i betygskriterierna, det 

närmaste man kan komma är följande skrivning i bedömningens inriktning och strävansmål: 

bedömningen i ämnet idrott och hälsa avser elevens kunskaper om hur den egna kroppen 

fungerar och hur eleven bland annat genom regelbunden fysisk aktivitet och friluftsliv kan 

bibehålla och förbättra sin fysiska och psykiska hälsa (bedömningens inriktning),  
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utvecklar sin fysiska, psykiska och sociala förmåga samt utvecklar en positiv självbild 

(strävansmål). 

 

Att ha självförtroende och våga prova nya saker har skattas högt i hur stor betydelse det har 

för betygen, medan självförtroende i sin helhet har skattats lågt (medel 3,7). Ingen av lärarna 

gör några skriftliga noteringar om självförtroende. Det finns heller inget stöd för denna 

kategori i kursplan eller betygskriterier 

 

Construct nummer 70 till 76 rör hur synlig eleven är, hur mycket plats den tar. Detta är inget 

som nämns i betygskriterierna och lärarna tycker inte att det borde ha så stor betydelse för 

betygen (medel 2,4).  

 

3.4.4 Social kompetens 

Tabell 8. Constructs som ingår i kategorin social kompetens 

Construct 

numrering 
Construct Construct 

Hur lärarna skattat 

constructets värde för 

betyget (1=oviktigt, 5 

=viktigt) 

77 
samarbete på sin kant 

4 

78 
värnar om andra neutral mot andra 

3 

79 
samarbetar  vill vara med kompis 

4 

80 
lätt att få kontakt 

med grupp svårare att få kontakt med grupp 
3 

81 
ansvar grupp socialt svårare 

4 

82 
gruppberoende arbetar för sig själv 

4 

83 
motivera andra ej motivera andra 

5 

84 
ledarskap hänger på 

5 

85 
tar instruktioner tar inte instruktioner 

4 

86 
lätt att få kontakt 

med lärare svårare att få kontakt med lärare 
4 

 

Construct nummer 77 till 82 rör hur eleven fungerar i grupp vilket finns omnämnt i 

strävansmålen för ämnet, enligt nedan: 

utvecklar sin fysiska, psykiska och sociala förmåga samt utvecklar en positiv självbild 

(strävansmål). 

utvecklar förmågan att leka, motionera och idrotta på egen hand och tillsammans med andra 

(strävansmål). 

De tre lärare som nämnt detta har tillmätt det en medelstor betydelse för betygen (medel 3,5) 
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Construct nummer 83 till 84 rör ledaregenskaper vilket finns omnämnt både i strävansmålen 

och i kriterierna för betyget MVG. 

utvecklar förmågan att organisera och leda aktiviteter (strävansmål), 

eleven organiserar motions-, idrotts- eller friluftsaktiviteter tillsammans med andra med 

hänsyn till olika deltagares behov (MVG). 

 

I lärare Gammas constructs om ledaregenskaper kan man bara läsa in strävansmålet då det 

inte nämns något om organisationsförmåga. Hon skattar att ledarskapsförmågan har största 

vikt för betyget. 

 

Construct nummer 85 till 86 rör elevens förhållande till läraren. Alfa uttryckte att han inte 

tyckte att det borde påverka betygen, men att det vore att lura sig själv att inte inse att det har 

betydelse. 

 

Social kompetens finns dokumenterat skriftligt på tre sätt (se 16-19). Alla fyra lärare gör 

noteringar om ledarskap baserat på att eleven håller en egen lektion och ibland en skriftlig 

planering i samband med detta. Detta finns också med i den mentala dokumentationen och i 

kursplan och betygskriterier. En av lärarna, Alfa, noterar också social kompetens och lärare 

Gamma använder lekar för att bedöma samarbetsförmåga. 
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4 Diskussion 

Syftet med studien är att undersöka och beskriva vilka underlag betygsättande lärare i idrott 

och hälsa har när de sätter betyg i år 9. Ytterligare ett syfte med studien är att analysera hur 

underlagen relaterar till gällande kursplan och betygskriterier i Lpo 94. 

 

4.1 Underlag vid betygssättning 

Underlaget består av den skriftliga och den mentala dokumentation läraren har vid 

betygssättningen. För att kartlägga den mentala dokumentationen användes metoden 

Repertory Grid och de fyra kategorier som utkristalliserades vid intervjuerna var: motivation, 

social kompetens, självförtroende och färdigheter. När data sedan behandlades kvantitativt i 

en hierarkisk klusteranalys framkom kluster där constructs ur olika kategorier samvarierade 

på ett sätt som ofta upplevdes som logiskt. Exempelvis lätt att få kontakt med läraren – 

svårare att få kontakt med läraren visade stor överensstämmelse med motivation och 

betygsmedvetenhet och att ta ansvar grupp – socialt svårare samstämde närmast med 

självförtroendeklustret.  Det är lätt att se det logiska i att om man har bra självförtroende så 

törs man agera i gruppen och om man är motiverad för ämnet och betyget är man angelägen 

om att ha kontakt med läraren. Efter principalkomponentsanalysen kunde olika dimensioner 

urskiljas, även där med samma blandning av constructs ur olika kategorier. Den kvantitativa 

bearbetningen gav en djupare förståelse för de kategorier som skapats under kategoriseringen. 

