
 

 

 

 

                     

 
 

 

 

 

Bedömning i Idrott och Hälsa i 

gymnasieskolan 
 

(Bedømning i emnet idrett og helse på 

gymnasialnivå) 
 

- en jämförelse av norsk og svensk styrdokument  
 

Kristian Lindberg 
 

 

                                                            GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN 
                                                       Examensarbete 2010              
       Utbildningsprogram: Magister kurs i Idrott 2009-2010 
                                                                              Handledare: Suzanne Lundvall 
                                                                                    Examinator: Leif Yttergren 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Assessment in High School PE 
 

- A comparing between the Swedish and the 

Norwegian corriculum  
 

 

 

 

Kristian Lindberg 
 

 

 
 
 
 
              GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN 

                                        Examensarbete 2010                       
                  Utbildningsprogram: Magister kurs i Idrott 2009-2010 
                                                                        Handledare: Suzanne Lundvall 
                                                                             Examinator: Leif Yttergren 



 

 

 

SAMMENDRAG 

Hensikten med denne studien er å undersøke om det er noen forskjell på det norske og det 

svenske styrdokumentet når det kommer til vurdering i emnet idrett og helse. Her vil jeg finne 

ut om det er noen likheter/forskjeller i lærernes fremgangssett og hvordan de arbeider med 

sine styrdokument når de skal sette karakterer på sine elever. Problemstillingen for studien 

lyder da som følger; Målet er å undersøke og sammenligne bedømningen og karaktersettingen 

i norsk og svensk videregående skole. 

 

Undersøkelsen er gjennomført på to videregående skoler (gymnasieskolor), gjennom ett 

strategiskt utvalg, en i Sverige i utkanten av Stockholm og den andre i Norge, i Hamar. I 

Sverige har jeg gjennomført to intervjuer, en mann og en kvinne, i Norge har jeg gjennomført 

tre intervjuer, to menn og en kvinne. Alle idrettslærerne fikk de samme spørsmålene og 

intervjuene ble spilt inn på lydbånd. Mitt teoretiske rammerverk inspireres av den franske 

sosiologen Pierre Bourdiue og forholdet mellom individer og sosiale systemer. 

 

Resultatet i denne undersøkelsen viser at det er forskjell på hva idrettslærerne gjør i sin 

bedømning, ikke bare mellom de to landene men også lærerne individuelt. Bourdiues begrep 

om habitus og smak er med på å forme den enkelte lærers undervisning i den grad att deres 

undervisnig blir forskjellig. Mellom de to landene kan vi se en tydelig forskjell i 

styrdokumentet ved att man i Sverige har en mer detaljstyrt læreplan som gjør det lettere for 

idrettslæreren å sette karakter på elevene. Det norske styrdokumentet stiller større krav på 

hver enkelt lærer. Når det kommer til hvordan idrettslærerne jobber i sin bedømning er det 

hos de to svenske lærerne større fokus på helse aspektet og på elevenes forståelse av det de 

gjør. Hos de norske lærerne ligger fokuset på elevenes prestasjoner og kunnskaper i form av 

teoretiske prøver. 

 

Den største forskjellen man kan se mellom Norge og Sverige er at man i Sverige har 

kursplanen og jobbet ut i fra. Dette verktøyet gir lærerne en tydeligere oversikt over hva 

elevene skal vurderes etter. Når man i Norge selv er nødt til å skape disse målene vill det 

kunne bli store forskjeller i hva man gjør som lærer. Med utgangspunkt i kursplanen vill 

lærerne i Sverige kunne vurdere elevene mer likt enn hva de kan i Norge. 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to investigate whether there are some differences in the 

Norwegian and Swedish curriculum when it comes to the evaluation for this subject sport and 

health. Here will I find out whether there are some similarities/differences in practical 

procedure and how they are working with their curriculum when they are to be put characters 

to their pupils. This issue for the study is as follows: The goal is to investigate and compare 

assessment and grading in Norwegian and Swedish upper secondary school. 

 

The survey was carried out on two upper secondary schools, thru a purposeful sampling, one 

in Sweden in the outskirts of Stockholm and the other in Norway, in Hamar. In Sweden have I 

been carried out two interviews, a man and a woman, in Norway I have carried out three 

interviews, two men and a woman. All PE teachers received the same issues and most of the 

interviews were captured on tape-recorded. My theoretical framework is inspired by the 

French sociologist Pierre Bourdiue and the relationship between individuals and social 

systems. 

The result in this study shows that there are diversities of what PE teachers makes in their 

assessment, not just between the two countries but also between teachers individually. 

Bourdiues concept of habitus and taste are involved in shaping the individual teacher`s 

teaching so their teaching is different. Between the two countries, we can see a clear 

difference in track of the document, in Sweden they have a more goal driven curriculum to 

make it easier for PE teacher to grade the students. The Norwegian curriculum puts greater 

demands on every single teacher. When it comes to how PE teachers in Sweden work with 

their assessment we can see that they have a greater focus on health aspect and on the 

understanding of what they do. With the Norwegian teachers focus is on the performance and 

knowledge in the form of theoretical samples. 

 

The biggest difference between Norway and Sweden are that Sweden has syllabus to work 

from. This tool gives teachers a clearer overview of what the pupils will be evaluated after. 

When a teacher in Norway is obliged to create these goals himself would  this create major 

differences in what they do as teachers. With basis in syllabus teachers in Sweden were able 

to assess the pupils more alike than what they could in Norway. 
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1  INNLEDNING 
 
Med bakgrunn i min C- uppsats med tittelen; vurdering i kroppsøving gjennom planverket, 

har jeg nå valgt å gå videre ved å se om det kan være noen forskjeller mellom den norske og 

den svenske læreplanen i den videregående skolen. Jeg vill ta i bruk intervjuene jeg samlet inn 

i Norge og sammenligne disse med nye intervjuer som gjørs her i Sverige, for å se om det er 

noen forskjell på hvordan idrettslærerne i Norge og Sverige bedømmer sine elever med 

bakgrunn i sin læreplan.  

Jeg synes selv at dette er et veldig spennende tema ettersom jeg selv ser for meg å undervise i 

idrett på en videregående skole i fremtiden. 

Samtidig tror jeg at dette kan være til god hjelp for idrettslærere i både Norge og Sverige for å 

kunne se hva de andre gjør og kanskje forstå hvorfor de gjør som de gjør ut ifra den 

læreplanen og de forutsetningene de har. 

 

 

2 BAKGRUNN 
 

2.1 Internasjonellforskning 
 

En av handling av Peter Hay som heter; The social construction of abilities and conduct of 

assessment in Senior PE, undersøker elevenes evne og lærernes vurdering av elevene ut ifra 

styrdokumentet i Australia. Denne studien er veldig lik min og Peter Hay kommer frem til at 

lærerne har store problemer med å vurdere elevene kun på bakgrunn av det læreplanen sier. 

Holdninger til faget, innsats og ikke minst elevenes fritidsinteresser får en større plass når 

læreren skal sette en karakter på elevene sine. Denne oppgaven har også den samme 

teoretiske innriktningen som jeg har valgt i min oppgave; Pierre Bourdieu. På denne måten vil 

denne studie være til stor hjelp. Som en konklusjon i sin studie sier Peter Hay at idrettslærerne 

behøver mer informasjon og kunnskap om hvordan de skal vurdere sine elever, samt at 

idrettslærerens ”minne” må erstattes av grundig dokumentering av elevenes måloppnåelser. 
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2.2  Norsk forskning 
 

Det finnes i Norge veldig lite forskning som har med karaktersetting å gjøre spesielt med 

tanke på at Læreplanen L06 er såpass ny. Det jeg har funnet av data er forskning på C uppsats 

nivå og som er gjennomført av en av mine medstudenter under utdannelsen til faglærer i 

idrett.1

 

 Denne forskningen tok da for seg forskjeller mellom den gamle læreplanen Reform 94 

og den nye Læreplanen 2006 [L06] som nå er den gjeldende. Her forandret styrdokumentet 

seg fra å være en mer åpen veileder for lærerne der det skulle vurderes etter kunnskaper, 

innstas og ferdigheter. Mens vurderingen i L06 har blitt mye mer målbasert. Ettersom denne 

læreplanen er såpass ny har ingen videre forskning funnet sted. 

2.3 Svensk forskning 

 
Under de senere årene har det i Sverige blitt gjort en del forskning rundt det å skulle sette 

karakterer på elever i skolen. Jeg har her valg å se på noen mer omfattende studier som tar for 

seg karaktersetting. Disse har blitt gjort på et høyere nivå  og dreier seg om flere emner enn 

bare idrett og helse.  

 

2.3.1 Ännu icke godkänt 

 

En studie gjort av Selghed2

                                                 
1 Oddne L Flatmo, Vurdering av elever etter Reform 94 og Kunnskapsløftet 2006: hvordan vurderer man elever 
nå i forhold til før. ( Høgskolen i Hedmark 2008) 

 baserte seg på dybdeintervjuere med 30 grundskolelærere i 

svensk, engelsk og matematikk, om det nye karaktersystemet og hvordan disse lærerne gikk 

frem når de skulle sette en karakter i sitt emne. Selghed hevder i denne studien at bare fire av 

tretti lærere anser at karakteren skal måle kvaliteten på elevens kunnskaper. Dette begrunner 

han med at det bare er disse lærerne som mener at det nye karaktersystemet som bygger på et 

annet kunnskapssyn en det som har preget de tidligere karaktersystemene. Derimot anser 

mange at det nye karaktersystemet er til hjelp til andre deler av læreryrket en ved bedømning 

av elevenes kunnskaper. Her nevnes planlegging, gjennomføring av undervisningen samt 

støtte og struktur ved foreldrekontakt og elevsamtaler. Jevnt over er de aller fleste lærere 

positive til det nye karaktersystemet, hvilket gjenspeiler hvordan de misforstod tanken bak det 

2 Selghed, Bengt, Ännu icke godkänt: Lärares sätt att erfara betygssystem och dess tillämpning i yrkesutövning, 
(Diss. Lund; Malmö: Lärarutbildning, 2004). 
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gamle karaktersystemet. Samtidig som lærerne i denne undersøkningen vektlegger 

angasjement og holdninger i faget velger mange lærere å holde igjen på karakteren i årskull 

åtte slik at elevene skal fortsette å jobbe i årskurs ni. 

 

Selghed mener at den målstyrte skolen slik den uttrykkes i 1994 års læreplan REF, bygger på 

et annet kunnskapssyn en hva som er gjort tidligere. I stedet for å fostre elevene til å kunne 

ramse opp fakta er det nå ett endret fokus til det å faktisk forstå og benytte seg av det man får 

kjennskap til under undervisningens gang. Muligheten til å argumentere, analysere, trekke 

konklusjoner og førts og fremst ha muligheten til å kunne reflektere over det som blir sagt.   

 

2.3.2 Skolverkets intergranskning 

 

To undersøkelser fra Skoleverket3

 

 om hvordan lærerne opplever det nye karaktersystemet. 

Resultatet av disse, en grundskole og en videregående skole presenteres i Skolverkets antologi 

Att bedöma eller döma. For grunnskolen har Lindberg under leseåret 1997-98 intervjuet 16 

lærere fra fire skoler. Lærerne underviser i matte, engelsk og svensk og de opplever alle at 

oppdraget som lærer har forandret seg gjennom det nye karaktersystemet. Fokuset har nå 

havnet mer på de elevene som ligger i ”faresonen” for å ikke oppnå karakteren Godkjent. 

Diskusjonene kring dette går både på hvor grensen for Godkjent skal ligge og hvordan 

undervisningen skal tilrettelegges slik at disse elevene skal nå opp i stedet for å falle ned. Ved 

utformingen av lokale karakterskriterier er diskusjonen hetest, her anser flere lærere at det er 

vanskelig å bryte ned de sentrale kriteriene som Skolverket har fastsatt. Lærerne i Lindbergs 

undersøkning oppgir også at de på en annen måte enn tidligere diskuterer og motiverer 

karakteren med elever og foreldre. Selve utformingen gjør mellom lærerne mens en grundig 

gjennomgang gjøres med foreldre og eleven slik at alle parter er inneforstått med hva som 

kreves og som ligger til grunn ved karaktersettingen. 

 

 

 

 

 
                                                 
3  Viveca Lindberg, Att bedöma eller döma- tio artiklar om bedömning och betygsätting. Skolverket, (2002) 
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2.3.3 Forskning om karakterer i den videregående skolen 
 

Nyström (2004) presenterer en sammenleggningsavhandling i fire deler som alle gir aspekter 

av validitetsspørsmålet i et målrelatert karaktersystem.4

 

 De ulike delene gir både kvalitative 

og kvantitative undersøkninger og undersøkninger gjort på både elever og lærere med den 

samme nevneren at de alle omfatter emnet matematikk i den videregående skolen. Nyströms 

mål er at gjennom disse ulike aspektene og metodene kunne undersøke kvaliteten på de 

bedømningene som gjøres i skolen. Han mener at hvordan bedømningen gjøres og hvordan 

bedømningssituasjonen utformes har stor betydelse for elevenes selvoppfattning og deres 

oppfattning om hvilke deler av et emne som er viktig. 

2.3.4 Bedømning og karaktersetting  
 

Gjennom doktoravhandlingen; Att kunna klara sig i ökänd natur5

 

, sett på målrelatert 

bedømning i den videregående skolen og hvordan bedømningen har forandret seg i Sverige 

fra 1950 tallet. Han gransker læreplanen samt studerer hvordan visse skoler går tilveie ut ifra 

hva styrdokumentene sier om ämnena engelska, kemi och idrott och hälsa.  Denne studien er 

veldig detaljert og grundig og vill for meg være til stor hjelp når det kommer til å kunne forstå 

og sette meg grundig inn i det svenske karatersystemet og hvordan det i praksis er ment å 

fungere og fakstisk hvordan det blir tatt i bruk. Ett spennende punkt som Tholin ser på i sin 

doktoravhandling og som er helt sentralt i min studie er hvordan lærerne forholder seg til 

elevenes holdninger i faget. Gjennom å få utforme egne lokale kursplaner ser lærerne sin 

mulighet til å ta i bruk deltagelse og oppmøte i faget som en del av sine kunnskapsmål. Noe 

som styrdokumentet sier at ikke skal være med i bedømningen av elevene.   

2.3.5 Karakterer og bedømning i emnet idrett og helse 

 

Karin Redelius ved GIH i Stockholm har skrevet om og gjort en del forskning innenfor emnet 

karaktersetting i skolen. Hun har blant annet vært inne på hvorfor vi har karakterer og 

                                                 
4  Peter Nyström, Rätt mätt på prov; Om validering av bedömning i skolan. Doktoravhandling Umeå universitet, 
(2004) 
5 Jörgen, Tholin, Att kunna klara sig i ökänd natur. (Diss. Högskolan i Borås, 2006) 
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bedømme våre elever og hva dette kan føre med seg.6

Med utgangspunkt i dette har hun forsket på hvordan en gruppe elever (grunnskolen) opplever 

sine læreres karaktersetting. Her kom hun frem til at elevene tror læreren setter karakter ut ifra 

om eleven har ”gjort sitt beste” og ”gitt alt”, samtidig tror elevene at det og bare komme til 

idrettsundervisningen kvalifiserer til karakteren godkjent. Lærerens utydelighet gir altså 

eleven helt feil inntrykk ettersom det i dagen mål- og kunnskapsrelaterte karaktersystem kun 

er oppnåelsen av de gitte kompetansemålene som kreves.  

