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Sammanfattning 
 

Syfte och frågeställningar 
Syfte med den här studien var att undersöka fenomenet dokumentation och om samt hur 
lärarna dokumenterar elevernas kunskaper och utveckling som en del av 
bedömningsprocessen i ämnet idrott och hälsa. Detta gav mig följande frågeställningar: 
• Hur är dokumentationen utformad i ämnet idrott och hälsa? 
• Hur går lärarna i idrott och hälsa tillväga när de analyserar och tolkar elevernas 

kunskaper? 
• Vilka strategier använder sig lärare i idrott och hälsa av när de dokumenterar 

elevernas kunskaper och utveckling i undervisningen? 
• Vilken påverkan får dokumentationen på bedömningen/betygsättningen enligt lärarna? 

 
Metod 
Valet av metod i denna studie var kvalitativa intervjuer. I intervjuerna använde jag mig utav 
en intervjuguide med öppna frågor för att få så uttömmande svar som möjligt av de 
intervjuade. Syftet att använda guiden var att jag som intervjuare lättare kunde hålla fokus på 
det som var av intresse för studien. Guiden var designad så att jag kunde anpassa mig efter 
intervjupersonen. Valet av respondenter till denna studie har främst gjorts utifrån 
bekvämlighetsval. Sammanlagt deltog sex lärare i idrott och hälsa. 
 
Resultat 
Resultatet visade att det handlar om olika faktorers inverkan på möjligheten att kunna 
analysera och tolka elevernas kunskaper och utveckling. Det handlar till stor del om vad 
lärarna väljer att lägga vikten på att bedöma vilket resulterar i att det är detta som de tittar på i 
undervisningen. Vad gäller dokumentationen som lärarna använder sig av fanns även här 
ramar som möjliggör och hindrar att en dokumentation kan utformas. Processen handlar om 
att dokumentationen ses som ett dokument där sammanfattningen av elevernas kunskaper och 
lärande dokumenteras. Utformningen beror även på vad lärarna anser vara viktigt. Strategin 
för att dokumentera handlar om att använda sig av egna koder och att undervisningsupplägget 
är anpassat efter hur dokumentationen går till. Dokumentationen ses som ett underlag och 
ramarna är i det här fallet att underlaget kan saknas genom att eleverna inte visar sina 
kunskaper. Enligt lärarnas utsagor leder dokumentationen till ett rättssäkert betyg eller 
omdöme och bevis på att lärarna vet vad eleverna har för kunskaper och hur de ligger till i sin 
utveckling i förhållande till kunskapskraven. 
 
Slutsats 
Efter genomförd studie och utifrån den insamlade empirin samt i relation till tidigare 
forskning konstaterades att lärare i idrott och hälsa för dokumentation och det finns en rad 
olika tillvägagångssätt att föra dokumentationen på. Klassernas storlek är något som påverkar 
genomförandet av dokumentationen. Lärarna anser att dokumentationen är en viktig del i att 
föra en rättssäker bedömning och den har en plats i undervisningen. Däremot skiljs synen på 
dokumentation och undervisning åt istället för att se det som en viktig del i hela 
bedömningsprocessen.  
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 1 Inledning 
Jag läste en artikel i tidningen Pedagogiska magasinet som handlade om dokumentation. 

Artikeln beskriver främst problematiken i att det idag ligger en allt för stort 

dokumentationsbörda på lärarna och att det tar för mycket tid från undervisningen (Svensen, 

2013, s. 44). Däremot är det inte all dokumentation som är tärande utan behövlig menar Ingrid 

Lindskog, som arbetar på skolverket. Hon anser att det ligger i professionen som lärare att 

man dokumenterar i arbetet (Svensen, 2013, s. 44).  

Läraren bör veta vad som bedöms och hur bedömningen går till. Detta ska sedan 

dokumenteras, vilket innebär att läraren behöver analysera och tolka vad eleverna lärt sig och 

vilka kunskaper de visar under lektionerna. I denna studie ligger fokus på tolkningen och 

analysen av elevers kunskaper och främst dokumentationen av dessa. Dessutom är tanken att 

undersöka hur dokumentationen ser ut och ifall det sker någon registrering av elevernas 

kunskaper och utveckling. Intresset handlar även om att studera lärarnas syn på rättssäker 

bedömning i relation till dokumenteringen. (Pettersson, 2010, s. 14)  

Problematiken syftar till ämnet idrott och hälsas komplexitet och att det länge varit ett 

aktivitetsämne. Dock har det på senare tid, bland annat genom Lgr 11, börjat gå mot att 

beskrivas som ett kunskapsämne. Detta är något som Larsson och Redelius (2004, s. 229ff) 

beskriver, att ämnets kunskapskvalitéer och lärande inte har språkliggjorts och därmed 

jämförelsevis oformulerat.  