Trots att jag har haft förmånen att få diskutera kategorierna med en erfaren kollega gav den 

hierarkiska klusteranalysen och principalkomponentanalysen nya infallsvinklar som fick mig 

att se nya kopplingar mellan kategorierna som även om de upplevs som logiska kan vara 

svåra att upptäcka själv.  

 

Är då den mentala dokumentationen något som har betydelse för betygen? När man tittar på 

klusteranalysen ser man att MVG-eleverna har höga omdömen i så gott som alla construct. 

VG-eleverna har höga omdömen i minst hälften och G-eleverna i högst hälften av 

constructen, däremot varierar det betydligt mellan individerna vad de har höga omdömen i. 

Det kan man också se om man studerar de kluster som framkommer mellan eleverna. MVG-

eleverna är de som matchar varandra bäst hos alla fyra lärare. Hos VG- och G-eleverna är 

variationen större. I principalkomponentsanalysen kan man se var eleverna är placerade i 

förhållande till de olika dimensionerna. Läraren uppfattar att MVG-eleverna ligger högt i alla 
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dimensioner medan det hos VG- och G-eleverna varierar mer var de har sina starka sidor, men 

VG-eleverna har alltid fler starka sidor än G-eleverna. När man tittar på de elever som har 

höjt sina betyg på vårterminen ser man att de redan tidigare legat bättre till än de andra 

eleverna på samma betygssteg och ofta uttrycker läraren att eleven har skärpt till sig under 

terminen eller kommit igen efter en skada vilket borde medföra att skattningarna skulle bli 

högre om de hade gjorts om. 

 

Den skriftliga dokumentationen är starkt knuten till de aktiviteter som utförs under 

lektionerna och hamnar följaktligen i färdighetskategorin. Ledarskap är det som alla lärare 

noterar förutom färdigheter. Den tyngdpunkt på ”görande” och avsaknad av reflektion och 

analys som påpekades i NU03 kvarstår även i denna studie. 

 

4.2 Relation till kursplan och betygskriterier i Lpo 94  

Bernsteins teorier om klassifikation och ramar i kombination med Lindes tolkning av 

ramfaktorteorin och fokusering på olika arenor går att applicera på bedömning och 

betygsättning. 

 

Formuleringsarenan representeras här av mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av nionde 

skolåret (uppnåendemål), kriterier för betyget VG, kriterier för betyget MVG och mål att 

sträva mot (strävansmål) i kursplan och betygskriterier för ämnet idrott och hälsa i Lpo 94. 

Realiseringsarenan representeras av lärarnas skriftliga och mentala dokumentation som får ge 

en bild av verksamheten. 

 

Några av de kriterier som framställs på formuleringsarenan är mycket svagt förankrade, om 

alls förekommande, i realiseringsarenan. Ergonomi, säkerhet, lek och att forma och föreslå 

aktiviteter är exempel på detta.  

 

På formuleringsarenan ska eleverna kunna tillämpa kunskaper i ergonomi i vardagliga 

sammanhang (uppnåendemål). På realiseringsarenan har ergonomi bara dokumenterats av en 

lärare och då har eleverna skriftligt dokumenterat en ergonomibana och en PRAO-uppgift där 

man kommer åt de vardagliga sammanhangen. Läraren uttrycker att hon försöker lägga 
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arbetet som hemarbete för att inte stjäla för mycket av den lilla tid som finns till fysisk 

aktivitet vilket är en vanlig farhåga hos lärare i idrott och hälsa.
70

  

 

Säkerhet skrivs fram i kursplan och betygskriterier. Eleven ska ha kunskaper i hur vanliga 

rörelseaktiviteter kan bedrivas på ett säkert sätt (uppnåendemål), och använda sina kunskaper 

för att förutse och avvärja risker i samband med olika fysiska aktiviteter (VG). Här finns 

ingen skriftlig dokumentation alls. Bara Gamma har det med i sin mentala dokumentation och 

då tänker hon på sådana saker som att eleven har skor när den deltar i undervisningen.   

 

På formuleringsarenan ska eleven kunna delta i lek, dans och idrott (uppnåendemål) vilket 

överensstämmer väl med vad lärarna har dokumenterat. Det enda som inte finns dokumenterat 

är leken. Endast en lärare har dokumenterat den skriftligt, men då som ett medel för att 

bedöma samarbetsförmåga.  

 

Eleven ska också kunna forma och genomföra aktiviteter för egen motion (uppnåendemål), 

föreslå och genomföra fysiska aktiviteter som befrämjar egen motion och hälsa (VG) och för 

ett MVG komponera, motivera och genomföra ett allsidigt och funktionellt motionsprogram. 

På realiseringsarenan löser lärarna det genom att låta eleverna planera och leda en egen 

lektion och använder den då samtidigt för att bedöma ledarskap som endast finns omnämnt i 

MVG-kriterierna och endast i form av organisationsförmåga; eleven organiserar motions-, 

idrotts- eller friluftsaktiviteter tillsammans med andra med hänsyn till olika deltagares behov. 

Endast Gamma styr det till ett motionsprogram som krävs för betyget MVG. Hon är också 

den enda som genom en hälsodagbok dokumenterar elevens förmåga att forma och föreslå 

aktiviteter för sin egen skull.  Lösningen att låta eleverna hålla en egen lektion är tidskrävande 

och ger inte mycket utrymme för att följa varje elevs utveckling. Bedömningen verkar 

huvudsakligen fokusera på ledarskap och inte valet av aktivitet. I en hälsodagbok kan varje 

elev föreslå ett större utbud av aktiviteter och bedömningen påverkas inte av elevens förmåga 

att leda aktiviteterna. 