 Blir eleven motivert, får han eller hun 

lyst til å jobbe hardere for og muligens få en bedre karakter. Eller er det slik at såkalte svakere 

elever får følelsen av at de ikke klarer noe og blir stemplet som ubruklige, for så å gi opp.  

 

Redelius har sett på flere aspekter ved bedømning og karaktersetting, men det som kanskje er 

mest interessant og som min studie gjenspeiler seg i er det å gi elevene en rettferdig karakter. 

Det har i tidligere forskning, blant annet i min C-uppsats7

 

 vist seg at lærerne gjør forskjellig 

når de skal sette karakter. Lærere på en og samme skolen kan ha helt ulike fremgangsmåter 

når de skal bedømme og sette karakter på sine elever, den rettferdige bedømningen vil da 

ligge innenfor klassen i stede for skolen, kommunen og landet. 

Det er her jeg tror min studie kan bygge på de allerede påforskede delene av bedømning og 

karaktersetting i skolen, og kanskje være en slags ”hallo skilt”. Med dette mener jag at den 

kanskje kan få studenter/ lærere til å tenke etter, og samtidig vise hvor vanskelig det faktisk er 

å sette karakterer i Idrett og Helse. 

 

2.4 Karakterer 

 
Hva er karakterer? 

I skolesammenheng er karakterer oftest en sammensatt bedømning av elevens kunnskaper og 

ferdigheter. En slik bedømning skjer alltid i relasjon til noe og beror på hvilke 

sammenligningspunkt som tas i bruk, slik skapes ulike karaktersystem.8

 

  

                                                 
6 Karin, Redelius, ”MVG i idrott och hälsa- vad krävs då?: Elevers syn på lärares bedömningspraktik”, Svensk 
idrottsforskning (2008:4) s. 23-26. 
7  Kristian Lindberg, Vurdering i kroppsøving gjennom planverket; R94 opp mot L06. (Høgskolen i Hedmark, 
2008) 
8  Jörgen Tholin, Att kunna klara sig i ökänd natur (Högskolan i Borås, 2006), s. 59. 
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Det finnes flere ulike typer av karaktersystem og bedømningsmodeller:9

• Normrelatert (grupperelatert), der individenes prestasjoner blir bedømt i forhold til 

de andre individene i samme klasse eller samme kurs. 

 

• Målrelatert, her blir individenes prestasjoner bedømt i forhold til allerede bestemte 

mål som er satt. 

• Individrelatert, her blir individet bedømt ut ifra hva det tidigere har vist av 

prestasjoner. 

 

En annen og fjerde form er, absolutte karakterer. Her bedømmes elevens prestasjoner kun i 

relasjon til kursplanens mål. Dette skiller seg fra det målrelaterte ettersom dette 

karaktersystemet ser på oppnåelse av et bestemt innhold. Allikevel måler de kunnskap mot på 

forhånd satte mål.10

 

 

2.4.1 Hvorfor har vi karakterer?  
 

Grunnen til at man har karakterer er flere, det kan brukes til å finne ut av hva som skjer i 

utdannelsen, hva blir gjort på denne skolen og hva kunne kanskje vært gjort annerledes for å 

skape et læringsklima som oppnår bedre resultater. Det gir foreldre og arbeidsgivere og ikke 

minst eleven selv informasjon om hvordan det går eller har gått på skolen, på denne måten 

kan man jobbe sammen for hele tiden strebe etter å oppnå best mulig resultat. Som motivasjon 

og belønning for gode prestasjoner, og med dette gi eleven lyst til å fortsette å jobbe ettersom 

eleven selv kjenner at det gir resultat. Samt som ett utvalgsverktøy til en høyere utdannelse. 

Det er nettopp her det største fokuset ligger. Om ulike skoler rundt om i landet og kanskje 

også i en og samme by har forskjellige fremgangsmåter og ikke minst forskjellige krav til hva 

som kreves for de ulike karakterene vil ikke elevene få en rettferdig bedømning og videre den 

karakteren de har gjort seg fortjent til. Gjennom det mål og kunnskapsrelaterte 

karaktersystemet skal hver enkelt elev bli bedømt på bakgrunn av de fastsatte målene for det 

bestemte kurset, men samtidig skal det tas hensyn til elevens forutsetninger. Men når to eller 

flere lærere fra samme skole vektlegger disse fastsatte målene forskjellig eller kanskje bruker 

mer tid av undervisningen på aktiviteter som fremmer visse elever vil jo rettferdigheten i 

bedømningen forsvinne. 

                                                 
9 Ibid., s. 59. 
10Tholin, s. 59. 
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Gjennom denne studien er jeg ikke interessert i og ”arrestere” lærere fordi de har en 

fremgangsmåte eller en bedømning som er forskjellig fra en annen. Jeg vil øke kunnskapen og 

forståelsen av hva lærerne gjør og kanskje komme frem til en arbeidsmåte som fungerer og 

som flere lærere kan ta del av.  

 

2.5 Hva er vurdering 
 

Vurderingens hovedfunksjon. 

 

1. Det gir oss en kontroll av de prosesser/tjenester som vi gir eller en kontroll av 

resultater/produkter som arbeidet vårt gir. 

2. Resultatet av vurderingen har som oppgave å synliggjøre hva som må utvikles og 

hvilke utfordringer som ligger i vårt arbeid eller for et produkt, dette kalles vekst. 

3. Dokumentasjon er en siste virkning av vurdering, og det har som oppgave å 

synliggjøre kvaliteten på det arbeidet/produktet som blir vist.11

 

 

For at vurderingen skal kunne oppfylle en eller flere av disse punktene er det viktig at den er 

målrettet. Det er derfor viktig at man er bevisst i hva man skal vurdere etter. Dette vil si at 

man velger bort det som ikke er vesentlig, og fremhever det man er ute etter. 

Neste trinn vil da være å få dokumentert det man har vurdert, det er her objektivitet, 

troverdighet og nøyaktighet spiller inn. I tillegg bør man ha klart for seg hvilke metoder man 

skal benytte seg av, metoder som man vet tilfredsstiller disse kravene, videre vil da også en 

annen faktor spille inn nemlig hyppigheten av vurderingene. Å få til en regelmessig vurdering 

slik at man hele tiden kan følge elevenes eventuelle fremgang. Samtidig vil dette også kunne 

være med på dannet ett større grunnlag når men ved endt termin skal gi en 

standpunktkarakter. 

 

Det må også gis mulighet til å korrigere vurderingsrutinen underveis slik at vi kan sikre best 

mulig kvalitet på vurderingen. Vurderingsprosessen skal gi grunnlag for dialog og refleksjon 

om de resultat vi får fra dette, samt vurderingen i seg selv.12

                                                 
11 Kai-Vidar Olufsen, Vurdering i kroppsøving i de videregående skole (Elverum: Høgskoleforlage, 2006), s. 6. 

 

12 Ibid., s. 6. 
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De kravene til en vurderingsprosess som nå er nevnt krever en del av lærerne, og er avhengig 

at alle som er delaktige i en vurderingssammenheng jobber ut ifra de samme 

vurderingskriteriene. Man skal holde fast ved de kriteriene man har slått fast, men det skal 

selvsagt være muligheter for endringer om det ikke skulle gå som planlagt. Dette vil da kreve 

at man i samsvar ”finpusser” eller endrer på disse kriteriene. 

Deretter følger dokumentasjonen. Til slutt skal man da vurdere det som er blitt observert 

og/eller dokumentert, og gi en helhetlig sluttvurdering.  

 

 

3 TEORETISK RAMMERVERK 
 

 

Mitt rammeverk inspireres av det teoretiske perspektivet som den franske sosiologen Pierre 

Bourdieu er en talsmann for. Man kan finne en del forskningsom har med fysisk aktivitet og 

gjøre ut ifra Bourdieus perspektiv men den tar utgangspunkt i mosjon og idrett på fritiden. Jeg 

anser da det som mulig å kunne relatere dette til skolen idrettsundervisning og hvordan lærere 

skal kunne sette karakter på sine elever med bakgrunn i få idrettstimer og stort antall elever. 

 

Ett av de viktigste temaene Bourdieu skrev om var forholdet mellom individer og sosiale 

system, men utgangspunkt i min studie tolker jeg elevene som individene og bedømningen og 

karakterer som det sosiale systemet de skal inngå i. En av grunntankene i Bourdiues teorier er 

at mennesket former sin kunnskap og forestilling av omverden ut ifra de opplevelser og 

erfaringer han eller hun får i livet. Denne grunntanken er veldig interessant og kan tolkes fra 

en lærers perspektiv til at det man ser og opplever av elevene både i og utenfor 

idrettsundervisningen er med på å skape det generelle synet på eleven som ligger til grunn når 

man senere sitter og resonerer seg frem til hvilken karakter elever skal få.  

Ett eksempel på dette kan være om man ser en elev stå og røyke utenfor den lokal 

bensinstasjonen en sen lørdagskveld samtidig som man får høre av andre lærere at eleven er 

umotivert og gir ”blaffen” i enkelte emner på skolen. Bidrar dette til å sette elevene ned en 

karakter om eleven ligger på vippen mellom to karaktersteg? 
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Et av de viktigste skillene mellom Bourdieu og andre teoretikere er at han ser på klassene som 

klasser innom et sosialt system som bare eksisterer som eksempel på hvordan individ eller 

grupper av individer posisjonerer seg innom ett avgrenset sosialt felt. Risikoen er at de kan bli 

oppfattet som virkelige klasser. Han bestemmer den enkeltes posisjon ut ifra plassering i det 

sosiale rommet. Klassene er uttrykk for avstander både sosiale og romlige. De som befinner 

seg langt fra hverandre i rommet vil ikke forstå hverandre, mens de som befinner seg innenfor 

et avgrenset område vil være nærmere hverandre f. eks. i smak eller utdanning. Bourdieu 

mener at ulike grupper har forskjellig volum av kulturell og økonomisk kapital. Bourdieu 

plasserer ulike yrkesgrupper i det sosiale rommet som har to hoveddimensjoner: økonomisk 

kapital og kulturell kapital.13

Kulturell kapital er noe man skaffer seg gjennom oppveksten eller utdannelsen, en 

universitetsutdannelse gir for eksempel prestisjefylt teoretisk spesialkunnskap. Men det er 

samtidig forskjell på utdannelsen, en økonomisjef vil ikke nødvendigvis bli sett på som en 

kulturperson på bakgrunn av den utdanningen han/hun har. En lærer derimot vil ha en mye 

større kulturell kapital med bakgrunn i sine fagkunnskaper. Utdanningsnivå og ulike former 

av eksamener er noen av Bourdiues empiriske undersøkelser de fremste indikatorene på 

kulturell kapital og kan oversettes til danningskapital. De ulike formene for kapital er ikke 

heller alltid fastsatte men kan forandres innom de sosiale gruppene. Kulturell kapital kan også 

veksles i sosial kapital, dvs. tilgang til visse sosiale kretser som kan gi status og åpne dører for 

videre investeringer og utbytte av kulturkapitalen. I dag der så å si alle har muligheten til å 

studere blir valget av utdannelse bare viktigere og viktige.

 

14

Habitus er ett begrep i Bourdiues teori som er veldig sentralt, og henger sammen med 

kapitalbegrepet. Habitus er sosiale og kulturelle disposisjoner som har betydelse for hvordan 

vi prater, tenker og handler. Det vill si all den kapital man har opparbeidet seg og som viser 

hvem vi er. Habitus er derfor et produkt av de erfaringer man har med seg fra oppveksten. I 

følge Bourdieu finns det i kropp og sinne innrissede disposisjoner som danner habitus og som 

gjør det mulig for mennesket å opptre korrekt i det sosiale rom som han eller hun lever i. 

 

15

                                                 
13 Donald Broady, Dispositioner och positioner: Ett ledmotiv i Pierre Bourdieus sociologi. (Stockholm: 
Universitet- och högskoleämbetet, 1983) s.69. 

 

14 Ibid.,s.69. 
15  Donald Broady, Dispositioner och positioner: Ett ledmotiv i Pierre Bourdieus sociologi. (Stockholm: 
Universitet- och högskoleämbetet, 1983) s.70. 
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Det som videre gjør det mulig for et individ til å ta standpunkt eller handle i ulike situasjoner 

viser seg gjennom hvilken smak man har. Et menneskets smak kan for eksempel uttrykkes 

gjennom livsstil, fritidsaktiviteter og idrett for å nevne noen. For at det skal finnes smak må 

det være en gitt todeling, altså god og dårlig smak. Smaken er for mennesket en måte å finne 

tilhørighet innenfor en gruppe i samfunnet. En sosial gruppes gode smak vil derfor være en 

annen sosial gruppen dårlige smak. 

Ett sosialt felt er et annet av Bourdiues sentrale begrep og med dette menes ”ett system av 

relasjoner mellomposisjoner som inntas av spesialiserende agenter og institusjoner som 

kjemper sammen for noe”.16 Ett sosialt felt består av personer med ulike grader av kulturell 

kapital som dermed skaper en rangering/posisjoner av personene innenfor det samme sosiale 

feltet. Ett individ kan derfor inngå i flere sosiale felt ved å ha høy posisjon i ett og lav 

posisjon i et annet, feltene kan også forandres over tid og det kan oppstå nye.17

Den sosiale posisjonen avgjør hvilke sosiale betingelser ett individ har under oppveksten og 

former individets habitus. Habitus resulterer i ulike handlingsmønstre altså hva man gjør på 

bakgrunn av det som tidligere er risset inn og de inntrykk man hele tiden får. Så med 

bakgrunn i dette ser jeg det som en mulighet å tolke lærernes utsagn om sin bedømning og - 

inntrykk av elevene når de opptrer i ulike sosiale felt men som til slutt skal ende opp i en 

karakter som beskriver elevene.  

 

 

4 SYFTE 
  
Hensikten med denne undersøkningen er å undersøke om det er noen forskjell på det norske 

og det svenske styrdokumentet når det kommer til vurdering i emnet idrett og helse. Videre er 

ett syfte å ut i fra disse forskjeller/likheter, få en dypere forståelse for hvordan svenske 

respektive  norske idrettslærer i den videregående skolen resonerer når han/hun skal vurdere 

og sette en karakter på sine elever. 