Ämnet idrott och hälsa skiljer sig från de övriga ämnena i skolan. Kommunikationen som 

sker elever och lärare emellan är i stor utsträckning muntlig eftersom ämnet i praktiken 

fokuserar på fysisk aktivitet (Skolverket, 2003c, s. 158). I de övriga ämnena i skolan 

producerar oftast eleverna någon produkt som placeras i portfolio.  Ta till exempel ämnet bild 

där producerar eleverna teckningar eller skapelser. I ämnet slöjd produceras produkter som 

kan sparas i bedömningssyfte. Matematik och svenska är andra ämnen där det finns prov, 

läxförhör, uppsatser med mera som lärarna kan dokumentera. Dessa alster kan sedan 

användas som omdömesunderlag och underlag för betyg. Frågan är då vad lärarna i ämnet 

idrott och hälsa kan använda sig av för underlag vid omdömen? Det eleverna visar upp sker 

oftast under lektionstid och i ”flykten” som kan vara svår att fånga ifall du som lärare inte har 

utvecklat ett redskap för hur registreringen av elevernas lärande och utveckling ska gå till. 

Hur ser dessa redskap ut? Hur går lärarna tillväga när de ska skriva skriftliga omdömen, vilka 

underlag använder de. Vilken dokumentation kan de luta sig tillbaka mot när de sätter betyg? 
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2 Bakgrund 
Detta stycke inleds med att beskriva bedömningsprocessen som helhet för att få en bredd av 

problematiken. Sedan ifrågasätts dokumentationen som verktyg där det även beskrivs för och 

nackdelar med att använda sig av dokumentation i sin undervisning. Här beskrivs även vad 

skollagen och styrdokument skriver om dokumentation i skolan. Därefter görs ett försök i att 

urskilja vad det är som ska bedömas och vad det är som kan gå fel i bedömningsprocessen. 

Efter det beskrivs hur dokumentationen och tillämpningen av bedömningen kan gå till. 

Slutligen beskrivs läraren som observatör och tre typer av bedömningsstrategier. 

2.1 Bedömningsprocessen – helheten 

Bedömning är en ständigt pågående process. Annerstedt (2001, s. 291) lyfter fram att 

bedömningen i ämnet är komplicerat och att det krävs övning och utbildning i att bedöma. 

Dessutom är det viktigt med kontinuerliga kollegiala samtal kring problematiken med 

bedömning. Annerstedt (2001, s. 292) framhåller det märkliga i att det inom den tidigare 

lärarutbildningen inte förekom någon träning eller utbildning i bedömning. Det är viktigt att 

bedömningen är en integrerad del av undervisningen. Frågor som varför, vem, vad, när och 

hur bör ställas när det gäller bedömning och betygsättningen (Annerstedt, 2001, s. 292).  

Pettersson (2010, s. 14) har i en modell försökt beskriva bedömningsprocessen.  Läraren 

utgår ifrån styrdokumenten, som sedan bryts ner i undervisningsmål eller mål för 

verksamheten. Detta leder sedan till att eleverna utvecklar olika kunskapskvalitéer, vilka ska 

bedömas. Där tittar man på vad är det som ska bedömas? Sedan ställer man sig frågan hur 

bedömningen ska gå till. Därefter ska det tolkas och analyseras samt att läraren ska finna 

underlag och göra en slutsats av elevernas visade kunskaper. Detta ska sedan dokumenteras 

och återigen ställs frågan hur det ska gå till och vad ska dokumenteras? Slutligen ska detta 

delges elever, föräldrar, kollegor, skolledare med flera. (Pettersson, 2010, s. 14) 

2.2 Dokumentation – ett måste? 

Asp- Onsjö (2011) skriver i en artikel om dokumentation i förhållande till styrning och 

kontroll av den svenska skolan. Enligt författaren så kontrolleras och styrs skolan av ramarna 

som utgörs av styrdokument och skollagar. I och med att den nya läroplanen kom att träda i 

kraft år 2011 infördes även betyg i årskurs sex. Asp-Onsjö (2011, s. 41) menar på att tidiga 

betyg och skriftliga omdömen utgör ett sorts kontrakt mellan elever och skolan, vilket 

resulterar i att individen styrs och kontrolleras genom detta regelverk. 
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I Svensk författningssamling § 15 (SFS, 2010:800) står att ”Eleverna ska informeras om 

de grunder som tillämpas vid betygssättningen” (s. 14). Detta innebär att läraren enligt 

skollagen ska kunna informera eleverna om de grunder som betygen sätts på. Alltså behövs 

det någon sorts dokumentation av vad eleven har visat för kunskaper. Det står även i 

skollagen att läraren ska, om föräldern begär, få tillgång till information om vilka skäl som 

ligger till grund för betyget (SFS 2010:800 s. 14). Vidare står att läsa i skollagen att på 

skolenhetsnivå är det lärarens ansvar att planera, följa upp och utveckla utbildningen. Det är 

rektorns ansvar att sådant kvalitetsarbete genomförs och detta ska enligt skollagen 

dokumenteras (SFS, 2010:800, s. 15). Det står också att läraren ska i en skriftlig 

utvecklingsplan, vid ett utvecklingssamtal, ge information om elevens kunskapsutveckling i 

relation till kunskapskraven i de ämnen som berörd elev får undervisning i och dessutom 

summera vilka insatser eleven behöver för att kunna nå kunskapskraven (SFS, 2010:800, s. 