 

Som Selghed har påpekat i sin avhandling genomfördes Lpo 94 utan att ge lärarna tid till 

utbildning och diskussion om hur implementeringen skulle gå till.
71

 Det fördes ingen 

konstruktiv diskussion om hur man kan integrera hälsomedvetenhet i den praktiska 
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verksamheten. Inte heller om hur man kan uppnå en högre grad av analys och reflektion utan 

att behöva tillbringa mer tid i teorisalarna. Här kan man fundera på om det är bristen på 

diskussion kring genomförandet som gör att momenten inte kommer med i dokumentationen. 

Hur undervisar man i säkerhet? Hur ska det bedömas? Osäkerheten kan få till följd att man 

helt enkelt låter bli att ta upp det i undervisningen.  

 

Hälsomedvetenhet, friluftsliv, orientering, simning och livräddande första hjälp är exempel 

på kriterier på formuleringsarenan som finns skriftligt dokumenterade men är sparsamt 

förekommande i lärarnas mentala dokumentation. Tidigare forskning indikerar att de inte 

heller tillmäts någon större vikt vid betygssättningen. 

 

På formuleringsarenan framträder egenskaper som att förstå samband mellan mat, motion och 

hälsa (uppnåendemål), att reflektera över hur hälsa och välbefinnande ska bibehållas och 

förbättras (VG) och att använda sina kunskaper för att bedöma värdet av olika aktiviteter ur 

hälsosynpunkt (MVG). På realiseringsarenan betraktas hälsomedvetenhet som ett teoretiskt 

moment. Lärarna Alfa och Beta har dokumenterat hälsomedvetenhet med skrivningar eller 

uppsatser, Gamma med en teoriuppgift och en hälsodagbok och Delta har inte dokumenterat 

något alls. I den mentala dokumentationen har dock Delta tagit upp hälsa men då i 

sammanhanget motivation för att leva hälsosamt. Delta är inne på problemet med att bedöma 

något som sker utanför lektionstid. Tillämpandet av kunskaper i vad som påverkar hälsan sker 

ju hela tiden och Delta kan inte undgå att se hur eleven agerar på skoltid. Dock tycker hon 

inte att det borde få påverka betygen i någon större omfattning. Min erfarenhet från samtal 

med kollegor över åren visar också på en skeptisk inställning mot de kunskaper i 

hälsomedvetenhet som mäts på lektionerna. Alla kan lätt skriftligt eller muntligt visa 

kunskapen att det är skadligt att röka men hur stort värde har den kunskapen när läraren ser 

eleven tända en cigarett på väg från lektionen. I de intervjuer med lärare i idrott och hälsa som 

Larsson m.fl. redovisar framkommer också att det inte går att få betyget MVG bara genom att 

visa goda teoretiska kunskaper, utan att det är bra resultat i de praktiska idrottsmoment som 

väger tyngst.
72

  

 

Friluftsliv finns representerat på alla betygsnivåer på formuleringsarenan. Eleven ska kunna 

planera och genomföra vistelse i naturen under olika årstider (uppnåendemål), delta i och 

tillämpa sina kunskaper om friluftsliv under olika årstider (VG) bedöma värdet av olika 
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friluftsaktiviteter (MVG). I den skriftliga dokumentationen finns friluftsliv också 

väldokumenterat, men lyser däremot med sin frånvaro i den mentala dokumentationen. Det 

man har dokumenterat är skriftlig uppgift, tipsrunda, muntlig diskussion och att göra upp eld. 

 

 I uppnåendemålen står att eleven ska kunna hantera nödsituationer i och vid vatten och ha 

kunskaper i livräddande första hjälp. Där står också att de ska kunna orientera sig i okända 

marker genom att använda olika hjälpmedel.  Detta finns skriftligt dokumenterat hos alla 

lärare. Ingen av lärarna har någon mental dokumentationen i simning och livräddning och 

bara en av dem har en mental dokumentation om orientering. Enligt ramfaktorteorin påverkar 

begränsningar i tillgänglighet till natur och simhallar, tidsåtgång och ekonomiska 

förutsättningar hur vanligt förekommande aktiviteterna är. En del av friluftsaktiviteterna har 

förlagts till friluftsdagar men en ökad uppmärksamhet på att skolverksamheten inte ska 

medföra några kostnader för eleverna kan ibland begränsa utbudet. Dessutom är läraren i 

idrott och hälsa inte närvarande vid alla olika aktiviteter på friluftsdagen och kan inte bilda sig 

en uppfattning om elevens prestationer, bara om deltagandet.  Är det så att friluftsliv och 

simning är så sällan förekommande eller så skilda från den ”vanliga” undervisningen att 

lärarna inte har möjlighet att skapa en mental bild av eleverna i dessa moment? I NU03 

framkommer att det förekommer elever i alla betygssteg som inte kan orientera, dansa eller 

simma trots att det är uppnåendemål.
73

 I ämnesrapporten i idrott och hälsa till den nationella 

utvärderingen uppger en tredjedel av eleverna att de inte har kunskaper i friluftsliv
74

. Detta 

tyder på att momenten inte har så stor vikt vid betygssättningen. Intressant i sammanhanget är 

att rytmik, dans, kartläsning och racketsport är de constructs ur färdighetskategorin som 

matchar de andra constructen dåligt. 