 

 

                                                 
16 Donald Broady, Sociologi och epistemologi (Stockholm: HSL förlag, 1990) s. 270. 
17 Ibid., s.270. 
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De mer presiserte problemstillingene vil da lyde som følger: 

      -     Hva sier styrdokumentene i Norge og Sverige om karaktersetting? 

- Hvordan går man frem når det skal settes en karakter i idrett og helse? 

- Hvilke vurderingsformer blir benyttet? 

- Hvilken betydning har holdninger i kroppsøvingsfaget? 

 

 

5 METODE 
 

For å finne data som kan besvare min problemstilling må jeg benytte meg av en 

undersøkelsesmetode. I dette kapitelet redegjør jeg for hvilken metode jeg har tatt i bruk og 

hvorfor jeg mener dette er riktig. Fokuset i dette kapitelet vil ligge i hvordan jeg har brukt 

metoden.  

 

 5.1 Innblikk 
 

Undersøkelsen omfatter fem lærere i den videregående skolen. Formålet med undersøkelsen 

er å finne ut hvordan disse lærerne stiller seg til vurdering ut ifra læreplanen i kroppsøving. 

L06 i Norge kontra Lpf 94 i Sverige. Fokuset vil ligge i det å finne ut om det er noen forskjell 

på de to læreplanene og hvordan lærerne i de to landa jobber med di. 

Undersøkelsen går både på beskrivende og fortolkende spørsmål. Data til problemstillingene 

søkes gjennom dybdeintervju i form av en utdypende samtale. 

Videre i kapitlet omtales sider med krav til kvalitativ forskning og valg av metode, 

forskningsprosessens ulike trinn, informantenes forhold til intervjuer, konkretisering av det 

kvalitative forskningsintervju og behandling av data.  

 

 5.2 Krav til kvalitative forskningsintervju 
 

Valg av metode bygger på den problemstillingen jeg har valgt for dette studiet. For å oppnå 

det beste resultatet og størst mulig troverdighet på denne studien. 
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”Et viktig formål med kvalitative studier er å oppnå en forståelse av sosiale fenomener på 

bakgrunn av fyldige data om personer og situasjoner. Kvalitative studier kan være rettet mot 

en målsetting om å forstå virkeligheten slik den oppfattes av de personene som forskeren 

studerer” .18

 

 

Kvalitativ forskning baserer seg på flere innsamlingsmåter, observasjon, analyser av 

dokumenter og bilder, og det som denne studien baserer seg på; intervju. Intervju 

undersøkelser er godt egnet til å gi informasjon om personers opplevelser og selvforståelse.19   

Her vil jeg forsøke å få informantene til å fortelle om hvordan de opplever sin situasjon, samt 

hvordan de forstår sine erfaringer. Relasjonen som oppstår mellom meg og informantene er 

viktig for den informasjonen jeg ønsker. Når innsamlingen av data foregår ved en åpen 

interaksjon mellom forsker og informant, er forskerens nærhet og sensitivitet i forhold til 

informanten viktig. Forskeren bruker seg selv som et middel til å få den rette informasjonen.20

 

  

Samtidig vil relasjonen som oppstår mellom informant og intervjuer, avgjøre kvaliteten på 

materialet som hentes inn. På bakgrunn av dette kan det være en fordel at jeg har vært i 

kontakt med to av informantene tidligere. 

 

 5.2.1 Aspekter ved kvalitativ forskning 

 

Det er to sentrale aspekter ved kvalitativ forskning. Innlevelse er viktig for å oppnå en størst 

mulig forståelse, dette gjøres ved i forkant sette seg inn i informantens ståsted. Ikke minst 

være godt forberedt, og ha opparbeidet seg god informasjon om de temaer som er relevante. 

 

Systematikk sier derimot noe om hvordan forskeren håndterer forskningsprosessen, spesielt 

med tanke på hvordan analysen utføres. Forskeren må her nøye planlegge hvordan han/hun 

skal håndtere sine data. Ettersom kvalitativ forskning fører med seg store mengder data kan 

systematiske analysemetoder være helt avgjørende i analysearbeidet. Her så jeg det som en 

stor fordel å ta opp intervjuene på lydbånd slik at ingen informasjon skulle gå tapt, noe som 

dessverre ikke ble gjort under det første intervjuet. Lydbåndene vil føre til at jeg ikke mister 
                                                 
18 Tove Thagaard, Systematikk og innlevelse, En innføring i kvalitativ metode (Bergen: 
Fagbokforlaget, 1998), s. 11 
19 Thagaard, 1998, s. 11. 
20 Ibid., s. 12. 
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noe konkret informasjon og jeg kan samtidig få med meg betenkningstiden til 

intervjupersonene. En systematisk tilnærming til forskningsprosessen kan bidra til å 

tydeliggjøre forbindelseslinjer mellom problemstilling, datainnsamling, analyser og tolkning. 

Dermed etableres grunnlaget for at de kriteriene som forskningsresultatene baserer seg på, 

kan defineres eksplisitt.21

 

 

Systematikk og innlevelse referer altså til ulike sider ved forskningsprosessen. Innlevelse gir 

forståelse og innsikt, noe jeg skaffer meg gjennom å sette meg inn i lærernes situasjon og hva 

de to læreplanene sier. Systematikk er knytte til hvordan forskeren forholder seg til 

datainnsamlingen og særlig til analysen av data. Her blir alt renskrevet og videre 

sammenlignet og satt opp mot relevant litteratur.22

 
 

5.3 Trinn i gjennomføring av det kvalitative forskningsintervjuet 
 

5.3.1 Planlegging 

 

I planleggingen er det viktig å gå fram slik at målene med undersøkelsen nås. Et kriterium for 

et vellykket intervju er at forskeren kjenner godt til informantens situasjon.23

                                                 
21  Ibid., s. 12. 

 Dette var for 

meg litt vanskelig. Jeg kunne valgt å benytte meg av kvantitativ metode, for å få frem og vise 

hvordan flere lærere gjennomfører sin vurdering ut ifra styrdokumentene, men valgte heller å 

prøve å få frem mest mulig informasjon og det å gå dypere inn i emnet, derav kvalitativ 

metode og strukturert intervju. I tillegg var jeg som intervjuer nødt til å sette meg godt inn i 

de to planverkene, der Lpf 94 var totalt ukjent. Dette forstod jeg som helt sentralt for å få frem 

mest mulig informasjon. Valg av informanter fra Norge falt på den praksisskolen jeg hadde 

vært på under min idrettslærer utdannelse, mye av grunnen til dette er måten jeg har sett 

vurdering blir gjort på denne skolen. For meg ble dette veldig interessant. I Sverige oppsøkte 

jeg to skoler som etter research på internett og telefon kontakt virket interessante og lå på 

avstand slik att jeg kunde ta meg dit, men som ikke hadde noen likhetstrekk med skolene fra 

Norge. 

22 Thagaard, 1998, s. 13. 
23 Tove Thagaard, Systematikk og innlevelse, En innføring i kvalitative metode (Bergen: Fagbokforlaget, 2003), 
s. 83. 
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Jeg ser det derimot ikke som noe problem at skolene er forskjellige ettersom de begge bruker 

det styrdokumentet som er bestemt i landet og ettersom jeg er ute etter hvordan den enkelte 

lærer jobber i sitt vurderingsarbeid. 

 

5.3.2 Utvalg 

 

Her vil jeg begrunne og forklare hvilke valg jeg har gjort i forhold til det å velge ut 

informanter til mitt dybdeintervju. 

Jeg har i denne studien valgt å ta for meg ett lite antall personer gjennom et strategiskt utvalg, 

nærmere bestemt fem kroppsøvingslærere. Alle lærerne i Norge holder til ved samme skole. 

Valget av nettopp disse lærerne ble gjort av lederen for kroppsøvingsavdelingen ved skolen 

jeg kontaktet (se 5.3.1), denne personen henviste meg til disse personene på bakgrunn av 

deres faglige kompetanse. 

Valget av lærerne i Sverige ble som sagt gjort på bakgrunn av research på internett og 

telefonkontakt med skolene jeg mente kunne være interessant, dette var skoler som det var lett 

å ta seg til med tanke på transport og som hadde utdannede idrettslærere. Det var i 

utgangspunktet ment og bare være en skole fra begge land, men ettersom den ene læreren på 

skolen jeg kontaktet i Sverige var så interessert i min studie valgte jeg å ta med denne 

personen og en annen lærer fra en ny skole. Grunnen til at jeg ikke velger å intervjue flere 

personer er fordi jeg ønsker å gå i dybden, i en mye større gard en jeg ville ha klart hvis jeg 

skulle ta for med flere personer. ” En retningslinje ved kvalitative utvalg er at antall 

informanter ikke bør være større enn at det er mulig å gjennomføre dyptpløyende analyser” .24

 

 

Samtidig vil mitt forskningsarbeid ikke ha til hensikt å sammenligne hva de ulike lærerne 

tenker og gjør, men finne ut hva den bestemte personen gjør og hvorfor han eller henne gjør 

nettopp dette.25

                                                 
24 Thagaard, 2003, s. 57. 

 Personene er som sagt fem lærere i kroppsøving, tre av de menn og to er 

kvinner, disse har jeg kontaktet over telefon, eller møtt de, her har jeg forklart dem om mitt 

fordypningsarbeid og hva jeg søkte i dette. Lærerne jeg skal intervjue bedriver alle 

kroppsøvning innenfor de tre trinnene i den videregående skolen, og ingen av de har rene 

klasser med spesialisert kroppsøving.(d.v.s idrettsgymnasier) Dette er for meg helt sentralt, 

25 Anne Ryen, Det kvalitative intervjuet (Bergen: Fagbokforlaget 2002), s. 15. 
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ettersom min forskningsrapport ikke velger å gå inn i denne formen for videregående 

opplæring. 

 

5.3.3 Intervjuguiden 
 

Intervjuguiden er utformet i samsvar med problemstillingen, og har flere undertemaer som 

hver og en er sentrale for mitt problemområde. Dette vil være helt sentralt for å skape mest 

mulig troverdighet av intervjuet. Samtidig har jeg arbeidet med å få skapt spørsmål som ikke 

er ledende. Med tanke på min problemstilling vil det være veldig viktig at læreren får 

beskrevet sin mening og hvordan han eller hun går frem. Jeg har lest meg godt opp rundt 

emnet vurdering i kroppsøving i L06 og Lpf 94. 

 

Temaene jeg har valgt å legge til min intervjuguide som jeg føler er relevante for å få besvart 

min problemstilling er; bakgrunnsdata, utdanningsbakgrunn, dette gjør jeg for å opparbeide 

fortrolighet slik at informanten kan åpne seg videre i intervjuet.26

Intervjuguiden består av hovedspørsmål, med oppfølgingsspørsmål i stikkordsform.(se bilaga; 

intervjuguide) Disse vil kunne være med på å belyse det bestemte spørsmålet på en tydeligere 

måte, samtidig som det vil kunne ta meg mer i dybden av det temaet som spørsmålet bygger 

på. Intervjuguiden bygger på en strukturert tilnærming, men det vil allikevel ikke spille noen 

rolle om temaene kommer i en ustrukturert orden. Det viktigste vil heller være at alle de 

valgte temaene blir belyst gjennom den utdypende samtalen. Spørsmålene er laget for å kunne 

få belyst min problemstilling på best mulig måte, samtidig som de er gjennomtenkt slik at 

samtalene kan holdes i gang. For at dette skal fungere på best mulig måte vil det ikke være så 

sentralt hvilken rekkefølge spørsmålene kommer i men at de blir tilpasset informantens 

fortelling.

 Deretter følger temaene; 

Lpf 94 og Kunnskapsløftet, vurderingskriterier, vektlegging og karaktersetting. Lpf 94 for de 

svenske lærerne og Kunnskapsløftet for de norske.  

27

 

  

 

 

 

                                                 
26 Thagaard, 2003, s. 58. 
27 Ibid, s. 58. 
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5.3.4  Prøveintervju  

 

Jeg gjennomførte et prøveintervju i forkant av intervjuene. Personen jeg testet det på var 

ingen utdannet lærer, men en klassekamerat av meg ved idrettslærerutdannelsen. I tillegg 

bedrev han også en studie på det samme emnet, noe jeg mente kvalifiserte til å stå som 

prøveintervjuer. Han var objektiv og sa sin mening om hvordan spørsmålene hadde fungert, 

noe som førte til at jeg var nødt til å gjøre en del endringer. Flere av spørsmålene var for 

utydelige og måten de kom frem på gjorde intervjuobjektet forvirret, samtidig belyste ikke 

spørsmålene problemstillingen min på en god nok måte. 

Ut ifra dette gjorde jeg en del endringer, for deretter å diskutere disse endringene med 

intervjuobjektet. Vi var begge enige om at de endringer som var gjort gjorde intervjuguiden 

tydeligere samtidig som den belyste min problemstilling på en mye bedre måte.  

 

5.3.5 Intervjuing 

 

Alle intervjuene fant sted i et miljø som læreren var kjent eller følte seg trygge. Ett i en 

gymsal, tre stykk på deres kontor. Ett intervju ble derimot gjennomført på mitt lærerrom   

etter at læreren selv foreslo dette. Intervjuene hadde en varighet mellom tretti og femti 

minutter. Jeg hadde på forhånd pratet med de fem intervjuobjektene og fortalt de om min 

studie, samt at jeg ville benytte meg av lydbånd under selve intervjuet. Jeg nevnte også at de 

stod helt fritt til å avslutte intervjuet underveis hvis de følte det ubehagelig. De bestemte selv 

tid og sted for selve intervjuet. Jeg hadde på forhånd satt meg inn i intervjuobjektenes 

situasjon, slik at jeg kunne stille de spørsmålene som er relevante for informanten.28

Før hvert av intervjuene gikk i gang lot jeg de se og lese igjennom intervjuguiden slik at de 

fikk en nærmere formening om hva vi skulle innom. I tillegg lot jeg de ha en intervjuguide 

foran seg under intervjuet, noe som i enkelte tilfeller førte til at jeg ikke behøvde ”grave” ut 

informasjon ut ifra spørsmålene. De så hva neste spørsmål gikk ut på og dannet en flytende 

overgang mellom disse. Dette mener jeg var en positiv sak å gjøre ettersom det holdt samtalen 

mer i gang og opprettholdt flyten i hele intervjuet. Var det derimot noe de ikke skjønte eller 

ville ha spørsmålet mer konkret kom jeg inn og gjorde det. Samtidig gjorde dette at jeg kunne 

fokusere mer på det å lytte til det som ble sagt og komme med tilleggsspørsmål der jeg ville 

vite mer. En av de store fordelene ved å bruke lydbånd er at jeg kan gå tilbake der jeg er litt 

 

                                                 
28 Thagaard, 1998, s. 12. 
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usikkert og dermed få det bekreftet, men samtidig vil det kanskje være et ubehag for 

intervjuobjektet. Et av intervjuobjektene gav en indirekte følelse av at han var nervøs når 

intervjuet skulle starte, men når vi hadde kommet i gang spurte jeg om det gikk bra å fortsette 

med opptaker, og da sa personen at det var fullstendig glemt bort. 