40). Ifall rektorn beslutar så får även omdömen om elevens utveckling i övrigt inom ramen för 

läroplanen dokumenteras i den individuella utvecklingsplanen (SFS, 2010:800, s. 40). 

I Lgr 11 står att läsa att den enskilda skolan ska vara tydlig vad avser mål, innehåll och 

arbetsformer, vilket ses som en förutsättning för elevers och vårdnadshavares rätt till 

inflytande och påverkan. Detta är även viktigt som underlag vad gäller den enskildes val i 

skolan. (Skolverket, 2011a, s. 8)  

Riktlinjer som beskrivs i Lgr 11 är att läraren ska utifrån kursplanernas krav varierat 

utvärdera varje elevs kunskapsutveckling både muntligt och skriftligt. Detta ska även 

redovisas för eleven och hemmen och även rektorn ska informeras. (Skolverket, 2011a, s. 18) 

 För att man som lärare ska kunna följa och stödja sina elevers kunskapsutveckling och 

fortlöpande ge feedback på deras arbete så bör man skapa förutsättningar för detta 

(Skolverket, 2011b, s. 12). Förutsättningarna kan vara att lärare dokumenterar sina elevers 

utveckling för att kunna ge dem återkoppling på arbeten. Det kan även vara att använda 

dokumentationerna i syfte för att bedöma de visade kunskaperna. Lärarna kan sedan använda 

dessa dokumentationer av planeringar och uppföljningar som stöd för att kunna genomföra, 

följa upp och utvärdera undervisningen. Detta är nödvändigt för att dels kunna delge elever 

och deras vårdnadshavare vad syftet är med undervisningen samt hur den ska genomföras. 

(Skolverket, 2011b, s. 33) 

2.3 Bedömningen – vad är det som ska bedömas? 

Enligt Pettersson (2011, s. 37-38) ska man bedöma det som eleverna visar, deras kunskaper i 

relation till varje ämnes kunskapskrav. Frågan som ställs är; vilka dessa kunskaper är i 
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respektive ämne? När det gäller bedömning i olika avseenden så är det läraren som väljer ut 

de kunskapskrav och innehåll som i undervisningen ligger till grund för bedömningen. Som 

utgångspunkt för innehållet har lärare det centrala innehållet att förhålla sig till. Med hjälp av 

det centrala innehållet ska eleverna ges möjligheter till att utveckla olika i förväg uppställda 

långsiktiga förmågor. Dessa finns att återfinna i syftestexten till kursplanen i ämnet idrott och 

hälsa. (Pettersson, 2011, s. 35) 

Eftersom bedömningen ska syfta till att bedöma elevers kunskaper och kunskapskvalitéer i 

ämnet idrott och hälsa så innebär det att lärare måste gå ifrån att bedöma det enkla mätbara. 

Några exempel på sådana måttstockar kan vara konditionstest med tidtagarur, hur högt en elev 

hoppar eller hur hårt någon kämpar och gör sitt bästa. Det ska istället handla om vilka 

kunskaper som eleven besitter och att eleven ges möjlighet att i undervisningen visa sina 

kunskaper. Det handlar om att man som lärare ger eleverna möjlighet att öva på det som de 

ska bedömas i. (Myndigheten för skolutveckling, 2007, s. 48-49) 

Frågan om vad som ska bedömas påverkas av synen på kunskap, lärande och det ämne 

som läraren undervisar i. Det är alltså en kombination av vad läraren har för syn på ämnet 

idrott och hälsa och vad det är som är viktigt att kunna. Sedan därtill är det också vad 

styrdokumenten lyfter fram som viktig kunskap genom de framskrivna kunskapskraven. 

(Pettersson, 2010, s. 10) 

Jönsson (2011, s. 44) använder sig av begreppet autentiska bedömningar, vilket innebär att 

bedömningen är direkt, alltså likt idrott och hälsa där eleven utför en handling och blir 

bedömd utefter sin prestations kvalité. Fokus ligger på det som går att observera istället för att 

intressera sig för vad som pågår inne i elevens huvud, bedömningen är således öppen. Enligt 

Jönsson (2011, s. 45) innebär detta att eleven har möjligheten att utföra uppgiften med fria 

tyglar. Detta är oftast något som lärare använder sig av i ämnet idrott och hälsa, där de 

kroppsliga uppgifterna sker här och nu i situationen, därmed sker bedömningen direkt. 

När det pratas om termer om vad läraren ska bedöma handlar det om vad läraren väljer att 

inte bedöma. Vilket också visar på att en viss kunskap i ett ämne är mer betydelsefull än en 

annan. Något annat som är viktigt att ta upp är felkällor till bedömningen. Williams (1992, 

refererad i Pettersson, 2011, s. 38-39) beskriver tre felkällor till bedömning; 

• Kunskapens visas, men den tolkas inte och dokumenteras inte 

• Kunskapen visas, dokumenteras med tolkas fel/eller inte alls 

• Kunskapen visas, tolkas rätt med dokumenteras inte. 
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2.4 Bedömningen – hur dokumenteras och tillämpas den? 