 

Kvalitet och bredd på utförande är exempel på kriterier på formuleringsarenan som finns 

mentalt dokumenterat men är svårare att urskilja i den skriftliga dokumentationen. 

 

På formuleringsarenan ska eleven ha kunskaper i vanliga rörelseaktiviteter (uppnåendemål). 

För de högre betygen införs också krav på utförandet; eleven använder ett ändamålsenligt 

rörelsemönster vid deltagandet i olika fysiska aktiviteter (VG), och anpassar sina rörelser till 

de krav som olika aktiviteter och situationer ställer på exempelvis balans, precision och tempo 

(MVG).  I den skriftliga dokumentationen noteras mätbara resultat som i friidrott eller ett 

sammanfattande omdöme som i bollspel. Den skriftliga dokumentationen är starkt bunden till 
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de aktiviteter som genomförs på lektionerna.  Kvaliteten på utförandet spelar in i resultat och 

bedömningar men det är först i den mentala dokumentationen som den blir synlig då man 

talar om motorik, kroppskontroll, koordination, teknisk färdighet som fristående kvaliteter.  

Bredden på utförandet av fysiska aktiviteter som nämns i bedömningens inriktning finns bara 

i den mentala dokumentationen och går bara indirekt att hitta i den skriftliga dokumentationen 

genom att väga samman den dokumentation som finns. 

 

Mycket på realiseringsarenan handlar om genomförandet av aktiviteter, reflektion och 

förståelse syns inte i dokumentationen. Möjligen kan de ingå i de teoretiska kunskaper som en 

av lärarna nämner i sin mentala dokumentation och i de teoretiska uppgifter som alla lärare 

har dokumenterat skriftligt. Även om det är så slås man av den ringa omfattningen. Redan i 

NU03 påpekades diskrepansen mellan formuleringsarenans fokus på reflektion och förståelse 

och realiseringsarenans fokus på ”görandet”.
75

 Sex år senare tycks inte mycket ha förändrats. 

 

Fysiska förutsättningar har inte skattats som så viktiga för betyget av lärarna vilket kan tolkas 

som att de inte tycker att det eleverna har med sig när de kommer borde tillmätas så stort 

värde. När det kommer till betygsättning så ser man dock ingen skillnad på hur lärarna har 

värderat betydelsen av egenskapen för betyget och hur den samvarierar med det satta betyget. 

I grundskolans ämnen i ljuset av NU03 från Skolverket ser man också ett samband mellan 

elevernas egna idrottsutövande och betygen
76

. 

 

Kategorierna motivation, självförtroende och social kompetens har ett stort utrymme i den 

mentala dokumentationen men är närmast obefintliga i formuleringsarenan och i den 

skriftliga dokumentationen. Ett undantag är ledarskap som alla lärare gör noteringar om. 

 

Dessa kategorier stämmer väl med de föreställningar eleverna har av vad som bedöms i ämnet 

enligt Redelius.  Eleverna uppger att de viktigaste egenskaperna för att få ett bra betyg är att 

göra sitt bästa, att vara positiv, visa social kompetens, vara närvarande och aktiv.
77

 Lärarna 

har således förmedlat till eleverna att detta är viktiga kriterier för betyget även om de inte 

finns med i de centrala styrdokumenten. 
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Man kan tänka sig flera förklaringar till förekomsten av dessa kategorier. Enligt Kellys PCT 

bygger det på lärarnas tidigare erfarenheter.  Sambandet mellan färdigheter och dessa 

kategorier syns också i de kluster- och principalkomponentanalyser som har gjorts. Det går 

också att ana hur sambanden ser ut. Betygsmedvetenhet och hur prestationsinriktad eleven är 

kan tolkas som att eleven är angelägen att uppfylla alla de kriterier de tror medverkar till ett 

högt betyg vilket i så fall skulle medföra att sannolikheten för att dessa kriterier blir uppfyllda 

ökar. Är man synlig och verbal är det lättare att under lektionerna demonstrera för läraren att 

man uppfyller kriterierna för de högre betygen eller som en elev i Redelius artikel uttrycker 

sin uppfattning om vad som är viktigt för ett högt betyg; ’ha kläder som lyser så att läraren ser 

en’.
78

 

 

Två av lärarna, Delta och Gamma, har kopplat ansvarstagande till att ha med sig kläder och 

att delta aktivt i lektionerna. De har också skattat att det är av högsta vikt vid betygsättningen. 

Detta kan ses som en förutsättning för att uppnå/demonstrera de kriterier som medverkar till 

ett högt betyg. Engagemang, intresse, självförtroende och att våga prova ökar också 

möjligheterna att skaffa sig de kunskaper/färdigheter som krävs för de högre kriterierna.   

 

En annan möjlig förklaring till närvaron av kategorierna motivation, självförtroende och 

social kompetens kan man finna i de mål att sträva mot som finns i kursplanen för idrott och 

hälsa i Lpo94. Dessa är att eleven: 

stimuleras till ett bestående intresse för regelbunden fysisk aktivitet och tar ett ansvar för sin 

hälsa, 

utvecklar och fördjupar sin rörelseförmåga och lust att röra sig samt stimuleras att ge uttryck 

för fantasi, känslor och gemenskap, 

utvecklar förmågan att leka, motionera och idrotta på egen hand och tillsammans med andra, 

utvecklar sin fysiska, psykiska och sociala förmåga samt utvecklar en positiv självbild, 

utvecklar förmågan att organisera och leda aktiviteter). 