 

5.4 Behandling av data 
 

5.4.1 Systematisering av data/ transkribering 
 

Jeg tok opp alla intervjuer - og skrev de ned i kort tid etter jeg hadde gjennomført dem ordrett 

slik de kom frem. Der intervjuobjektet begynte å si en setning som ikke var tolkelig på noen 

som helst måte, ble denne gjort om slik jeg husket det hadde blitt sagt, eller fjernet hvis den 

ikke var av større betydning. 

 

5.4.2  Analysering og tolkning av data 

 

Analysen av intervjuene ble gjort fortløpende etter de ble foretatt, selv om det var spart på 

lydbånd så jeg det som en fordel å få det gjort mens informasjonen fortsatt lå ferskt i minnet. 

Jeg valgte å oversette de svenske sitatene til norsk ettersom resten av oppgaven er skrevet på 

dette språket, og jeg mener selv att jeg kan oversette det lærerne sa ordrett og tydelig. 

 

Min fremgangsmåte under tolkningen av de resultatene jeg fikk inn, går ut på å kategorisere 

temaene i intervjuguiden. På denne måten får jeg samlet informasjonen fra intervjuobjektene i 

ulike kategorier.29

  

 Dette førte til at jeg fikk frem den innsamlede dataen på en systematisk og 

oversiktlig måte. Deretter har jeg drøftet intervjuobjektenes synspunkter og arbeidsmåter opp 

mot hverandre. Videre følger en oppsummering av temaet og data jeg fikk inn. Slik har jeg 

tatt for meg alle temaene i intervjuguiden. Dette i form av at jeg har presentert hva hvert 

objekt har sagt innenfor temaene. Deretter ved å drøfte sitatene og handlingene fra de tre 

norske personene mot hverandre og de to svenske mot hverandre. 

                                                 
29 Thagaard, 2003, s. 58. 
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Denne analyseformen går på å kategorisere og dele opp innholdet i teksten. Det være seg 

utsagn, meninger og holdninger i teksten. Problemet med denne ”sitat-plukk-metoden” kan 

være at leseren ikke vet hvor representative eller typiske de enkelte sitatene er.  

En helhetsanalyse går derimot ut på å danne seg et helhetsinntrykk av hele intervjuet, noe som 

oppnås ved gjennomlesning og notater.30

 
 

5.5 Troverdighet og bekreftbarhet (Reliabilitet og Validitet) 
 

5.5.1 Troverdighet 

 

Troverdighet går på at forskningen utføres på en tillitvekkende måte. Dette dreier seg da om 

hvor gode data jeg har fått inn, som videre leses av i kvaliteten på min studie og verdien av 

mitt resultat.31

 

 

Mine argumentasjoner for at dette er tilfredsstilt er: 

• Fire av intervjuene ble gjort ved hjelp av lydbånd. 

• Intervjupersonen som ble intervjuet uten lydbånd var en person jeg var delaktig med i 

en kroppsøvingstime for deretter å utføre intervjuet. 

• Ingen av intervjuobjektene var helt fremmede for meg før intervjuet, noe som nok 

gjorde det lettere for dem å være åpne og ærlige. 

• Intervjuet uten lydbånd ble skrevet ned i stikkordsform og fullstendiggjort direkte etter 

at det fant sted. 

• Lydbåndene ble skrevet ned ordrett. 

• Relevante utsagn fra intervjuene er markert i kursiv i drøftingsdelen. 

• Intervjuobjektene ble gjort kjent med intervjuguiden før intervjuet startet, på denne 

måten tror jeg samtalen ble mer spesifikk ettersom de visste hva som kom videre og 

ikke gled så mye. 

 

 

 

                                                 
30 Knut Halvorsen, Å forske på samfunnet (Oslo: Cappelen akademisk forlag, 2005), s. 135. 
31Thagaard, 2003, s. 178. 
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5.5.2 Bekreftbarhet  

 

”Mens troverdighet er knyttet til fremgangsmåter for utvikling av data, er bekreftbarhet 

knyttet til tolkning av resultatene. Bekreftbarhet innebærer at forskeren forholder seg kritisk 

til egne tolkninger og at prosjektet resultater kan bekreftes av annen forskning”.32

Det er derimot ikke gjort noen annen forskning som går spesifikt på det jeg har tatt for meg 

(Lpf 94 Sverige og Kunnskapsløftet L06 Norge), men derimot er har tidligere forskning tatt 

for seg vurdering i kroppsøving. Informasjon fra disse og litteratur i form av de to 

læreplanene dannet da grunnlaget for hvordan jeg satt meg inn i temaet. 

  

Jeg har gjennom studien da forholdt meg til den informasjonen jeg fikk av informantene med 

intervjuguiden som redskap. Deretter har disse resultatene blitt tolket opp mot hva 

læreplanene sier om vurdering. På grunnlag av dette har jeg forsøkt å holde meg kritisk til det 

mine informanter gjør i sin hverdag og hva det sies at de skal gjøre. 

• Jeg har ikke vært tilstedet når mine intervjuobjekter utfører sin vurdering 

• Jeg har ikke selv vurdert elever etter de to læreplanene 

• Det er manglende retningslinjer for vurdering etter L06 

 

5.6 Feilkilder 
 

Når man skal se på feilkilder i en kvalitativ studie med intervju som data redskap, vil det alltid 

være spørsmål om intervjuobjektene forteller det de tror intervjuer/forsker vil høre.  

Dette kan de gjøre for og: 

• Forsøke å vise at de kan mer enn de gjør. 

• Si at de benytter seg av en vurderingsform uten att de gjør det. 

• Glemme bort eller unnlate å si sin mening fordi dette kan være feil. 

• Henviser til hva de skal gjøre, men unnlater å gjøre det i praksis. 

• Forsøker å svare slik de tror andre intervjuobjekter har svart. 

 

 

                                                 
32 Thagaard, 2003, s. 179-180. 
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6 SAMMENLIGNENDE ANALYSE AV 

STYRDOKUMENTENE 
 

6.1 Dagens karaktersystem i Sverige 
 

Det tidligere relative karaktersystemet ble i 1994 erstattet med ett mål- og kunnskapsrelatert 

karaktersystem. Dette innebar også en helt ny måte å tenke på når det kom til bedømning og 

karaktersetting. Det nye systemet tar utgangspunkt i å måle hvor bra elevene har nådd opp til 

mål som er fastsatt for det bestemte kurset. Dette innebærer at elevene ikke lenger skal 

sammenlignes med hverandre men at deres prestasjoner skal sammenlignes med de målene 

som på forhånd er bestemte. Så med bakgrunn i dette skal nå elevenes karakter i det 

målrelaterte systemet vise hvilke kvaliteter de innehar. Karakterskalaen består da av en 

tredeling der elevene kan oppnå karakterene, Godkjent, Vell godkjent og Mye vell godkjent. 

Om nå en elev ikke skulle beherske de kompetansemål som kreves for Godkjent, skal ikke 

denne eleven får noen karakter, derimot har denne eleven rett til å få en skriftlig forklaring i 

det emnet der han eller hun ikke oppnår Godkjent. 

 

6.2 Svensk (Lpo94) 
 

Når den nye læreplanen trodde i kraft fikk også idrettsfaget ett nytt navn, i stedet for å hete 

idrett ble nå det nye navnet idrett og helse, og faget har 100 timer per leseår. Med bakgrunn i 

læreplanen har kursplanene kommet inn, disse skal vise og tydeliggjøre hvordan eleven 

utvikler seg i forhold til selve læreplanen. Kursplanen inneholder blant annet ”mål å streve 

mot” og ”mål å oppnå”. Meningen med disse er å vise hva eleven skal oppnå og hvordan 

undervisningen skal bygges opp. Gjennom disse styrdokumentene kreves det også at elevene 

skal være delaktige i planleggingen og vurderingen av seg selv og undervisningen. På denne 

måten skal elevene hele tiden være inneforstått med hva som kreves av dem og hvorfor. 

Det målrelaterte karaktersystemet leder også til at makten som skolen har blir forflyttet da 

virksomheten blir mer åpen både for elever og foreldre. 
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Gjennom læreplanens kapitel om bedømning og karakterer kommer det frem hva skolen skal 

streve mot at hver enkelt elev skal lære seg, dette er veldig overgripende mål så som:33

• Tar ansvar for sitt lærende og sine studieresultater og 

 

• Kan bedømme sine studieresultat og utvekslingsbehov i forhold til kravene i 

kursplanene. 

 

Videre følger retningslinjer for læreren som både går på oppfølgning av eleven og 

samarbeidet med hjemmet, men også hva som skal benyttes og ligge til grunn når 

karaktersettingen skal skje.34

 

 

Læreren skal: 

• Fortløpende gi hver elev informasjon om elevens utvekslingsbehov og fremgang i 

studiene. 

• I den videregående skolen i sær-videregående skolen samarbeide med hjemmet og 

informere om elevenes skole situasjon og kunskapsutvikkling og 

• Redegjøre for elevene på hvilke grunder karakterene settes. 

 

Læreren skal ved karaktersetting: 

• Utnytte all tilgjenglig informasjon om elevenes kunnskaper i forhold til kravene i 

kursplanen, 

• Observere kunnskaper som en elev har lært seg på andre måter enn gjennom den 

aktuelle undervisningen. 

• Observere både muntlige og skriftlige bevis på kunskaper og 

• Gjøre en allsidig bedømning av kunnskaper og dermed ta hensyn til hele kurset.  

 

Samtidig med disse målene som er overgripende for alle fag i skolen har også hver enkelt kurs 

egne mål. Dette er mål som viser hva elevene skal ha oppnådd etter avsluttet kurs, samtidig 

viser kursplanene opp de karakterskriteriene som kreves for de gitte karakterene; Godkänt, 

Väl godkänt og Mycket väl godkänt. (Bilaga 1) 

Disse karakterskriteriene ganske omfattende og de krever at hver enkelt lærer eller skole går 

inn og konkretiserer disse målene, skolen danner altså egne lokale kursplaner som skal ta 

                                                 
33  Läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf 94, s.16. 
34  Ibid, (s. 16.) 



 

 

22 

 

hensyn til de forutsetningene skolen og det området som skolen ligger i. Deretter stilles det 

også krav til læreren om at ta hensyn til elevenes forutsetninger og samtidig inkluder elevene i 

disse målene slik at de både er inneforstått i hva som kreves av dem og samtidig vet hva 

læreren tar utgangspunkt i når han/hun skal sette karakter. 

 

6.3 Norsk (L 06) 
 

Dette styrdokumentet begynner med å beskrive formålet for faget.  

 

”Faget skal gje kunnskap om korleis kroppen fungerer i aktivitet og kvile, og 

erfaring med korleis ein kan utvikle praktiske ferdigheiter i dei ulike 

aktivitetsformene. Det skal og vere med og gje fysiske utfordringar og mot til å 

tøye eigne grenser for meistring, både spontan og organisert verksemd. Faget 

skal gje erfaring i korleis ein kan øve opp grov motorikk, styrke og uthald, og 

kunnskap om korleis ein kan unngå uheldige følgjer av fysisk aktivitet.”35

 

 

Deretter følger hovedområder for faget (tabell under) og grunnleggende ferdigheter. Videre 

presenterer den kompetansemålene for hvert enkelt trinn, og dets hovedmål. Til slutt blir 

vurdering presentert i korte trekk. 

 

 

Årssteg.   Hovedområde. 

1.-4.             Aktivitet i ulike arbeidsmiljø 

5.-7.  Idrettsaktivitet og dans Friluftsliv 

8.-10.           Idrett og dans Friluftsliv  Aktivitet og livsstil 

Vg1-Vg3. Idrett og dans Friluftsliv  Trening og livsstil 

 

 

 

 

                                                 
35  Læreplanen for kroppsøving. Kunnskapsløftet L06, s. 151. 
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Aktivitet i ulike rørslemiljø. 

Dette hovedområdet omfatter utvikling og automatisering av naturlige grunnleggende 

bevegelser i ulike aktivitetsmiljø. Hovedområdet omfatter og grunnleggende kunnskaper om 

kroppen og personlig hygiene. 

 

Idrettsaktivitet og dans. 

Dette hovedområdet omfatter bevegelseslek, skapende og utøvende dans og idrettsaktiviteter 

tilpasset forutsetningene hos elevene. Organisert aktivitet, fri aktivitet og eksperimentering 

står sentralt. 

 

Idrett og dans. 

Omfatter ett breit utvalg av idretter og danser. Utvalget vil variere med tanke på lokale 

forhold og individuelle interesser. Både egenproduserte danser og danser fra andre kulturer er 

en del av det. 

 

Friluftsliv. 

Omfatter kunnskaper og ferdigheter som trengs for å kunne ferdes i naturen. Det skal legges 

vekt på lokale tradisjoner, bruk av nærmiljøet og hvordan man kan orientere seg og oppholde 

seg i naturen under ulike årstider. 

Aktivitet og livsstil. 

Omfatter ulike aktiviteter og hvordan trening påvirker helsen. Sammenhengen mellom 

aktivitet og livsstil, basert på interesser og mestring hos den enkelte er det sentrale. 

 

Trening og livsstil. 

Omfatter kunnskap, erfaring og refleksjon som trengs for å gjennomføre ulike treningsformer 

og egentrening som grunnlag for en aktiv livsstil. Hvordan en kan drive helsefremmende 

aktivitet og arbeide ergonomisk rett. 

 

Som ett hjelpemiddel til disse hovedområdene og kompetansemålene de presenterer, blir det 

tydeliggjort hva som inngår i hvert hovedområde. Disse i samsvar med kompetansemålene gir 

lærerne retningslinjer om hva elevene skal igjennom hvert år. 
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Grunnleggende ferdigheter for faget kommer også frem, disse er samtidig integrert i 

kompetansemålene der de skal være med på å medvirke vil en bredere fagkompetanse. Disse 

kommer frem i alle fag, men vil være av ulik betydning. 

De grunnleggende ferdighetene omfatter; å kunne uttrykke seg muntlig, skrive, lese, regne og 

ta i bruk digitale verktøy.  

 

Eksempler på kompetansemål:36

VG1 (Videregående år 1) idrett og dans: 

 

- Mål for opplæringen er at elevene skal kunne utvikle ferdigheter i individuelle idretter 

og lagidretter. 

VG2 (Videregående år 2) idrett og dans: 

- Mål for opplæringen er at elevene skal kunne videreutvikle ferdigheter i individuelle 

idretter og lagidretter. 

VG3 (Videregående år 3) idrett og dans: 

- Mål for opplæringen er at elevene skal kunne mestre en individuell idrett og en 

lagidrett. 

Her ser vi at læreren står fritt til å kunne velge hva han vil legge fokuset på av idretter, men at 

det skal være en utvikling gjennom de tre årene og at hvert hele leseår skal inneholde 56 timer 

med idrettsundervisning.  