Elever i skolan blir kontinuerligt bedömda och förändringar i bedömningspraktiken i skolan 

genomförs succesivt. Omdömena har gått från att vara muntliga mot att bli skriftliga 

(Forsberg & Lindberg, 2010, s. 37). Det finns en mängd olika redskap som läraren kan 

använda vid tillämpning av bedömning. Några vanliga bedömningsformer är de muntliga eller 

skriftliga läxförhöret (Forsberg & Lundberg, 2010, s. 37). Andra bedömningsredskap kan vara 

läxförhör, muntlig redovisning, observationer, portföljer, bedömningsmatriser, analysschema, 

kamratbedömning, självbedömning, öppna uppgifter, uppsatser, nationella prov med flera. 

Sedan ska dessa redskap analyseras och tolkas av läraren. Det skulle kunna beskrivas som att 

läraren samlar bevis om vad eleven har för kunnande. Läraren sammanfattar detta i en 

tolkning, vilket sedan bör resultera i en dokumentation som kan bestå av portföljer eller ett 

betyg. Denna dokumentation ska sedan förmedlas till eleven och föräldrar, men även kollegor 

och skolledare med flera. (Pettersson, 2010, s. 14) 

Lärare gör dokumentationer dagligen i sitt arbete. Dessa dokumentationer är aldrig neutrala 

inte heller de skriftliga omdömena. De är präglade av ett särskilt synsätt eller perspektiv (Asp-

Onsjö, 2011, s. 42). Det som dokumenteras är inte den verklighet som beskrivaren registrerar 

utan ”snarare att dokumentet producerar en verklighet eller sanning” (Asp-Onsjö, 2011, s. 

42). Det framkommer att lärarna använder dokumentationen som en ”säkerhetsåtgärd” för att 

ha ”ryggen fri”. Asp- Onsjö (2011, s. 44) hävdar att denna dokumentationskultur sänker det 

kreativa tänkandet i skolan. Det skulle kunna resultera i att lärarna tvingas fungera som några 

sorts övervakningskontrollanter, vilket skulle stå i vägen för lärandet.  

Asp- Onsjö (2011, s. 45) urskiljer tre funktioner som dokumentation kan ha i skolan. Dels 

kan det fungera som ett stöd/hinder för elevernas utveckling. Dels kan det vara ett sätt för 

skolan att utöva makt över elever och föräldrar. Den tredje funktionen kan vara att 

dokumentationen fungerar som en grund, som elever och föräldrars krav kan vila på.  

Med läraryrket tillkommer en viss makt med att dokumentera och därmed också en viss 

producerad sanning. Denna ligger till grund för senare betygsättning och den subjektiva 

kunskapssyn som läraren besitter speglas även i dokumentationen. Betygen har också en 

betydande inverkan för elevens framtid då det är dessa som kan avgöra elevens fortsatta 

utbildning (Forsberg & Lindberg, 2010, s. 37). Av den anledningen är det av största vikt att 

betyget representerar elevens kunskaper. Det är av den anledningen viktigt att dokumentera 

kunskapskvalitéer som fram skrivs i styrdokumentet så att kunskapen inte blir enkelt mätbar; 
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”om främst enkelt dokumenterade och mätbara faktorer lyfts fram reduceras synen på 

kunskap till något fixerat, färdigt, formaliserat och otvetydigt.” (Asp-Onsjö, 2011, s. 49).  

Det är av stor vikt att en dokumentation ses som ett levande dokument och inte någon 

färdig producerad sanning det ska fungera som ett föränderligt pedagogiskt verktyg (Asp-

Onsjö, 2011, s. 51). ”Dokumentation kan ses som ett sätt att definiera, strukturera, 

kategorisera och hålla ordning med hjälp av direktiv och systematiska observationer som 

noteras och katalogiseras i olika former av texter.” (Asp-Onsjö, 2011, s. 52). I artikeln 

beskrivs även de negativa aspekterna av dokumentationen att den kan begränsa individens 

självuppfattning genom att bli förknippad med vissa egenskaper. Dokumentationen är dock ett 

viktigt inslag i skolan då den används. I rätt syfte har den en betydande roll för 

betygsunderlag och att läraren tillämpar rättssäker bedömning.  

Morton och Lieberman (2006, s. 28) beskriver att det finns en stor svårighet att både 

observera, undervisa och att dokumentera elevernas utveckling. Det finns flera olika hinder 

som står i vägen för att lärarna ska kunna effektivt samla in data om eleverna. Ett hinder 

handlar om att det inte finns tillräckligt med utbildad personal som kan assistera lärarna när 

det gäller att samla in bedömningsunderlag. Ett annat hinder som Morton och Lieberman 

(2006, s. 28) redogör för handlar om att det inte finns tillräckligt med tid.  

Att samla in underlag är ett tidskrävande arbete inte bara under lektionstid utan även före 

och efter lektion. Det man samlat in ska i sin tur organiseras och analyseras. En tredje 

svårighet är att man som lärare inte vet vilken information som ska samlas in. Morton och 

Lieberman (2006, s. 28) hävdar att många lärare känner sig vilsna när det kommer till att veta 

vad de ska bedöma, vilket gör det svårt att veta vilken data man ska samla in.    