 

En tänkbar orsak till motivationskategorin kan vara att strävansmålen, att stimuleras till ett 

bestående intresse, lust att röra sig och att ta ansvar för sin hälsa, är viktiga för lärarna som 

gärna vill ha det med i betygsättningen. Då det är omöjligt för lärarna att mäta bestående 

intresse och lust skapar de istället constructs runt motivation, intresse, engagemang, vilja till 

utveckling och att göra sitt bästa. Ansvarstagande syns i constructs som rör att ha lämplig 

klädsel, aktiv närvaro, lämna in i tid, delta i allt och att ta ansvar. 
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Strävansmål i självförtroendekategorin kan vara att man ska sträva efter att eleven utvecklar 

sin psykiska och sociala förmåga samt utvecklar en positiv självbild. Detta översätts i 

constructs som rör att våga prova nya saker, testa sina gränser, ha självförtroende, vara trygg, 

framåt, frimodig och verbal. 

 

I kategorin social kompetens finns strävansmålen att eleven stimuleras att ge uttryck för 

fantasi, känslor och gemenskap, utvecklar förmågan att leka, motionera och idrotta på egen 

hand och tillsammans med andra samt utvecklar förmågan att organisera och leda aktiviteter. 

Detta har lärarna översatt till constructs som rör samarbetsförmåga, lätt att få kontakt med 

grupp, värna om och motivera andra samt ledarskap. Man kan också misstänka att den 

skriftliga dokumentationen om ledarskap och samarbetsförmåga har sin grund i dessa 

strävansmål. 

 

Det verkar alltså som om strävansmålen är viktiga inte bara för vad ämnet ska sträva mot utan 

också för lärarens syn på och bedömning av eleverna. Då strävansmålen är svåra att mäta eller 

bedöma som i fallen bestående intresse eller positiv självbild översätter lärarna dem till 

egenskaper som går lättare att bedöma som intresset på lektionerna och att våga prova nya 

saker. 

 

Slutsatsen är att den mentala dokumentationen verkar vara viktig som underlag för 

betygssättningen.  I moment som orientering och simning som är bristfälliga i den mentala 

dokumentationen fast de finns både i formuleringsarenan och i den skriftliga 

dokumentationen verkar elevernas prestationer spela mindre roll för betygssättningen enligt 

NU03.
79

 När egenskaper finns i den mentala dokumentationen men saknas i den skriftliga 

dokumentationen och i formuleringsarenan såsom motivation, självförtroende och social 

kompetens tycks de ändå ha en hög genomslagskraft på betygssättningen. Dessa egenskaper 

stämmer väl överens med elevernas uppfattning om vad som bedöms
80

 och deras faktiska 

betyg. Det går också att hitta en bakgrund till dem i strävansmålen. Antingen finns det en 

samvariation med den mentala dokumentationen och betygskriterierna eller så låter läraren 

den mentala dokumentationen få en oproportionerlig stor vikt då den inte täcker in 

betygskriterierna men istället tar upp sådant som lärarna tycker är viktigt som motivation och 

att våga prova. Den här studien pekar på att de constructs som inte finns med i 
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betygskriterierna samvarierar med de constructs som har stöd i betygskriterierna då de 

matchar varandra väl i klusteranalysen. Den inre mallen hjälper läraren att sortera intrycken i 

en situation med många intryck och gör tillvaron mer hanterlig. Samtidigt finns det en risk att 

man förlitar sig för mycket på sina inre mallar och missar elever som faller utanför mallen. En 

medvetenhet om att man har dessa bilder av hur en MVG-elev ska vara kan förhoppningsvis 

leda till att man är mer uppmärksam på att det kan dyka upp elever som faller utanför mallen 

men ändå uppfyller kriterierna för ett MVG och motsvarande för ett VG och G. Här är den 

skriftliga dokumentationen viktig. 

 

Inför de nya kursplanerna och betygskriterierna som ska införas under 2011 är förhoppningen 

att det inte bara utarbetas kriterier utan att det också förs en livlig diskussion om hur man 

integrerar dem i undervisningen och gör dem mät- och bedömningsbara på olika sätt. Den 

debatten har det inte getts förutsättningar för när de nuvarande betygskriterierna infördes 

vilket också Selghed påpekar
81

. Idrott och hälsa är ett ämne med en svag klassifikation och 

tolkningsmöjligheterna för vad som kan ingå är stora. Dessutom finns det många intressen 

som har påverkat ämnets innehåll vilket även framgår av namngivningen av ämnet genom 

tiderna. Bernsteins teori att svag klassifikation också medför mindre kontroll (framing)
82

 

medför att vi kommer att ha kvar problemen med att garantera likvärdiga betyg och då blir 

denna diskussion ännu viktigare.  