 

Vurderingen i L06 er veldig diffus, og det er her mitt hovedfokus vil ligge. Det blir på ingen 

måte presisert hvilke vurderingskriterier man skal ta i bruk, eller hvordan man som lærer skal 

gå frem i en vurdering. Læreplanen sier bare at det skal gis standpunktvurdering. 

”Der faget går over fleire år, er det berre standpunktvurderinga på det øvste nivået som eleven 

har i faget, som kjem fram på kompetansebeviset eller vitnemålet.” 37

 

  

Vurdering i L06. 

 

”Formålet med vurdering er å fremme læring og utvikling hos elever og lærlinger. Vurdering 

skal dokumentere kompetanse underveis og til slutt i opplæringsløpet og sikre en nasjonal 

                                                 
36 Læreplanen for kroppsøving. Kunnskapsløftet L06, s. 151. 
37  Læreplanen for kroppsøving. Kunnskapsløftet L06, s. 151. 
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standard i opplæringen, slik at alle elever og lærlinger får et godt og likeverdig 

opplæringstilbud.”38

 

 

Hva skal vurderes? 

 

Det er elevenes kompetansenivå i faget og i orden og atferd som skal vurderes. 

Kompetansemålene slik de er formulert i læreplanen, danner grunnlaget for vurdering i faget. 

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene.39

Derimot skal orden og atferd vurderes for seg selv, og man skal her se bort ifra elevenes 

kompetanse i faget. Det vil her være særdeles viktig at skolen utarbeider like 

vurderingskriterier slik at vurderingen av hver enkelt elev blir så rettferdig som overhodet 

mulig. 

   

 

Underveisvurdering. 

 

Underveisvurderingen har til hensikt å gi lærere og instruktører informasjon om elevers og 

lærlingers kompetanse slik at de kan tilpasse og forbedre opplæringen i forhold til deres 

behov.40

Denne vurderingen skal være en motivasjonsfaktor, lærere og instruktører bør her være 

påpasselige med rettledende og positive tilbakemeldinger. I tillegg kan de være til stor hjelp 

når det kommer til at elevenes selv skal forsøke å vurdere sin egen utvikling. Denne formen 

for vurdering kan gis med og uten karakter. 

  

 

Sluttvurdering. 

 

Sluttvurderingen har til hensikt å dokumentere elevers og lærlingers kompetanse etter endt 

opplæring på gitte trinn som grunnlag for sortering og sertifisering. Vurderingen kommer til 

uttrykk i standpunktkarakterer og eksamenskarakterer. Bestemmelsene for sluttvurdering er 

fastsatt i forskrift i opplæringsloven og i læreplaner for fag.41

 

  

                                                 
38 Utdanningsdirektoratet, Notat 26.04.06. 
39 Ibid. 
40 Ibid. 
41 Utdanningsdirektoratet, Notat 26.04.06. 
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Sammenheng i vurderingen. 

 

Gjennomgående læreplaner åpner for å vurdere elevers og lærlingers faglige utvikling fra 

grunnskolen til videregående opplæring. Dette muliggjør helhet og sammenheng i arbeidet 

med vurdering. Både elevens vurdering og skolens vurdering skal bidra til å øke kvaliteten på 

læringen i lys av læreplanene, og til å utvikle skolen som lærested.42

 
    

 

7 PRESENTASJON AV DATA INNSAMLET I NORGE 
 

Her kommer en presentasjon av de data jeg samlet inn gjennom mine tre intervjuer i Norge. 

To av intervjuene ble tatt opp på lydbånd, mens det tredje ble skrevet ned i stikkords form på 

plass. Den kommende teksten tar for seg hva de tre lærerne mener om den norske læreplanen 

(L06) og hvordan de jobber i sitt vurderingsarbeid/bedømningsarbeid. 

 

7.1 Bakgrunnsdata og utdanningsbakgrunn 
 

Intervjuobjekt 1 er en kvinne på 48 år, hun har stillingen adjunkt med fagene kroppsøving og 

språk. Hun er utdannet ved idrettshøgskolen og har i tillegg grunnfag psykologi. Hun har 

jobbet som lærer i 20 år og har nå elleve klasser. 

Intervjuobjekt 2 er en mann på 41 år, han har også stillingen adjunkt, også han med fagene 

kroppsøving og språk. Han er utdannet ved sjøforsvarets gymnastikkskole, 3 år på 

idrettshøgskolen samt etterutdanning i veiledning. Han har jobbet som lærer i atten år og har 

for tiden ti klasser. Intervjuobjekt 3 er også en mann, han er 46 år gammel og har samme 

stilling som de to andre (adjunkt) med kroppsøving som fag. Han har tre års idrettsutdannelse 

samt spesialpedagogikk som bakgrunn. Han har jobbet som lærer i 18 år og har i alt 14 

klasser. 

 

 

 

                                                 
42  Ibid. 
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7.2 Kunnskapsløftet (L06) 
 

Dette kapitelet tar for seg hva de tre lærerne synes om læreplanens oppbygging og hvordan de 

tolker den. 

 

Intervjuobjekt 1 

Hun ser ingen problem i å skulle tyde de to planene, men mener at L06 krever mer 

konkretisering av kompetansemålene for å kunne sette de inn i undervisningssammenheng. 

Samtidig savner hun det å skulle ta hensyn til elevenes forutsetninger, noe hun mener L06 

ikke sier noe om. Kompetansemålene slik de fremgår i L06 er greie men krever mye jobb av 

henne som lærer. De burde vært mer konkrete og lettere å ta i bruk. Hun er derimot sjokkert 

over at kunnskapsløftet ikke tar hensyn til elevene forutsetninger, noe som blir gjort gjennom 

grunnskolen. Det hun savner mest i L06 er noen klarere retningslinjer på hvordan man skal 

forholde seg og gå frem, noen ”knagger” å henge ting på. 

 

Intervjuobjekt 2 

Problemet slik han ser det er det begrensede timetallet de har til rådighet, noe han mener ut 

ifra kompetansemålene er veldig ambisiøst. Samtidig savner han noen klarere retningslinjer 

med hensyn til vurderingen, noen rammer. 

 

Intervjuobjekt 3 

Han synes læreplanen er veldig grei, fordi den benytter mer generelle linjer. 

”...den er veldig enkle å vinkle til min arbeidssituasjon. Den er lett tolkbar, den kan brukes på 

en veldig fleksibel måte, den er veldig fint tilrettelagt for faget kroppsøving.”  

Når det kommer til kompetansemålene synes han det er veldig greit å kunne sette seg ned og 

konkretiserer de ulike kompetansemålene til de ulike klassene. 

 

 

7.3 Vurdering 
 

Denne delen tar for seg hvilke utfordringer som kan ligge i vurderingssammenheng, i tillegg 

ser den på hvordan hver enkelt lærer går frem i sin vurdering. ”Trynefaktor”(de elevene som 

utmerker seg, enten på ett positiv eller negativt sett) er også et tema lærerne redegjør for. 
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Intervjuobjekt 1. 

Hun mener det fortsatt bør vurderes etter ferdigheter, innsats og kunnskaper og at disse bør 

vektlegges 40-40-20. Dette fordi innsats farger ferdigheten. ”For å kunne utføre en teknikk 

riktig er man nødt til å trene på den”. 

I tillegg mener hun at det å kunne samarbeide er en særdeles viktig egenskap og som bør 

verdsettes. Samtidig er det å kunne se en elevs fremgang noe av det morsomste ved å være 

kroppsøvingslærer. Utfordringen i vurderingssammenheng mener hun ligger i det å skulle gi 

elevene en sluttkompetanse. Dette fordi en kan oppnå flere av kompetansemålene under første 

termin, mens standpunktskarakteren først settes i juni måned. 

”Standpunktkarakteren skal gi uttrykk for den grad av måloppnåelse deltakerne har nådd idet 

karakteren settes ved avslutningen av opplæringen, og skal ikke være en 

gjennomsnittskarakter for hele skoleåret. Standpunktkarakteren skal gi uttrykk for 

kandidatens helhetlige kompetanse.” 43

En annen utfordring ligger i det at man har så mange elever per lærer, og at hver og en 

fortjener en rettferdig og grundig vurdering. 

 

 

Hun benytter seg av uformell vurdering underveis, i form av å prate med elevene. Dette gjør 

hun i tillegg til å sette plusser og minuser på hver enkelt elev etter hver time. Disse plussene 

og minusene går på ferdigheter, innsats og kunnskap. Det vanskeligste er derimot de elevene 

som danner den ”grå massen”, de utmerker seg ikke noe særlig i verken den ene eller den 

andre retningen.  

 

Når det kommer til ”trynefaktor” mener hun dette er noe som enhver lærer jobber med, her 

mener hun man er nødt til å ta seg selv i nakken og være så profesjonell man bare kan. 

 

Intervjuobjekt 2. 

Intervjuobjekt 2 mener at man skal vurdere slik det ble gjort etter reform 94. Med ferdigheter, 

kunnskaper og innsats/holdninger. Dette med bakgrunn i at de henger veldig sammen, 

samtidig velger han å presisere at han synes innsats/holdninger er en veldig viktig bit i 

vurderingssammenheng i kroppsøving. Den største utfordringen slik han ser det ligger i det at 

man har så mange elever, et sted mellom 200 og 250 stk i uka. Antall elever er også med på å 
                                                 
43  Kunnskapsdepartementet (2003). NOU 2003:16, s. 222-223. 
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gjøre det vanskelig å kunne få satt seg ned og gjort notater etter hver time. Han prøver å få 

satt seg plusser og minuser etter hver time, men presiserer at dette i enkelte tilfeller ikke blir 

gjort, i tillegg hender det at han setter en karakter etter et endt emne f.eks volleyball. 

 

Når det kommer til ”trynefaktor” (”å kjenne igjen en spesiell elev”), sier han at dette ofte har 

vært et diskusjonstema, spesielt med tanke på idrettsaktive elever og at de blir favorisert i 

større gard. Han presiserer at han så godt det lar seg gjøre vier oppmerksomheten sin til alle 

elevene, men at det lett kan bli slik at de som vil mer og viser større interesse får mer av hans 

oppmerksomhet. 

 

Intervjuobjekt 3. 

På et kurs hvor denne læreren var med på (om vurdering), ble de enige om at det bør vurderes 

etter; ferdighet, kunnskap og holdning. Men at problemet ligger i det å skulle konkretisere 

disse, hva er innholdet i ferdighet osv. og hva skal ligge i de ulike karakterene? 

Til dette fins det derimot ingen redskap. 

”de bruker begrep som meget svak, hva ligger i det? meget svak er 1, relativt god er 4. 5 er 

behersker godt. 6 er allsidig repertoar. Å dette tolkes veldig forskjellig.” 

Som en rød tråd i dette møtet mener han at man som lærer må ha en slags intuitiv holdning til 

det å kunne se og vurdere folk. Ikke trynefaktor men en subjektiv holdning fra læreren. Med 

utgangspunkt i egen bakgrunn. 

Han savnet konkrete begrep, så derfor begynte han å bruke ulike verb. Innenfor ferdigheter 

benyttet han seg av verb som; å gjennomføre, å vise kraft, å beherske, å variere, å forbedre, 

der ligger man i øverste siktet. Dette var for han mye mer konkret enn meget allsidig 

ferdighets repertoar. 

(disse ”verbene” kommer frem senere i kapitel 7.4) 

Han påpeker at disse verbene har gitt ham et utrolig godt redskap når det kommer til det å 

kunne konkretisere. 

 

Han mener den største utfordringen ligger i det å kunne argumentere. Tidligere argumenterte 

han med å si; veldig og middels god. Mens derimot når han skaffet seg disse verbene, kunne 

han gi elevene noe mer ”kjøtt på”. 
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Han presiserer at han har tatt for seg hundrevis av verb som baserer seg på den generelle 

oppfattelsen av folk, i forhold til det å beherske noe. Deretter har han dratt ut den han mener, 

basert på egen erfaring er mer relevante enn andre. 

 

Når det kommer til vurderingsformer har han tidligere benyttet seg av dagbok, men dette var 

mye på grunn av elevene han hadde på denne tiden. Nå derimot tar han i bruk plusser og 

minuser, samtidig som han ofte gir klassen muntlige bekreftelser, både i samlet gruppe og 

individuelt. Han drar frem et eksempel: 

”akkurat nå kommer jeg fra en klasse der jeg har to jenter som jeg har hatt 

gjennom tre år. De har aldri vært borte, men sier ikke et ord i timene. De 

snakket jeg med i andre termin, at de kommer til å gå opp en karakter hvis de 

prøver å påvirke sin egen situasjon i undervisningen. På holdningsbiten; å 

påvirke, å ta beslutninger, å på en måte forme sin egen situasjon. Siden nå har de 

fulgt opp dette, scoorer da høyere på holdningsbiten. Hvordan de har skjært 

igjennom, sett sin situasjon, bedømt den, avklart med seg selv og avklart med 

meg, og dermed kommet seg opp.” 

 

Han påpeker samtidig at han er veldig påpasselig på de elevene som ikke utmerker seg noe 

spesielt og som fort kan forsvinne om han ikke har det rette fokuset. 

 

Under sluttvurderingen prøver han å samle alt fra året som har vært, og påpeker at karakteren 

i termin 1 er et slags råd til elevene, og til seg selv. Han bruker plussene og minusene 

samtidig med tallkarakter fra prøver og innleveringer og verbene. Han plusser på og regner 

deretter snitt. Holdningsbiten og de verba han har der er enten med på å dra eleven opp eller 

ned. Hans konklusjon på sluttvurderingen går dermed ut på å tallfeste alt og så har han en 

samtale om de plussene og minusene. 

 

Til ”trynefaktor” sier han raskt dette; ”vi jobber med folk og er jo folk selv, så det er derfor 

veldig vanskelig”. 

Han drar frem et eksempel: 

”når jeg har en elev i gym, og så treffer jeg personen dagen etterpå nede på Mc 

Donalds med en røyk i munnen. Det gir en slags intuitiv sak, og vår egen 
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psykologi må spille inn. Men hva kan gjøre det mer objektivt? Tilbake til min 

konklusjon som går på det å tallfeste alt, med verbene som bakgrunn.” 

 

7.4 Begrunnelse av de delene som skal bedømmes 
 

I denne delen forklarer lærerne hva de legger i kunnskapsdelen og ferdighetsdelen med tanke 

på L06 og hvordan de stiller seg til at holdninger er en del av karakteren i orden og oppførsel. 

 

Intervjuobjekt 1 

Når det kommer til å skulle begrunne kunnskapsdelen presiserer hun at det absolutt ikke bare 

er snakk om teori, men allmenn kunnskap samt det å kunne forstå sammenhenger. Deretter 

skal dette settes ut i praksis. Dette er noe hun mener bør gjøres uten å kjøre for mye tester på 

elevene. I hennes syn er tester kun med på å fremme de mest konkurranselystne elevene, 

samtidig som det vil være de-motiverende og lystdrepende for de andre. I tillegg vil verdifull 

tid gå tapt. 