2.5 Läraren som observatör 

Föreliggande studie tar utgångspunkt i lärarens roll som observatör. Då läraren ofta i 

klassrumssammanhang och framförallt i ämnet idrott och hälsa observerar sina elever. Dessa 

observationer ligger till grund för direkt eller senare dokumentation (Bjørndal, 2009, s. 26). 

Detta kan i slutändan ha en inverkan på betygsättningen. 

För att kunna observera och värdera elevernas kunskaper krävs det att läraren är medveten 

om och väljer de kriterier han eller hon har tänkt bedöma sina elever på och i. ”Genom 

kontinuerlig observation av elevernas prestationer skaffar sig läraren en bild av elevernas 

förmåga och resultat.” (Annerstedt, 2001, s. 292).  Någonting som alla pedagoger gör i sin 

vardag är att iaktta sina elever, alltså observera dem. Sedan värderas och analyseras det som 

har setts i observationerna (Bjørndal, 2009, s. 11). I vilken utsträckning detta görs medvetet, 
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systematiskt och genomtänkt inom en pedagogisk verksamhet är något som Bjørndal (2009, s. 

11) ställer sig frågan.  

Larsson och Redelius (2004, s. 229) beskriver varför det kan vara en svårighet för läraren i 

idrott och hälsa att få syn på kunskapen i undervisningen. Det kan handla om att denna 

kunskap är erfarenhetsbaserad, förkroppsligad och vad Larsson och Redelius (2004, s. 229) 

kallar för tyst kunskap. De förklarar vidare att det ligger en utmaning i att studera detta 

fenomen med rätta metoder och perspektiv. Måhl (1998, s. 110f) hävdar att läraren inte alltid 

behöver förklara den kunskap som läraren registrerar och värderar. För att kunna genomföra 

bedömning av kunskap så behöver man inte, enligt Måhl, (1998, s. 110f) kunna definiera vad 

kunskap är. Däremot menar han att det är viktigt att som lärare ha klart för sig målen och 

kraven, vilket ska klargöras för elever och föräldrar. Måhl (1998, s. 111) anför tre skäl till 

varför lärare kan göra dessa kunskapsrelaterade bedömningar. Lärare har genom sin 

undervisning lärt sig via erfarenhet att känna igen: lätta och svåra uppgifter i sitt ämne. De 

kan anpassa svårigheterna efter eleverna och läraren registrerar när en elev gör framsteg samt 

när något är för svårt. 

 

Den intuitive läraren 

Jönsson (2011, s. 62) beskriver tre sorters tillvägagångsätt gällande lärares bedömning - 

och tillvägagångssätt. Till den första kategorin hör läraren som litar på sin magkänsla gällande 

bedömning. Jönsson (2011, s. 62) kallar den för den intuitive läraren. Elevernas prestationer 

dokumenteras inte utan man förlitar sig på känsla och minne, inte heller prövar man specifika 

mål. Det handlar till stor del här om de personliga relationerna och helheten i undervisningen. 

Den intuitive läraren har svårt att urskilja elevernas kunskaper eftersom dessa är 

sammanblandade med andra faktorer, vilket mer eller mindre resulterar i att dessa speglas i 

bedömningen. Detta arbetssätt ger konsekvensen att läraren sällan kan formulera några 

skriftliga omdömen då det inte skett någon dokumentation över hur eleverna ligger till i 

förhållande till kunskapskraven. (Jönsson, 2011, s. 62) 

Bevissamlaren 

Till den andra kategorin hör bevissamlaren. Denna typ av lärare samlar in allt som eleverna 

gör och producerar. Dessa ska vara skriftliga så att de anses som just bevis. Syftet med detta 

samlande är inte att bidra till att eleverna utvecklar sitt lärande. Det är istället till för att man 
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som lärare ska ha något att utgå ifrån när man sätter det summativa1 betyget. Eftersom man 

samlar in så mycket som möjligt, utan någon sorts systematik, så har bevissamlaren svårt att 

svara på vilka mål som eleverna har uppnått eller inte uppnått. Bedömningen kan här då 

innehålla andra delar än de som efterfrågas i styrdokumenten. Det kan även saknas underlag 

för att bedöma vissa kvalitéer så som muntliga redogörelser eller för den delen som i idrott 

och hälsa ”kroppsliga redovisningar”, alltså sådana kunskaper som inte kan bedömas 

skriftligt. (Jönsson, 2011, s. 62) 

 

Den systematiska planeraren 

Till den tredje kategorin hör de systematiska planerarna. Den här kategorin planerar sin 

bedömning och gör bedömningen till en integrerad och medveten del av sin undervisning. 