 

4.3 Metoddiskussion 

Reportory Grid-teknikens styrka är att den ger stora möjligheter att kvantitativt bearbeta och 

redovisa de data som samlats in kvalitativt, vilket gör det möjligt att göra jämförelser både 

över tid och mellan individer. Intervjun är på ett sätt öppen då den lite tillspetsat kan sägas ge 

möjlighet för den intervjuade att själv skapa egna frågeställningar, då han/hon själv väljer 

vilka områden han/hon tar upp. Samtidigt är formen starkt styrd och ger i stort sett inget 

utrymme för utvikelser från ämnet. Att de constructs som skapas bygger på den intervjuades 

förförståelse och inte på intervjuarens bidrar till teknikens trovärdighet. En svaghet som finns 

är att den inte kan användas på grupper utan anpassningar som fjärmar den från PCT, som den 

bygger på. Teorin utgår från att våra constructs hela tiden förändras vilket man också måste ta 

hänsyn till vid tolkningen. 
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Under intervjuerna har flera praktiska aspekter dykt upp som man bör ta i beaktande vid 

användandet av tekniken. Den första intervjun tar lång tid och är krävande för den intervjuade 

vilket kan innebära problem att få lärare att delta. Däremot blir lärarna engagerade då de 

diskuterar sina egna elever och sina egna uppfattningar vilket kan ha motsatt effekt. Ofta är de 

också intresserade av resultatet, så uppföljningen upplevdes inte betungande. Vid 

elementgenereringen kan tid sparas om läraren fått besked om att han ska välja ut två MVG- 

tre VG- och tre G-elever ur en klass i år 9 vid det telefonsamtal som föregick intervjun. Man 

kan också ifrågasätta om man inte skulle ha valt fyra element, d.v.s. elevrepresentanter för 

betygen MVG, VG, G och ännu inte godkänd. Ett uppslag är att som Lindström gjorde, då 

han tillförde constructet novis – mästare, tillföra constructet: MVG-elev – ännu inte godkänd 

elev för att se vilka constructs som samvarierar med betygen.  

 

Vid triaderingen visade det sig att läraren hade svårt att hålla de tre eleverna i huvudet om han 

bara fick dem presenterade muntligt. Om läraren skrev elevernas namn på lappar och kunde 

lägga upp de tre aktuella lapparna framför sig underlättade det betydligt. Om uppföljning sker 

finns det inget behov av att spela in constructgenereringen på band för att klargöra vad 

constructet står för, eventuella missuppfattningar kan korrigeras av läraren vid uppföljningen. 

Constructgenereringen och elementskattningen gjordes för hand och fördes sedan in i 

datorprogrammet. Om man istället låtit läraren göra detta själv vid datorn hade man sparat en 

del tid, men samtidigt missat resonemangen bakom constructen, som är mycket kort 

formulerade, och därför haft svårare att kategorisera dem på ett riktigt sätt. Generellt kan man 

se att lärarna ofta börjar med att ange den egenskap som anses positiv och därefter formulerar 

en olikhet som man ogärna kallar dålig, utan hellre använder uttryck som sämre. Detta har 

medfört att de positiva egenskaperna har hamnat på samma sida i matrisen. Detta kan i sig 

innebära en felkälla då lärarna lätt associerar graderingen med betygssättning och det finns en 

risk att de graderar eleverna med höga betyg högt eftersom de själva har satt de höga betygen 

på eleverna. 

 

Min slutsats är, efter att ha provat metoden Repertory Grid, att det är en lämplig metod att 

använda för att nå den tysta kunskap som experten besitter i exempelvis betygssättning. Den 

har fördelen att, om man arbetar i grupp, fungera som ett verktyg för kommunikation inom 

gruppen. Om man, som jag själv, arbetar på egen hand fungerar den som ett ”bollplank” 

genom att med hjälp av den kvantitativa bearbetningen ge nya infallsvinklar på den egna 



 

 64 

tolkningen vilket har varit till stor hjälp för att fördjupa min förståelse. Förutom att underlätta 

kommunikationen i bearbetningsfasen underlättar den också kommunikationen i 

redovisningsfasen. Det är lätt att synliggöra resultaten för andra och skapa ett underlag för 

diskussion.  

 

4.4 Fortsatta studier 

Betydelsen av lärarnas mentala dokumentation för betygen gör det intressant att göra mer 

omfattande studier för att förstå den bättre.  

   

I denna studie har jag på samma sätt som Linnander försökt generera så många constructs 

som möjligt för att se variationen av kategorier som läraren har noterat. Med ett större 

material skulle det vara möjligt att med hjälp av ladderingar försöka få en bild av de centrala 

cunstructen. Då skulle också kategorierna behöva omprövas och möjligen öka i antal. En idé 

vore att på samma sätt som Lindström använda ett fenomenologiskt angreppssätt för att hitta 

ett antal betygskriterier som lärare i idrott och hälsa kan enas om. 

 

Vid analysen har jag inte haft tillgång till programvara för att göra en jämförelsegrid där man 

kan jämföra två matriser för att följa förändringar i lärarens uppfattning över tid. Det skulle 

med tillgång till den gå att se hur stabila lärarens föreställningar är. Med tanke på de 

förändringar i betygssystemet
83

 som ligger framför oss vore det spännande att följa hur de 

påverkar lärares föreställningar om högpresterande och lågpresterande elever. 

 

                                                 

83
Regeringen. prop. 2008/09:66. En ny betygsskala, < 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/11/56/17/4f623e59.pdf > (Acc. 2009-11-13) 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/11/56/17/4f623e59.pdf


 

 65 

Litteraturlista 

Alexander, P. M.  & van Loggerenberg, J. J., The Repertory Grid: “Discovering” a 50-year-

old research Technique, Proceedings of SAICSIT 2005, 20-22 September (White River: South 

African Institute for Computer Scientists and Information Technologists, 2005). 