 

Når det kommer til holdninger som en del av orden og oppførselskarakteren mener hun at 

dette er helt bak mål. Hun stiller seg spørrende til om man da skal gi eleven anmerking om 

han har et lavt intensitetsnivå når hun vet at han kan så mye bedre. I tillegg mener hun det vil 

være feil om man kun basert på gode ferdigheter og god kunnskap skal gi en elev med 

elendige holdninger toppkarakter. Hvordan man oppfører seg i timene skal ikke bare spille inn 

på karakteren i orden og oppførsel. Hun ser dermed ikke noe positivt i L06, foruten at den vil 

passe de ferdighetssterke elevene veldig godt. 

 

Intervjuobjekt 2 

På begrunnelsen av kunnskapsdelen henviser han til to teoriprøver i terminen, samt det å 

kunne gjengi og anvende den kunnskapen de har lest om. Det være seg regler, uttøying eller 

styrkeøvelser. Samtidig viser han til egentreningsopplegg som blir praktisert i VG2 og VG3, 

her står det sentralt at de skal vise og kunne anvende det de har lest. 

Når det kommer til ferdighetsdelen nevnte han også innledningsvis at han synes læreplanen er 

litt vel ambisiøs i forhold til timetallet; det blir ofte slik at man bare får gitt elevene en liten 

smakebit av hvert emne, og at man da bare får målt de i hva de kan siden det er vanskelig å se 
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den store fremgangen. ”Som ett utfall av dette vil de som har drevet med mange slags idretter 

dra store fordeler av dette.” 

Men han presiserer at en eventuell fremgang ferdighetsmessig vil være veldig positivt med 

tanke på karakteren. 

 

Det med at holdninger ikke skal være en del av faget ser han på som en negativ sak. Han 

mener at dårlige holdninger i hans timer burde gå på kroppsøvingskarakteren. Spesielt med 

tanke på at det er med på å skape dårlig stemning i klassen og kanskje har en smitte effekt på 

de andre. 

 

Intervjuobjekt 3 

Begrunnelsen av ferdighet og kunnskap, samt holdning følger i form av verbene han benytter 

seg av: 

Ferdighetsdelen: 

1-2 kunne motta, være tilstede, være fokusert, delta, å følge med. 

3-4 å imitere, kopiere, forsøke, ta i bruk, holde ut, beherske, gjennomføre 

5-6 å kunne vise kraft og hurtighet, å improvisere, ikke bare ha en standar lay-up, men å 

kunne gjøre den med ryggen mot plata. 

 

Kunnskapsdelen: 

5-6 Kombinere, dokumentere, analysere sin egen situasjon, å begrense i forhold til hva som er 

realistisk. 

3-4 å imitere, gjengi, å kunne bruke det, demonstrere noe, forklare faglig. 

1-2 å navngi, gjenta, gjenkjenne. 

 

Holdningsdelen/ innsats: 

1-2 det primære, si ja, følge med, være oppmerksom. 

3-4 si ja, adlyde, tåle, akseptere, engasjere, være med som en slags trivselsfaktor. 

5-6 å påvirke sin situasjon, ta kontakt med meg, forme, bedømme seg selv, avklare 

situasjonen, foreslå basert på kritikk. 

 

Han stiller seg videre positiv med tanke på holdninger som en del av orden og oppførsel. Da 

vil han bare flytte disse verbene opp til ferdighetsbiten, så sånn sett er det ikke noe problem. 



 

 

33 

 

Han bruker et eksempel: ”Veldig ofte vil det være sånn at man som klasse over lengre tid har 

skapt en herlig kultur i klassen. Hele klassen har fått mye skryt av alle faglærerne, og dette 

har gjort dem veldig bevisste. Den kulturen har de også tatt med seg inn i kroppsøvingsfaget, 

den skaper gode ferdigheter, de har dratt holdningsbiten rett inn i ferdighetsbiten sin.”    

Men historisk sett så har all idrett med seg en holdningsbit, så han tror nok den ville forblitt i 

faget selv om den forsvant på papiret. Det han synes er ekstra bra med L06 er de ord og 

begrep som har blitt brukt. Han synes disse er veldig greie å tolke slik at han kan lage 

periodeplaner, som igjen kan vinkles mot lokale forhold. 

 

7.5 Karaktersetting 
 

Her kommer det frem hvordan lærerne går frem i sin måte å sette karakter, hvor mye 

teoridelen teller og hva de legger i de ulike karakterene. 

 

Intervjuobjekt 1 

Når hun setter standpunktkarakter benytter hun seg av de plussene og minusene hun har satt 

på elevene gjennom skoleåret, i tillegg ser hun på kunnskap som elevene har vist i form av 

egentreningsrapporter. Disse blir for henne mye mer gjeldende enn teoriprøver fordi de viser 

kunnskap på en helt annen måte. (utgangspunkt for å gjøre det i praksis) 

Underveis gir hun ingen skriftlige tilbakemeldinger, men prater med elevene og forteller 

hvordan de ligger an og hva de bør jobbe med for å komme seg opp. Hun setter ikke karakter 

etter hvert emne som de har vært igjennom, dette mener hun vil være feil ettersom de bruker 

ulik mengde tid innenfor temaene. Hun mener selv at hun tar i bruk hele karakterskalaen og er 

verken redd for å gi karakteren 6 eller ikke grunnlag for karakter. 

Hun begrunner karakterene slik: 

1: ekstremt liten grad av oppnåelse. 

2: liten eller minimal oppnåelse. 

3: oppnår de fleste mål, men har en del hull. 

4: viser god forståelse og henger med på alt som gjøres. 

5: er kreativ, finner på egne løsninger og har god forståelse. 

6: det lille ekstra innenfor alt. 

Hun legger til at det som kreves innefor de ulike karakterene varier litt med tanke på 

klassetrinn. Når det kommer til det om elevene blir informert om hva de blir vurdert i og etter, 
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sier hun at dette var noe hun gjorde tidligere, men at det har forsvunnet mer eller mindre. 

Periodeplanen som de fikk utdelt til hver termin pleide å inneholde konkretiserte 

kompetansemål for de emnene de skulle igjennom og beherske. 

 

Intervjuobjekt 2. 

Han presiserer at etter det gamle systemet (reform 94) så teller teoribiten en tredel, og da lurer 

flere elever på om det er prøven som teller en tredel men det er jo ikke. Det er like viktig med 

anvendt kunnskap. Hvor mye teoriprøven teller kan han ikke gi noe fasitsvar på, men den 

teller selvfølgelig noe i helheten når han setter karakter. 

Når det kommer til underveisvurdering sier han at det er særdeles viktig med et system, hans 

system med notater fungerer greit, men at det kanskje ikke er optimalt. I den grad at han ikke 

får med seg alt. Han setter karakter ved slutten av en del emner, men det er ikke noe fast han 

gjør. I enkelte emner kan det være greit å få tallfestet elevens prestasjoner sier han. 

Når det kommer til det å bruke hele karakterskalaen forteller han at han i de tidligere årene 

benyttet karakterene 3,4,5 og 6 ganske ofte, men nå blir det i tillegg en del 2 og av og til 1. 

Dette begrunner han med at det har med det høyere nivået som var blant elever tidligere og at 

inaktiviteten blant unge nå har ført til at flere får dårligere karakterer i kroppsøving. 

Når det kommer til begrunnelse av de ulike karakterene har han ikke noe konkret å komme 

med, han snakker her bare om måloppnåelse og i hvilken grad elevene når denne. Samtidig 

presiserer han egentreningsperiodene og forståelsen elevene viser der. Han vil her ha et litt 

klarere system slik at lærere kan vurdere å karaktersette elevene sine på like vilkår. 

 

Intervjuobjekt 3. 

”jeg kommer jo frem til en konkret karakter, og da har jeg som oftest en 

ferdighets og holdningsbit ferdig, da legger jeg de sammen og deler på tre. Men 

så får jeg også en bit til som er den kommunikasjonen jeg har hatt med elevene, 

og som jeg kaller for teori. Så jeg plusser på den igjen og deler på fire.” 

Han setter ikke karakter på hvert emne, men hevder han har alle karakterene i bruk. Han sier 

også at han har klasser der det nesten bare er 5 og 6, men også klasser der det er veldig spredt. 

 

Han går igjennom med elevene flere ganger i året og gjør de oppmerksomme på hva som 

teller, samtidig prøver han veldig ofte å gi eksempler: dette gjør øvelsen til en 6, og dette gjør 

øvelsen til en 3. I tillegg har han også læreplanen lest opp flere ganger. Eksemplene er med på 
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å gjøre elevene klar over hvilken karakter de får, slik at de kan prate med han og bekrefte for 

seg selv, og ut ifra dette jobbe for å komme høyere opp. 

 

 

8 PRESENTASJON AV DATA INNSAMLET I     

SVERIGE 
 

Her kommer en presentasjon av de data jeg samlet inn gjennom mine to intervjuer i Sverige. 

Den kommende teksten tar for seg hva de to lærerne mener om den svenske læreplanen (Lpf 

94) og hvordan de jobber i sitt vurderingsarbeid. 

 

8.1 Bakgrunnsdata 
 

Intervjuobjekt 4 er en mann i 40 års alderen, han er utdannet till idrettslærer og har jobbet som 

det i13 år, fordelt på 5 ulike skoler. I dag underviser han for 5 klasser på ungdomsskolen og 4 

klasser i den videregående skolen. Idrett er også hans store fritidsinteresse.  

Intervjuobjekt 5 er en kvinne også hun i40i års alderen. Hun er utdannet til idrettslærer, 

idrettsleder og instruktør innenfor gruppetrening. Hun har jobbet som idrettslærer i 20 år og 

har i dag undervisning for 9 klasser i den videregående skolen. På fritiden driver hun ett 

treningshus. 

 

8.2 Lpf 94 
 

Intervjuobjekt 4 

Han synes at sin kompetanse har forandret seg siden han begynte som lærer, men ikke så 

veldig mye. Dette ettersom han veldig tidelig studerte og lærte seg læreplanen. Han mener at 

læreplanen er ganske klar og tydelig og at man kan finne svar på stort sett alt i den, dette 

samtidig som den gir hver enkelt lærer en viss frihet. Kompetansemålene som kommer frem i 

læreplanen mener han både kan være vanskelige og lette og oppnå, men at man som lærer et 

nødt til å legge ned en del jobb på å bryte ned målene til konkrete karakterskriterier. Han 

diskuterer veldig mye med sine kollegaer om vurdering, men ser det som et stort problem at 

faget ikke får nok tid i skolen. 
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Intervjuobjekt 5 

Hun synes læreplanen kan være vanskelig å tolke og sikter da til kursmåla og 

karakterskriteriene. Hun jobber hele tiden med å bryte de ned slik at elevene skal forstå hva 

de vurderes etter, men finner målene veldig overgripende. Hun diskuterer veldig mye med 

sine kollegaer og temaene som da kommer opp er hvordan de skal gjøre sin bedømning, 

hvordan de skal tolke de ulike målene og framfor alt hvordan de skal kunne tydeliggjøre for 

elevene. Hun anser dette som en prosess man aldri riktig blir ferdig med. 

 

8.3 Vurdering 
 

Denne delen tar for seg hvilke utfordringer som kan ligge i vurderingssammenheng, i tillegg 

ser den på hvordan hver enkelt lærer går frem i sin vurdering. 

 

Intervjuobjekt 4 

I sin vurdering anser han at den teoretiske kunnskapen, både skriftlig og alt han opplever og 

hører av elevene. Altså det bildet han får av denne eleven. Han har fokus både det skriftlige 

som elevene presterer fordi det for han gir en trygghet. Han mener at det her er en ganske stor 

forskjell mellom de ulike generasjonene av idrettslærere. ”den gamle stammen av 

idrettslærere og trenere ser jo mye mer på kompetanse og hva elevene kan utrette på banen, 

mens de som ikke er trenere i bunn og kanskje kvinner er mye bredere i sitt syn. Jeg tror jeg 

er ett sted der midt i mellom.”  Han presiserer at han ikke bruker klokke, tid og styrke som 

verktøy, men at han prøver å se på kompetansen. Som ett eksempel forklarer han at man ikke 

behøver å være værste ”biffen” for å kunne forstå og kunne styrke trening. Den minste i 

klassen kan beherske øvelsene, være trygg i hvordan de skal utføres og kanskje også kunne 

forklare de til en med-elev. Han mener at det ikke ligger i en idrettslærers jobb å skulle trene 

elevene, men heller gi de insikt i treningen og den fysiske aktiviteten. Etter hvert moment gjør 

han sig notater i form av plusser og minuser som sildrer elevens kompetanse, samtidig som 

han blokker av hvilke mål som er nådd innenfor den aktiviteten. 

 

Intervjuobjekt 5 

Hun mener hun ser på helheten, da både praktiske moment og teoretiske at man har kunnskap. 

Fakta, forståelse, trygghet og tillempning. ”jeg kan jo lære de noe og så får de en prøve; 
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praktiske eller teoretisk og da må de kunne bruke kunnskapene sine. Resonere seg frem til 

hvordan de skal kunne bruke denne kunnskapen.”  

Den største utfordringen hun ser i vurderingen er å rekke alt slik at man med sikkerhet vet at 

man har lagt til rette for at alle målene kan ha blitt nådd om elevene har de kunnskaper som 

kreves for dette. Og med bakgrunn i dette gjøre en så rettferdig bedømning så mulig. 

Hun mener at man opp gjennom årene skaffer seg midler som er med på å gjøre denne 

prosessen enklere. Under sin vurdering blokker hun av hvilke som har oppnådd de enkelte 

målene innenfor hvert emne, og dette er da emner som hun og kollegaene har ansett som 

relevante med bakgrunn i kompetansemålene i læreplanen. 

”dansen er jo slik at de får gjøre en praktisk prøve, vi gir de en oppgave. Men vi danser også, 

og jeg bedømmer de da under timens gang. Og da kan det jo være slik at jeg ser ganske 

tydelig hvordan det kommer gå for den enkelte eleven. Men så kan jo kanskje den eleven gå 

hjem å virkelig trene til prøven.” 

 

Hun bruker årskurs 1 som en slags introduksjon av kurset der de går igjennom ulike moment, 

i årskurs 2 dokumenterer de og avslutter alle moment. Så når det da nærmer seg det å skulle 

sette en karakter går hun igjennom å ser hvordan elevene har gjort det i de ulike momentene. 

Har de oppfylt målene. Hun anser alle moment som like viktige og ser på helse biten som like 

viktig som det idrettslige. 

 

8.4 Begrunnelse av de delene som skal bedømmes 
 

I denne delen forklarer lærerne hva de legger i ferdighetsdelen og kunnskapsdelen, samt 

hvordan de stiller seg til elevens holdninger i idrettsfaget. 