Denna systematiska planerare arbetar för att bedömningen ska vara främst formativ2, det vill 

säga elevernas dokumenterade prestationer används kontinuerligt i undervisningen och 

informationen om bedömningarna delges även eleverna. Lärarna använder olika 

bedömningsformer som kan vara observationer, diskussioner eller frågor, allt beroende på vad 

det är som ska bedömas. Den systematiska planeraren kan urskilja elevernas kunskaper från 

andra faktorer och de arbetar utifrån målen eller de kriterier som är uppsatta för 

undervisningen. Det som inkluderas i bedömningen är på detta sätt relevant i förhållande till 

målet. Jönsson (2011, s. 63) betonar att det är viktigt om man vill samla in relevant 

dokumentation så bör bedömningen stämma överens med målen.  (Jönsson, 2011, s. 63)  

2.6. Teoretiskt perspektiv 

Syftet med denna studie är att undersöka fenomenet dokumentation och om samt hur lärarna 

dokumenterar elevernas kunskaper och utveckling. För att kunna kartlägga detta har jag valt 

att använda mig utav ramfaktorteorin. Begreppen som används är ramar, olika inverkande 

faktorer, process och resultat. Dessa kommer till användning när resultaten ska analyseras. 

Tanken är att utgå ifrån ramfaktorteorin som en tankemodell och genom denna kunna 

kategorisera resultaten som framkommer. I kommande avsnitt beskrivs hur ramfaktorteorin 

skapades och hur andra forskare har använt den inom skilda områden. 

                                                
1 Summativ bedömning innebär att bedömningen sker vid ett tillfälle och sammanfattar vad eleven har visat för kunskaper 
(Björklund Boistrup, 2011, s. 109). Detta är inte studiens fokus vilket innebär att detta inte tas upp i någon större omfattning. 
2 Formativ bedömning innebär att bedömningen ska utgöra ett stöd för elevers lärandeprocesser och ska ses som en del i 
undervisningen (Björklund Boistrup 2011, s. 109). Detta är dock inte fokus i denna studie, därför beskrivs detta ytterst kort.  
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2.6.1 Ramfaktorteorin 

Ramfaktorteorin har sitt ursprung från början i Dahlöfs arbeten under 1960-talet när han skrev 

Skoldifferentiering och undervisningsförlopp. Gustafsson (1994, s. 2) menar att detta blev 

startskottet för ett paradigmskifte inom pedagogisk forskning. Det är just detta paradigm som 

utgör ramfaktorteorin. Senare började Dahlöf utveckla och tillämpa sina läroplansteoretiska 

intressen. Göran Linde (2012, s. 18) har intresserat sig för forskning inom undervisning och 

utbildning. Linde (2006, s. 9) menar att de faktorer som påverkar valet av innehåll har 

tillägnats mycket lite uppmärksamhet. Det är till största del föreskrifterna som har ägnats 

fokus och intresset som har växt fram handlar om det faktiska innehållet som påverkats av 

andra faktorer än föreskrifterna. Intresset ligger i att studera det faktiska innehållet i 

undervisningen och vilka faktorer som påverkar detta. Några som har haft Göran Linde som 

utgångspunkt i sin forskning är Lundvall och Meckback (2008). De har konstruerat en modell 

som beskriver processen av formulering, transformering och realisering av kunskap inom 

ramen för utbildning (se modell i bilaga 4). Deras illustration är intressant för denna studie då 

den visar på relationen mellan ramfaktorteorin och läroplansteorin.  

Enligt Lundvall och Meckback (2008, s. 348) utvecklade Linde ramfaktorteorin och han 

använde sig av de olika arenorna för att kunna beskriva nivåer och processer och detta ledde 

till realisationen av den pedagogiska praktiken. 

Modellen visar strukturen mellan komponenterna, relationen mellan transformationen och 

överföringen samt formandet av läroplaner och själva manifestationen av den pedagogiska 

praktiken. Lundvall och Meckback (2008, s. 348) lyfter fram att lärarna i den här processen 

måste stanna inom de existerande ramfaktorer när det gäller de fysiska aspekterna som till 

exempel tid, anläggningar, klasstorlekar med flera. Det som också påverkar 

transformeringsprocessen är andra specifika ramfaktorer som kan vara till exempel 

styrdokumenten, bedömningssystemet och lärarens formella kompetens. Det har även att göra 

med faktorer som kan vara de produkter som erbjuds, läromedel, läroböcker och utrustning 

med flera. Lundgren (1994, s. 5) hävdar att det inte är lätt att göra en sammanfattning av 

ramfaktorteorin. Den handlar inte om någon kedja av orsak-verkan utan till större del om att 

förstå pedagogiska processer utifrån de villkor som gäller. Det handlar även om olika 

forskningsinsatser kring hur en pedagogisk organisation begränsar och möjliggör olika 

processer och därmed olika resultat (Lundgren, 1994, s. 5).  