 

Annerstedt, Claes, “Betygsättning I idrott och hälsa”, i Att bedöma eller döma: Tio artiklar 

om bedömning och betygsättning, red. I.H. Andersson, (Stockholm: Statens skolverk, 2002), 

s.125-40. 

 

Björklund, Lars-Erik, “The repertory grid technique, Making Tacit Knowledge Explicit: 

Assessing Creative work and Problem solving skills”, in Researching Technology Education: 

Methods and techniques, ed. H. Middleton (Rotterdam: Sense Publishers, 2008), pp. 46-69. 

 

Björklund, Lars-Erik, Från novis till expert: förtrogenhetskunskap i kognitiv och didaktisk 

belysning, (Diss. Norrköping: Linköpings universitet: Nationella forskarskolan i 

naturvetenskapernas och teknikens didaktik (FontD), 2008). 

 

Bohlin, Henrik, ”Tyst kunskap: ett mångtydigt begrepp”, i Vad är praktisk kunskap?, red. 

Jonna Bornemark & Fredrik Svenaeus, serie: Södertörn studies in practical  knowledge; 1, 

(Huddinge: Södertörns högskola, 2009), s. 55-84. 

 

Borell, Klas,  Repertory Grid: En kritisk introduktion, Torvallaserien, (Härnösand: 

Mitthögskolan, 1994). 

 

Borell, Klas & Brenner, Sten-Olof, Att spegla verkligheten (Lund: Studentlitteratur, 1997). 

 

Borg, Kajsa, ”Repertory grid som forskningsmetod”, i Kunskapande, kommunikation och 

bedömning i gestaltande utbildning, red. Viveka Lindberg & Kajsa Borg, (Stockholm: 

Stockholms universitets förlag, 2008). 

 

Brown, Shane & Hopper, Tim, “Can all students in Physical Education get an “A”?”  

Physical & Health Education Journal, Vol. 72(1) (2006: 1), pp. 14-21. 

 



 

 66 

Butt, Trevor, “Understanding, explanations and personal constructs”, Personal Construct 

Theory& Practice, (2004:1), pp. 21-27. 

 

Eriksson, Charli, (red.), Skolämnet Idrott och hälsa i Sveriges skolor - en utvärdering av läget 

hösten 2002. (Örebro:Institutionen för idrott och hälsa, Örebro universitet, 2003). 

 

Eriksson, Charli, Nationella utvärderingen av grundskolan 03 (NU03):Idrott och  hälsa. 

(Stockholm; Skolverket, 2005). 

 

Fransella,Fay, Bell, Richard & Bannister, Don, A manual for repertory grid technique, 2. ed., 

(England, Chichester: Wiley, 2004). 

 

Gaines, Brian,University of Calgary, 2009-07-01, <http://gigi.cpsc.ucalgary.ca:2000/> (Acc. 

2009-08-15). 

 

Grundskolan: kursplaner och betygskriterier, 2:a uppl., (Stockholm: Statens skolverk, 2008). 

 

Grundskolans ämnen i ljuset av Nationella utvärderingen 2003, (Stockholm; Skolverket, 

2005), s. 77-196. 

 

Hopper, Thimoty, “Personal Construct Psychology for Developing Reflective Teaching in 

Physical Education: A Story of Decentering 'Self' as Teacher”, Physical & Health Education 

Academic Journal, 6 (2000:3), pp. 46-56.  

 

Häckner, Einar, Bilder och motbilder: Elevers och lärares föreställningar om yrkesinriktad 

gymnasieutbildning. (Göteborg: BAS, i samarbete med Högskolan i Luleå, 1996). 

  

Jönsson, Anders, Educative assessment for/of teacher competency: a study of assessment and 

learning in the "interactive examination" for student teachers, (Diss. Lund; Malmö: School of 

Teacher Education, 2008). 

 

Larsson, Håkan, Fagrell, Birgitta & Redelius, Karin, Idrottsforum, Kön- Idrott- Skola, 

20051205<http://idrottsforum.org/articles/larsson/larsson_fagrell_redelius/larsson_fagrell_red

elius051214.html> ,(Acc. 2010-07-15). 

http://gigi.cpsc.ucalgary.ca:2000/
http://idrottsforum.org/articles/larsson/larsson_fagrell_redelius/larsson_fagrell_redelius051214.html
http://idrottsforum.org/articles/larsson/larsson_fagrell_redelius/larsson_fagrell_redelius051214.html


 

 67 

 

Linander, Carin, En för alla, alla för en: sjuksköterskors och ingenjörers syn på ledarskap: en 

enkät och repertory grid studie sista terminen i utbildning och efter ett till ett och halvt år i 

arbete, (Diss. Lund: Lunds universitet, 2002).  

 

Lindberg, Viveca, ”Svensk forskning om bedömning och betyg 1990-2005”, Studies in 

Educational Philosophy, (E-tidskrift, 2005:1). 

 

Linde, Göran, Det ska ni veta!: En introduktion till läroplans teori, 2:a uppl., (Lund: 

Studentlitteratur, 2006). 

 

Lindström, Lars, ”Från novis till mästare: En studie av bedömningskriterier i slöjd”, i Visioner 

om slöjd och slöjdpedagogik= Visions on sloyd and sloyd education, red. C. Nygren-

Landgärds & J. Peltonen (Vasa: Åbo Akademi: Nordiskt forum för forskning och 

utvecklingsarbete inom utbildning i slöjd, 2001), s. 251-280. 