 

Intervjuobjekt 4 

Her ser intervjuobjekt 4 på ferdigheter, fakta, trygghet og forståelse. Han anser fakta som den 

teoretiske kunnskapen man skal kunne forstå, forståelsen som en aha opplevelse; det er slik 

det henger sammen, eller det er slik det skal gjøres. Dette igjen gjenspeiler ferdigheten i 

hvordan man faktisk gjør det. Trygghet anser han som det å ha en bredere forståelse og dybde 

i sin kunnskap. Når det kommer til holdninger tror han at dette påvirker ubevisst. 

”for eksempel hver gang jeg møter en elev her i gangen, kan han spytte og be 

meg dra til helvete, men han er overlegen i fire fem idretter, han er overlegen på 
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kondisjon og styrke. Ingen problem med å forstå hvordan kroppen fungerer, han 

forstår ergonomi, hva som er viktige biter på en arbeidsplass, han har full 

kontroll på HRL og han er overlegen på fagets innehold. Men det får ikke 

påvirke en ”dritt” slik jeg har forstått det. Vi skal ikke bedømme holdninger, vi 

skal bedømme kunnskaper. Kunnskaper inneholder både ferdigheter og 

teoretiske kunnskaper.” 

 Han mener alikevell at det innenfor visse aktiviteter kreves at man har gode holdninger og 

oppførsel som for eksempel i samtlige lagsporter der man må samarbeide. 

 

Intervjuobjekt 5 

Hun mener det praktiske er mer verdt enn det teoretiske og at dette ikke kan sammenlignes 

ettersom hun har jo så mye mer praktiske enn teoretiske. Enkelte elever er jo utrolig flinke  

praktisk men faller igjennom på den teoretiske delen. Hun mener det er her det kan være 

vanskelig å få elevene til å forstå, at dette henger sammen. Det man gjør med kroppen skal 

også forstås i hodet. Hun mener bevisst at hun ikke bedømmer holdninger. Om elevens 

holdninger blir ett problem for resten av gruppen er det for henne helt klart at hun skal prate 

med denne eleven, men det påvirker ikke hennes karaktersetting av den grunn. 

”Som røyking da for eksempel; dette er jo et valg som den personen gjør, men det betyr ikke 

at den personen ikke har kunnskaper om og vet at det er farlig. Han kan jo skrive det på 

prøven og vise at han vet. Men det er jo et valg han/hun gjør. Det kan man ikke blande 

sammen.” Hun anser seg selv som en veldig sterk person og lar ikke slikt påvirke sin 

karaktersetting. Samtidig bruker hun å kjøre et prosjekt som heter livskunnskap med elevene, 

her prater de om valg man tar her i livet og hvordan disse valga påvirker oss videre. Dette 

prosjektet er veldig populært blant elevene ettersom det prates om dem selv. 

 

8.5 Karaktersetting 
 

I denne deler kommer det frem hvordan det avsluttende arbeidet med karakteren går til. 

 

Intervjuobjekt 4 

På begynnelsen av den siste terminen sikrer han seg at han har alt material og begynner så 

smått å kjøre karaktersamtaler med elevene. Her gir han de mulighet til å skrive om prøver og 

legger til rette for at de skal kunne prestere bedre. Forandre sin situasjon under den tiden som 
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er igjen. Og straks før terminen er slutt har han ett nytt samtal der han informerer om hvordan 

karakteren kommer til å se ut slik at ingen blir overrasket. For ham så telles som sagt 

teoribiten veldig mye så han anser at han sikkert legger 50-50 på teori og praksis. Han sier 

også at det kanskje er litt synd å gi den teoretiske biten så stor betydelse men at samspillet 

mellom det som skjer i hjernen og det som blir gjort er såpass viktig. Han mener at den 

praktiske kompetansen er minst like viktig som den teoretiske så hvorfor ikke la det være en 

egen del. 

 

Han mener bevisst at han bruker hele karaktersystemet for utom U som det tydeligvis ikke er 

lov å sette om eleven er til stede. At disse elevene da i stedet skal få IG selv om de ikke har 

gjort noe som helst under skoleåret slik at de får et fullstedig karakterblokk. Han er bevisst på 

å informere elevene om deres rettigheter og skyldigheter, så skal de ikke ha karakteren U så 

får de møte på plass og da helst bruke tiden til noe fornuftig ikke bare sitte og glo ut i luften. 

 

Intervjuobjekt 5 

Hun mener også at hun tar i bruk alle karakterene og mener at det er hennes skyldighet. Hun 

er også veldig bevisst på å arbeide med stresshantering, ettersom elevene i dag har et så stort 

press på seg fra alle mulige hold. Yoga og Chi Gong er noen av aktivitetene hun benytter seg 

av. Hun påpeker at det er et veldig tidspress som lærer ettersom de bare har en time i uka og 

at det da kan være vanskelig å rekke alt. ”man vil jo så mye mer enn hva tiden sier” 

 

 

9 ANALYSERING AV NORSK OG SVENSK 

STYRDOKUMENT 
 

I dette kapittelet analyserer jeg hvilke forskjeller det er mellom det svenske og det norske 

styrdokumentet. Dette blir gjort i en sammenhengende tekst som viser hva som eventuelt er 

likt og ulikt og hvilke fordeler og/eller ulemper som kan være med dette. 

 

Det norske styrdokumentet presenterer hva man som idrettslærer skal gå igjennom i de 

enkelte årstrinnene og gir læreren informasjon om hva som skal inngå innenfor disse 

områdene. I denne informasjonen kommer også de grunnleggende ferdighetene frem; å kunne 
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uttrykke seg muntlig, skrive, lese, regne og ta i bruk digitale verktøy. Dette er helt på bas nivå 

og står som ett krav som alle skal kunne. L06 har valgt å kalle målene som elevene skal oppnå 

for kompetansemål og viser i styrdokumentet eksempler på hvordan disse kan lyde. Disse 

kompetansemålene utvikles gjennom de tre årstrinnene slik at hvert emne har en progresjon. 

Når det kommer til vurderingen i faget idrett og helse så sier styrdokumentet bare att man som 

lærer skal gi elevene en karakter på slutten av hvert år men at alle elever har krav på en 

sluttkarakter når de avslutter sine tre år i den videregående skolen. 

 

Det svenske styrdokumentet har overgripende mål som sier hva læreren skal gjøre i sitte 

bedømningsarbeid samt retningslinjer for hvordan læreren skal samarbeide med elevene og 

hjemmet. Til motsetning fra det norske styrdokumentet har man i Sverige utviklet en kursplan 

for hvert enkelt fag. Denne kursplanen sier hvilke mål man skal oppnå for å få den enkelte 

karakteren. 

 

Som vi kan lese av denne kortfattede presentasjonen av de to styrdokumentene er det ganske 

store forskjeller mellom svensk og norsk skole. Det svenske styrdokumentet er mye mer 

detaljert enn hva det norske er hvilket gir den norske læreren en mye større frihet i sitt arbeid. 

Dette kan være både positivt og negativt men krever mye mer jobb ettersom det eneste man 

har å gå etter er de grunnleggende ferdighetene og beskrivningen av hva som skal inngå i 

f.eks friluftsliv. Den norske læreren har heller ingen mulighet til å se hva som kreves av han 

eller henne i sitt vurderingsarbeid slik den svenske læreren har, der kommer det frem klart og 

tydelig hva som skal gjøres og hvilken informasjon som læreren skal gi ut til elever og 

hjemmet. Den aller største forskjellen mellom de to planverkene er allikevel at man i Sverige 

har utarbeidet en kursplan. Her står det hva elevene skal kunne for å nå opp til den bestemte 

karakteren. Men man har som lærer allikevel en jobb med å skape en progresjon i disse 

målene slik at de er anpasset for det bestemte alderstrinnene, og videre igjen bryte ned disse 

til konkrete undervisningstimer som gir elevene muligheter til å vise sine kunnskaper innenfor 

f.eks ballspill. I det norske styrdokumentet finner vi derimot ingen konkrete mål for hva 

elevene skal oppnå verken gjennom de ulike årstrinnene eller innfor de ulike områdene. Her 

vil det da bli opp til hver enkelt lærer hvordan han eller hun tolker beskrivningen av emnene; 

idrett og dans, friluftsliv og trening og livsstil for så å skape egne mål for hvordan elevene 

skal oppnå disse. Det norske styrdokumentet kan da sies å være veldig overgripende og 

kanskje også veldig frustrerende for den enkelte lærer som skal bruke det, spesielt om man 
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setter det opp mot det svenske styrdokumentet som gir læreren veldig mange retningslinjer for 

hvordan han eller hun skal arbeide. 

 

En annen sak som kan nevnes er at det tas i bruk to forskjellige karaktersystem, i Sverige har 

de karakterene Underkjent, Ikke godkjent, Godkjent, Mycket godkjent og Mycket vel 

godkjent. Mens man i Norge fortsatt tar i bruk Sveriges gamle sifferskala fra 1-6 der 6 er den 

høyeste karakteren og 1 er den laveste altså ikke godkjent. Jeg har valgt og ikke begi meg mer 

inn på denne forskjellen og hvilke fordeler og ulemper det er med disse ettersom jeg vil se 

hvordan den enkelte lærer jobber i sitt vurderingsarbeid og ikke hva som kan være det beste 

karaktersystemet. 

 

 

10 ANALYSERING AV DATA FRA INTERVJUENE 
 

Videre i dette kapittelet følger en sammenslåing av de data jeg har samlet inn fra Norge og 

Sverige. Data vill bli presentert fra følgende hovedområder; Bakgrunnsdata, vurdering, 

begrunnelse av de delene som skal bedømmes og karaktersetting. Intervjuobjektene kommer 

nå å kalles Norge 1,2 og 3, samt Sverige 4, og 5. Dette velger jeg å gjøre for å lettest mulig se 

forskjellene som lærerne gjør både seg i mellom og mellom de to landene. 

I denne delen har jeg valgt og ikke ha med det lærerne har sagt om sitt styrdokument ettersom 

det her ikke kan trekkes noen råd tråd mellom de fem intervjuobjektene. 

 

10.1 Bakgrunnsdata 
Lærernes habitus og smak er ganske lik, det ser vi gjennom att alle lærerne er i førti års 

alderen og er utdannet til idrettslærer. De har alle en stor interesse for idrett generelt og egner 

også mye av sin fritid til dette. De har alle jobbet som idrettslærere i tretten till tjue år og har 

flere klasser. Fire av intervjuobjektene har mer enn en vanlig idrettslærer utdannelse, der to av 

dem er lærere i ett annet språk, en er utdannet til spesialpedagog og en er utdannet til 

idrettsleder/instruktør.  
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10.2 Vurdering 
 

Norge 1 mener vurderingen bør være tre delt; der ferdigheter, innsats og kunnskaper 

vektlegge 40-40-20. Hun legger stort fokus på att elevene skal kunne samarbeide og ser dette 

som en viktig faktor i sin bedømning. Underveis i skoleåret prater hun med elevene om 

hvordan de ligger til. Når det kommer til ”trynefaktor/holdninger”  har hun ikke noe konkret å 

si bortsett at dette er noe som hver enkelt er nødt til å jobbe med og prøve å være så 

profesjonell så mulig. Norge 2 har det samme synet på hva som skal vurderes men nevner 

ingen ting om samarbeid hos elevene, han påpeker derimot at han savner det ”gamle” 

styrdokumentet om deres sett å vurdere på. Like som Norge 1 prøver også han å få satt seg 

plusser og minuser etter hver time, men når det kommer til holdninger mener han att han 

kanskje vier mer av sin oppmerksomhet til de elever som vill og jobber hardt. 

Norge 3 skiller seg veldig ut her, han har skaffet seg konkrete verb som viser til hvilken 

karakter elevene skal ha innenfor kunnskaper, ferdigheter og innsats. Oppnåelsen av verbene 

tilsvarer da en gitt karakter. Disse verbene baseres på den generelle oppfattelsen av folk i 

forhold til det å beherske noe. Likesom de to andre fra Norge setter han plusser og minuser 

etter timene. Holdningsbiten mener han er svært vanskelig og påpeker at man lar seg påvirke 

helt ubevisst. Når det kommer til Sverige 4 så anser han at det største fokuset ligger på den 

skriftlige delen eller den teoretiske kunnskapen. Dette fordi det gir ham en trygghet og noe 

håndfast. Med dette mener han at det å kunne vite hvordan man skal utføre en teknikk og 

kunne gjøre rett er viktigere enn å f.eks utføre den med tyngst vekter. Han mener at en 

idrettslærers jobb er å gi elevene innsikt i trening og fysisk aktivitet, ikke å trene de. Til likhet 

med de norske lærerne noterer også han sig plusser og minuser etter timene. Sverige 5 er 

veldig bevisst på å kunne se helheten i sin vurdering, både det elevene kan vise praktisk og 

gjennom språk og penn. Fakta, forståelse, trygghet og tillempning er for henne grunnen i 

vurderingen. Hun ser det som en utfordring å kunne rekke å arbeide seg gjennom alle målene 

i kursplanen slik at man med trygghet kan si at man har lagt til rette for elevenes 

måloppnåelse. Deretter blokker hun av de mål som er oppnådd etter hvert emne. 

 

10.3 Begrunnelse av de delene som skal bedømmes 
 

Norge 1 anser kunnskapsdelen som det å forstå sammenhenger og ikke bare den allmenne 

teorien. Ettersom L06 bare tar for seg måloppnåelsen som elevene viser mener hun at dette 
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styrdokumentet bare fremmer de fysisk sterke elevene. Norge 2 anser teoriprøvene som 

begrunnelsen på kunnskapsdelen, samt påpeker at man skal kunne ta i bruk det man har lest. 

Han mener i likhet med Norge 1 at L06 fremmer de sterke elevene ettersom man har lite tid 

og bare rekker å gi elevene en ”smakebit” av hvert emne. På denne måten vil de elevene som 

har gode ferdigheter kunne vise disse, mens de som ikke har ferdigheten ikke rekker å utvikle 

seg ettersom ett nytt emne står for tur. Han anser at elevens holdninger til faget bør på 

karakteren spesielt med tanke på att dette kan skape en veldig dårlig stemning i klassen. 

Norge 3 viser her til sine verb, men anser også at holdninger alltid vil ha med idrett å gjøre 

samme om det står i styrdokumentet eller ikke. Sverige 4 anser ferdigheter, fakta, trygghet og 

forståelse som viktige faktorer i sin bedømning. Selv som styrdokumentet sier at han ikke skal 

bedømme holdninger mener han at en del idretter faktisk krever gode holdninger og oppførsel 

for at de skal kunne fungere. Sverige 5 mener det praktiske er mer verdt enn det teoretiske 

ettersom man har mye mer praksis enn teori. Men ettersom man også skal forstå det man gjør 

så er det flere elever som faller igjennom på den teoretiske delen. Når det kommer til 

holdninger skiller hun seg her veldig sterke fra de andre lærerne ettersom hun bevisst mener 

at hun ikke lar seg påvirke av elevens holdninger i faget. Hennes bedømning går helt og 

holdent etter de mål som er fastsatt i kursplanen. 