Lundgren (1994, s. 5) menar eftersom att ramfaktorteorin som tankemodell har etablerats i 

så stor utsträckning så kan det vara svårt att förklara den utifrån den ursprungliga tanken som 
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Dahlöf hade när han började formulera teorin. Den tankemodell som dominerade inom 

utbildningsforskningen från början byggde på kedjan stimuli-orsak-verkan. Konsekvenserna 

av detta ledde till att det endast gick att genomföra experiment där man kunde fastställa 

orsakssamband. Det som Lundgren (1994, s. 9) fann vara intressant var att forskarna var 

intresserade av att finna samband men inte varför dessa relaterade och varför de inte gjorde 

det. Ramfaktorteorin utgjorde här en viktig plats. Då den grundade ett nytt sätt att se på hur 

villkor för utbildning relaterar till resultatet av utbildning (Lundgren, 1994, s. 9). ”Det som 

styr utbildningen är inte faktorer som direkt verkar mot resultaten. De faktorer som styr 

inramar vad som är möjligt och inte möjligt.” (Lundgren, 1994, s. 9). Det ligger också i 

intresse att analysera hur själva processen utformas om man vill kunna förklara resultatdelen 

av utbildningen (Lundgren, 1994, s. 9). Ramarna i sig måste anpassas så att det finns ett 

tydligt mål för en process just för att denna ska vara möjlig (Lundgren, 1999, s. 36). 

Linde (2006, s. 15) beskriver ramarna som yttre begränsningar eller fysiska ramar. Utifrån 

det går det att urskilja en mängd olika faktorer som påverkar processen och hur den utformas. 

Några faktorer som Linde (2012) nämner är antal elever i klassen, utrustning som i det här 

fallet skulle kunna vara lokaler. Andra styrande ramar som är en del i processen kan vara 

betygssystemet eller lärarnas kompetenskrav. Det som faktiskt visar sig på realiseringsnivån 

vad gäller undervisningen beror på flera andra offentliga beslut än beslut om innehåll enligt 

läroplaner. Detta har visats sig genom att man har tillämpat ramfaktorteoretisk forskning. 

(Linde, 2012, s. 18) 

Gustafssons (1994, s. 14) tankemodell över ramfaktorteorin återges i figur 1. 

 

 
 

 

Gustafsson (1994, s. 14) är tveksamt till ifall denna konstruktion kan kallas för teori, den 

uppfyller flera kriterier såsom centrala begrepp, kopplingen mellan dessa samt att man kan 

genomföra en empirisk testning. Dock är dessa begrepp för vida för att modellen ska kunna 

ses som en generell pedagogisk teori. Av denna anledning har Gustafsson (1994) valt att kalla 

den för teoriansats.  

Modellen innebär enligt Gustafsson (1994, s. 14) att man studerar den pedagogiska 

processen med utgångspunkt i givna ramar som kan vara till exempel elevernas förkunskaper, 

nivån eleverna ligger på och den tid som man har att utnyttja. Det handlar om att uttala sig 

RAMAR	   PROCESS	   RESULTAT	  
Figur 1. En enkel modell över ramfaktorteorin 
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kring vilka ramar som är nödvändiga men det är däremot svårare att uttrycka sig om dessa är 

tillräckliga för att en pedagogisk process ska inträffa. Detta beror på att i slutändan handlar 

det om aktörernas tolkning av ramarna och hur dessa används i de pedagogiska processerna. 

Ramfaktorteorin bygger på tankegången att ramar ger ett utrymme för en process. Ramarna 

ger eller ger inte möjligheter, de är inte orsaker till en viss verkan. (Gustafsson, 1994, s. 14) 

3. Syfte 
Syfte med den här studien är att undersöka fenomenet dokumentation och om samt hur lärarna 

dokumenterar elevernas kunskaper och utveckling som en del av bedömningsprocessen i 

ämnet idrott och hälsa. Detta ger följande frågeställningar: 

• Hur är dokumentationen utformad i ämnet idrott och hälsa? 

• Hur går lärarna i idrott och hälsa tillväga när de analyserar och tolkar elevernas 

kunskaper? 

• Vilka strategier använder sig lärare i idrott och hälsa av när de dokumenterar 

elevernas kunskaper och utveckling i undervisningen? 

• Vilken påverkan får dokumentationen på bedömningen/betygsättningen enligt 

lärarna? 

4. Metod 

4.1 Val av metod 

För att ta reda på hur lärarna gick tillväga när de dokumenterade elevernas utveckling i 

undervisningen valde jag att använda mig av kvalitativa intervjuer som metod. Kvale (1997, s. 

9) förklarar att om man är intresserad av andra människors tankar och vill ta reda på hur de 

uppfattar världen så är ett utmärkt sätt att prata med dem. I en intervju eller ett samtal får man 

reda på hur den intervjuade uppfattar och relaterar till omvärlden. Man kan få reda på 

personens uppfattningar om arbetssituationen, drömmar och förhoppningar. I den kvalitativa 

forsknings intervjun menar Kvale (1997, s. 9) att kunskap uppstår genom samspel människor 

emellan då de samtalar om ett delat intresse eller ett gemensamt område där synpunkter 

utbyts. 

Fördelen med denna metod är att man kan komma fram till en djupare förståelse av det 

som studerats (Bjørndal 2009).  Det som också var av intresse för studien är lärarnas egna 

tillvägagångssätt när de dokumenterade elevernas kunskaper och utveckling. Intresset låg 

således inte i att studera hur ofta det förekom utan till större del ta reda på hur det gick till. 
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Infallsvinkeln för det kvalitativa är att intresset ligger i ”det som finns” och mindre i hur ofta 

det finns (Repstad, 2007, s. 22).  