 

Lindström, Lars, ”Produkt- och processvärdering i skapande verksamhet”, i Att bedöma eller 

döma: Tio artiklar om bedömning och betygsättning, red. I.H. Andersson (Stockholm: Statens 

skolverk, 2002), s. 109-124. 

 

Lundahl, Christian & Öqvist, Oscar, Den rimliga skolan: Livet i skolan och skolan I livet, 

Skolverkets rappor nr 164, (Stockholm: Statens skolverk, 1999). 

 

Nationella kvalitetsgranskningar 2000, rapport nr 190 (Stockholm: Statens Skolverk, 2000). 

 

Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 : huvudrapport-  bild, hem- och 

konsumentkunskap, ,idrott och hälsa, musik och slöjd,  rapport nr  253, (Stockholm: 

Skolverket, 2004).  

 

Redelius, Karin, ”MVG i idrott och hälsa- vad krävs då?: Elevers syn på lärares 

bedömningspraktik”, Svensk idrottsforskning, (2008:4), s. 23-26. 

 

Selghed, Bengt, Ännu icke godkänt: Lärares sätt att erfara betygssystemet och dess 

tillämpning i yrkesutövning, (Diss. Lund; Malmö: Lärarutbildning, 2004). 

 



 

 68 

Skolverket, Utbildningsstatistiksenheten, Betyg och provresultat i grundskolan läsår 2007/08, 

2009-03-11, <http://www.skolverket.se/sb/d/1637> (Acc. 2009-06 15).  

 

Svenaeus, Fredrik, ”Vad är praktisk kunskap”, i Vad är praktisk kunskap?, red. Jonna 

Bornemark & Fredrik Svenaeus, serie: Södertörn studies in practical knowledge; 1, 

(Huddinge: Södertörns högskola, 2009), s. 11-36.  

 

Tholin, Jörgen, En roliger dans? Svenska skolors första tolkning av innebörden i lokala 

betygskriterier i tre ämnen för skolår åtta, ( Lic. avh. Borås: Institutionen för pedagogik, 

Högskolan i Borås, 2003). 

 

Tholin, Jörgen, Att kunna klara sig i ökänd natur: en studie av betyg och betygskriterier: 

historiska betingelser och implementering av ett nytt system, (Diss Göteborg: Göteborgs 

universitet, 2006). 

 

Torrance, Harry & Pryor, John, Investigating Formative assessment: Teaching, learning and 

assessment in the classroom, (Buckingham: Open University Press, 1998). 

 

Trost, Jan, Kvalitativa intervjuer, (Lund: Studentlitteratur, 2005). 

 

Törnvall, Maj, Uppfattningar och upplevelser av bedömning i grundskolan, (Lic. avh., 

Malmö: Lärarutbildning, Högskolan i Malmö, 2001). 

  

Walker, Beverly M.,  & Winter, David A., “The Elaboration of Personal Construct 

Psychology”, The Annual Review of Psychology (2007:58), pp. 453-477. 

 

Wikström, Christina, Criterion-referenced measurement for educational evaluation and 

selection, (Diss. Umeå: Umeå universitet, 2005). 

 

Yorke, D. M., “Repertory Grid in Educational Research: some methodological 

considerations”, British Educational Research Journal, 4, (1978:2), pp. 63-74. 

 

 

 

 

mailto:skolverket@skolverket.se
http://www.skolverket.se/sb/d/1637


 

 69 

Bilaga 1 

Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar:  

Syftet med studien är att undersöka och beskriva vilka underlag lärare i Idrott och hälsa har 

när de sätter betyg i år 9. Ytterligare ett syfte med studien är att analysera hur underlaget 

relaterar till kursplan och betygskriterier i Lpo 94. 

För att uppnå syftet behöver följande frågeställningar besvaras: 

1. Vilken mental dokumentation har lärarna vid betygssättning, som den framkommer 

med metoden Repertory Grid? 

2. Hur matchar den mentala dokumentationen de satta betygen? 

3. Vilken skriftlig dokumentation har lärarna vid betygsättning? 

4. Hur förhåller sig den mentala och den skriftliga dokumentationen till varandra och till 

kursplan och betygskriterier i Lpo 94? 

 

Vilka sökord har du använt? 
Betyg, bedömning, idrott och hälsa, grading, assessment, physical education, personal 

construct theory, George Kelly, Repertory Grid, tyst kunskap,,  kunskap 

 

Var har du sökt? 
Higgins( HIGs bibliotekskatalog),  LIBRIS, , Sport Dicus, Academic Search Elite, ERIC, 

Google Scholar.  

 

Sökningar som gav relevant resultat 
Libris: betyg bedömning 

Libris: repertory grid 

Libris: betyg (begränsning avhandlingar) 

Higgins: repertory grid 

Higgins: praktisk kunskap 

Higgins: kunskap 

Academic Search Elite: personal construct theory repertory grid 

Google scholar: repertory grid 

Sport discus: grade 

 

 

Kommentarer 
Jag har hittat en del material genom litteraturlistor och via internationella intresseföreningar 

kring metoden repertory grid där jag även fått tips om fria dataprogram för bearbetning där 

det inmatade materialet sparas på deras server upp till 3 månader. 
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