 

10.4 Karaktersetting 
 

Norge 1 benytter seg av sine plusser og minuser samt egentreningsrapportene når hun på 

slutter av året skal sette karakter på elevene. Under terminens gang prater hun med elevene 

men setter ingen karakter etter avsluttet emne. Hun mener også at hun bevisst tar i bruk hele 

karakterskalaen. Elevene får derimot ingen konkret informasjon om hva som kreves av dem 

eller hva de bedømmes etter. Norge 2 sier han i enkelte emner setter karakter på elevene som 

sammen med det han har sett og det de har vist på prøvene danner grunnlag for karakteren de 

skal få. Han gir ingen beskjed til elevene om hvordan de ligger til men henviser til 

styrdokumentet på hva de blir vurdert etter. Samtidig påpeker han at han savner ett klarere 

system på hvordan karaktersettingen burde gå til. Norge 3 forklarer at han med jevne 

mellomrom presiserer for elevene hva de blir vurdert etter og at han når det kommer til 

karaktersettingen legger sammen karakteren fra verb kategoriene og deler på antallet. Dette 

blir da elevens karakter. Sverige 4 har under den siste terminen samtaler med sine elever og 

legger til rette slik at de kan forbedre seg innenfor de emnene de ligger dårligst til, samt en 



 

 

44 

 

slutt samtale slik at eleven vet hva det kommer ende opp i. Han mener bevisst at han tar i bruk 

hele karaktersystemet og er bevisst på å informere elevene om dere skyldighet i form av å 

møte til timene selv om de ikke skal være med. Sverige 5 tar også i bruk hele karakterskalaen 

og mener hun gir elevene løpende informasjon om hvordan de ligger an. 
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11 DISSKUSJON 
 

Som vi kan tyde av disse data er det ikke bare forskjeller mellom hva de norske og svenske 

lærerne gjør, men også hva som blir gjort de i mellom. Intervjuobjekt 3 skiller seg veldig ut i 

Norge med tanke på de verb han har skaffet som et arbeidsredskap. Med utgangspunkt i disse 

kan også han på samme måte som lærerne i Sverige plassere elevene innenfor en 

karakterskategori. Disse verbene kan da fungere på samme måte som en nedbrutt kursplan. På 

denne måten tar også han i bruk absolutte karakterer som Tholin nevner i 2.4.  De to andre 

lærerne fra Norge har ingenting håndfast når det kommer til å plassere elevenes praktiske 

prestasjoner, som Peter Hay kommer fram til i sin avhandling behøver de mer informasjon og 

kunnskap om hvordan de skal vurdere sine elever. De svenske lærerne benytter seg av fakta, 

forståelse, trygghet og tillempning under sin bedømning, mens man i Norge kun prater om 

elevenes kunnskaper, ferdigheter og innsats. Når det kommer til holdninger så er det kun en 

lærer som skiller seg ut og mener at dette ikke påvirker hennes bedømning. De andre mener at 

det mer eller mindre har en betydelse for elevens karakter slik vi kan se at Tholin også kan 

påvise i sin doktor avhandling. Kanskje spesiellt ved at eneklte elever får mer oppmerksomhet 

i både positiv og negativ forstand enn andre. 

 

Helse og kunnskaps aspektet virker ha en større betydelse for de svenske lærerne enn de 

norske. Dette gjennom at de svenske lærerne søker etter forståelsen av hvorfor elevene gjør 

som de gjør. Istedet for å fostre elevene til å kunne ramse opp fakta er det i Sverige ett større 

fokus på det å forstå og kunne benytte seg av det man får kjennskap til gjennom 

undervisningen sier Selghed. Ingen av de norske lærerne nevner noe om dette i intervjuene, 

noe som kanskje skyldes at det svenske styrdokumentet er mer detaljert i sin utforming. 

 

11.1 Forankring til teorien 

 
Min teoretiske forankring tar som nevnt tidligere utgangspunkt i Pierre Bourdiue, nærmere 

bestemt hvordan vi mennesker former våre kunnskaper og forestillinger av omverden på 

bakgrunn av de erfaringer vi får i livet. Jeg har i mine intervjuer spurt lærerne hvordan de ser 

på vurderingen av sine elever; tar de til betraktning det som eleven gjør som ikke har med 

faget Idrett og helse å gjøre? Lar de seg påvirke av elevens holdninger/attityd? Svarene jeg 
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fikk var ganske like. Fire av de fem jeg intervjua mente at det elevene gjorde og viste utenfor 

timene eller den holdningen eller attityden de viste til timen hadde en betydelse for karakteren 

de fikk. Kanskje ikke bevisst, men allikevel. En av lærerne svarte veldig fornuftig ”vi jobber 

med folk, og er folk selv så det er derfor veldig vanskelig”. 

 

Ett begrep fra Pierre Bourdiues teori som er av sentral interesse for meg i denne studien er 

habitus. Altså hvorfor vi er slik vi er. Alle lærerne i min studie hadde idrett som sin 

hovedinteresse, de var selv aktive på fritiden og hadde en eller annen tilhørighet i en forening. 

Enten det var ski, fotball, turn, dans eller klatring så førte de dette med seg til sine 

idrettstimer. Dette er hva Bourdiue kaller kulturell kapital og smak, og dette gjenspeiler hva  

idrettslærerne velger for aktiviteter under sine undervisningstimer. Vi kan se på intervjuobjekt 

fem som tar i bruk Yoga, Chi Gong og andre stressnedsettende øvelser. Jeg tror ikke hvem 

som helt hadde begitt seg ut innenfor disse temaene om man ikke hadde noen nærmere 

tilhørighet fra sin interesse og fritid.      

Med tanke på dette blir hver og en idrettslærers undervisning forskjellig, desto mer man kan 

og tryggere man er innenfor ett emne jo mer kan man lære ut til sine elever. Og i det lange løp 

vil jo dette bare være positivt, alle kan jo ikke bedrive fem forskjellige typer av idretter. 

Mangfoldet må holdes oppe og det tror jeg dette er med på å gjøre. 

Når det kommer til karaktersettingen ser man også att de lærerne som bedriver en sport som 

er veldig ferdighets (eks; fotball og ski) preget legger stort fokus på ferdigheter i sin 

bedømning, mens de som bedriver en sport det ligger mye tanker bak, som for eksempel turn 

og dans legger mest fokus på hvorfor elevene gjør som de gjør og faktisk forstår øvelsen eller 

momentet. Til dette inngår også kapital begrepet, intervjuobjekt fire er veldig aktiv innenfor 

turn der bedømning står helt sentralt. Den minste lille tå skal strekkes rett. Denne personen er 

også ekstremt bevisst i sin vurdering. Han har studert styrdokumentet etter punkt å prikke og 

har et veldig bevisst syn på at elevene skal forstå det de gjør. Fokuset ligger ikke på selve 

handlingen men på tanken bak det hele, hvorfor. Dette ser jeg som et bra eksempel på 

hvordan man tar med seg sin kapital og benytter seg av den innenfor andre arenaer. 

 

Bourdiue tar også for seg sosiale felt i sin teori. Det sosiale feltet i denne studien kan ta sikte 

på idrettshallen og faget Idrett og Helse under ett undervisningstilfelle. Elevene kan dermed 

ha ulike posisjoner innad i klassen fra ett fag til ett annet. Dette gjør att elevene kan ha en 

høyere posisjon innad i klassen i idrett kontra matte, og fotball kontra turn. På denne måten 
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kan lærerens oppfattning av en elev være veldig forskjellig ut ifra hvordan 

timen/undervisningstilfellet er lagt opp. Idrettslæreren kan fra sine kolleger høre att en elev er 

en ”bråkmaker” i ett fag, men en leder og forbilde i idrett og helse. Her må læreren selv danne 

seg en oppfattning av eleven og ikke la seg påvirke av utenfor stående faktorer.  

 

 

12       KONKLUSJON 

 
Den største forskjellen man kan se mellom Norge og Sverige er at man i Sverige har 

kursplanen å jobbe ut i fra. Dette verktøyet gir lærerne en tydeligere oversikt over hva elevene 

skal vurderes etter. Når man i Norge selv er nødt til å skape disse målene vill det kunne bli 

store forskjeller i hva man gjør som lærer. Med utgangspunkt i kursplanen vill lærerne i 

Sverige kunne vurdere elevene mer likt enn hva de kan i Norge. Med utgangspunkt i Bourdiue 

og intervjuer med norske og svenske lærere anser jeg at de norske lærerne ikke skaffer seg 

tilstrekkelig med informasjon om elevene når det skal settes karakter i emnet Idrett og Helse 

kontra hva som blir gjort i Sverige. Dette med stor sannsynlighet fordi att man i Sverige har 

ett styredokument med en detaljestyrt kursplan noe som ennå ikke finns i Norge. 
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Utdanningsdirektoratet, Notat 26.04: Vurdering i L06, (2006)



 

 

BILAGA 1  KURSPLAN IDROTT OCH HÄLSA A 

 
Kriterier för betyget Godkänt 

• Eleven genomför med viss handledning olika fysiska aktiviteter samt redogör för 

deras betydelse för hälsa och välbefinnande. 

• Eleven ger exempel på kostens betydelse för hälsan. 

• Eleven deltar i någon form av friluftsliv och använder sina kunskaper om friluftslivets 

olika former. 

• Eleven ger exempel på konkreta situationer för spänningsreglering, samt utför några 

olika rytmiska rörelser. 

• Eleven ger exempel på olika arbetsmiljöer och sätter dessa i samband med hälsa. 

•  Eleven utför med visst stöd livräddande första hjälp.  

 

Kriterier för betyget Väl godkänt 

• Eleven genomför olika fysiska aktiviteter, bedömer deras betydelse för hälsa och 

välbefinnande och resonerar i förhållande till detta om sambanden mellan hälsa, 

livsstil och miljö. 

• Eleven tillämpar och utvecklar med viss handledning eget hälsoarbete i några 

självvalda fysiska aktiviteter. 

• Eleven tillämpar spänningsreglering, rörelse och rytm till musik, i några självvalda 

fysiska aktiviteter. 

• Eleven bedömer ergonomisk anpassning av olika arbetsmiljöer. 

• Eleven genomför på egen hand livräddande första hjälp i en fingerad situation. 

 

Kriterier för betyget Mycket väl godkänt 

• Eleven utvecklar färdigheter och metoder i ett flertal aktivitetsformer och bedömer 

deras hälsoeffekter. 

• Eleven diskuterar samband mellan livsstil, livsmiljö och hälsa, samt drar slutsatser om 

begreppet livskvalitet med utgångspunkt från dessa samband. 

• Eleven planerar och genomför friluftsliv i nya miljöer och finner lösningar på 

oförutsedda situationer. 

• Eleven instruerar i livräddande första hjälp. 

 



 

 

BILAGA 2  INTERVJUGUDIE 

 

1. Bakgrunnsdata/Demografi: 

• Kjønn 
• Alder 
• Stilling 
• Antall år i skoleverket 
• Antall år på den bestemte skolen 
• Antall år som idrettslærer 
• Antall klasser 
• Fritidsinteressen 

 

 

2. Utdanningsbakgrunn: 

• Antall år/studiepoeng 
• Utdannet spesielt til kroppsøving 

 

 

3. Lpf 94/ L06: 

• Hvordan anser du at din kompetanse innenfor vurdering har forandret seg siden du 
begynte som lærer? 

• Hvordan synes du læreplanen er bygd opp? Er den oversiktlig og tydelig? 
• Hvordan kommer tydeligheten med tanke på vurdering frem i planen? (lett eller 

vanskelig) 
• Oppnåelse av kompetansemålene? (lett/ vanskelig?) 
• Diskuterer du med andre lærer om karaktersetting og hvordan dere eventuelt skal 

gjøre, eller er det for deg en individuell prosess? 
 

 

4. Vurderingskriterier: 

• Hva bør vurderes etter din mening? (innsats, ferdigheter, kunnskaper, holdninger, 
samarbeidsevne, fremgang. Vekting?) 

• Utfordringer i vurdering 
• Hvordan går du frem under din vurdering 
• Vurderingsformer ( formell/ uformell) 
• Underveis vurdering 
• Sluttvurdering 

 

 

 

 

 



 

 

5. Begrunnelse av de delene som skal bedømmes: 

• Begrunnelse av kunnskapsdel 
• Begrunnelse av ferdighetsdel 
• Syn på holdninger som en del av orden og oppførsel 
• Hvordan påvirkes du i karaktersettingen av elevens holdninger i undervisningstimene? 

 

 

6. Betygsetting: 

• Hvordan går du frem for å sette en karakter 
• Hvor mye teller teoribiten fra prøvene? 
• Har du et system på vurdering underveis? 
• Setter du karakter i hvert emne? 
• Mener du selv at du tar i bruk hele karakterskalaen? 
• Hva legger du i de enkelte karakterene? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

Litteratursøkning 
 
Syfte och frågeställningar:  
 
Hensikten med denne undersøkningen er å undersøke om det er noen forskjell på det norske 

og det svenske styrdokumentet når det kommer til vurdering i emnet idrett og helse. Videre er 

ett syfte å, ut i fra dissa forskjeller/likheter, få en dypere forståelse for hvordan svenske 

respektive  norske idrettslærer i den videregående skolen resonerer når han/hun skal vurdere 

og sette en karakter på sine elever. 

 

De mer presiserte problemstillingene vil da lyde som følger: 

      -     Hva sier styrdokumentene i Norge og Sverige om karaktersetting? 

- Hvordan går man frem når det skal settes en karakter i idrett og helse? 

- Hvilke vurderingsformer blir benyttet? 

- Hvilken betydning har holdninger i kroppsøvingsfaget? 

 
 
 
Vilka sökord har du använt? 
Bedömning i idrott. Bedömning i idrott och hälsa. Physical education*assessment. 
Betygsätting. Betyg. 
 

 
Var har du sökt? 
- GIH:s bibliotekskatalog. 
- Sportdiscus 

 
Sökningar som gav relevant resultat 
GIH`s bibliotekskatalog: Bedömning i idrott 

 
 
Kommentarer 
Det var veldig vanskelig å finne informasjon om mitt emne når jeg søkte i ulike databaser. Det 
meste jeg fant handlet om bedømning i idrett og helse dreide seg om hva lærerne skulle 
bedømme og ikke hvordan de gikk frem og tenkte i sin bedømning. Ikke heller var det gjort 
noen lignende forskning av norsk og svensk styrdokument. 
Jeg har fått en del hjelp av min handledare med internationell forskning, der jeg benyttet meg 
av Peter Hay`s avhandling. Denne avhandlingen hadde flere likhetstrekk med min. 
 


	SAMMENDRAG
	BILAGA 2  INTERVJUGUDIE