Problematiken att använda sig av intervjuer kan vara till exempel att jag som intervjuare 

påverkar den jag intervjuar. Det kan ske genom ledande frågor eller att jag genom mitt 

kroppsspråk eller egna verbala reaktioner påverkar den intervjuades svar (Kvale, 1997, s. 

146). Trost (2005, s. 44-57) betonar andra saker som kan påverka den intervjuades situation 

såsom hur den som intervjuar är klädd, hur man beter sig, var intervjun äger rum och vad man 

bör fråga om. Dessa punkter är det viktigt att jag som intervjuare är medveten om så att det 

har en sådan liten inverkan på intervjupersonens svar som möjligt. 

I intervjuerna användes en intervjuguide (se bilaga 2) med öppna frågor för att få så 

uttömmande svar som möjligt. Tanken med att använda guiden var att jag som intervjuare 

lättare kunde hålla fokus på det som var intresse för studien. Guiden var designad så att jag 

kan anpassa mig efter intervjupersonen. Den är indelad i tre områden. Det första är 

bakgrundsfrågor där handlar det till större del om att den intervjuade ska känna förtroende för 

mig som intervjuare, vilket Trost (2005, s. 64) menar är viktigt för hur resten av intervjun 

flyter på. Den andra delen är till för att snäva av området så att den intervjuade blir inledd på 

själva ämnet för intervjun. Även här handlar det om bakgrundsfrågor relaterat till ämnet för 

intervjun. Det tredje området avser att utforska intervjupersonens tillvägagångssätt och hur 

tolkning och analys genomförs, själva utgångspunkten i studien vilar här.  

Intervjuerna hade en låg grad av standardisering jag kunde då anpassa mina frågor efter 

den intervjuade och följa denne när det var passande med följdfrågor vilket gjorde att 

intervjupersonen hade möjlighet att svara utifrån egna erfarenheter och upplevelser (Patel & 

Davidson, 2011, s. 81). Variationsmöjligheterna var stora då standardiseringen var låg och jag 

kunde låta den intervjuade styra ordningsföljden, vilket gjorde att det inte kändes lika 

onaturligt (Trost, 2005, s. 19). 

4.2 Urval 

När det gäller urval till studier finns det en mängd olika faktorer som spelar in när man ska 

välja ut urvalet och omfattningen av det data som kommer att samlas in. Dels beror det på 

vilken tid som finns, hur många personer ska innefattas i studien, etiska övervägande och 

vilka generaliseringsmöjligheter man vill få fram med flera. (Stensmo, 2002, s. 28) 

Valet av respondenter till denna studie har främst gjorts utifrån bekvämlighetsval. Vilket 

enligt Trost (2005, s. 120) innebär att man tar det man råkar finna och sedan fyller man på allt 

eftersom. Dock finns det en nackdel med detta tillvägagångssätt. Det är att det resulterar i ett 
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urval som är relativt subjektivt det vill säga att jag som intervjuare väljer ut de personer jag 

anser passa min studie. Detta är dock inte aktuellt eftersom de kontakter som togs skedde via 

e-post. Hälften av intervjupersonerna har jag träffat tidigare. Den andra hälften fick jag 

kontakt med via egna bekantskaper. De medverkade lärarna arbetar på skolor där man 

undervisar i låg – och mellanstadiet, högstadiet eller i hela grundskolan, vilket betyder att alla 

årskurser är representerade i undersökningen.  

Själva urvalsprocessen har gått till på följande sätt: Första kontakten togs med dem som 

det fanns kontaktuppgifter till sedan tidigare. Samtidigt togs det kontakt med de andra lärarna 

via e-post. Totalt kontaktades nio lärare runt om i Stockholmsregionen och två utanför 

Stockholm. De första som svarade var två kvinnliga idrottslärare. De arbetar på en skola 

belägen i en mindre ort, ungefär två timmars restid utanför Stockholm. 

Den tredje läraren som svarade var en manlig idrottslärare, som jag också kände sedan 

tidigare. Den fjärde intervju bokades in med en sedan tidigare obekant idrottslärare som 

undervisar i årskurserna 6-9. I den femte intervjun deltog även där en okänd manlig 

idrottslärare och i den sista deltog en kvinnlig idrottslärare. Sammanlagt deltog sex lärare i 

idrott och hälsa varav tre är kvinnliga och tre manliga. Urvalet är lite styrt i riktningen att få 

lika många män som kvinnor av den anledningen att det kan påverka resultatet genom att få 

ett bredare urval i och med att det är lika många av varje kön. Johansson och Svedner (2010, 

s. 39) menar att det är bra om man kan finna intervjupersoner som har olika bakgrunder och 

erfarenheter. Detta lämpligt av den anledningen att man då kan finna de viktigaste 

uppfattningarna och varianterna av dem.  

Svårigheten har varit i att få tag på respondenter. Flera e-poster har fått skickas till samma 

respondent med kortare och sakligare förklaringar vad saken gäller. Detta har då resulterat i 

att jag har erhållit svar från respondenterna.  

Totalt tillfrågades elva lärare om deras möjlighet och vilja att vara delaktig i studien. Av 

dessa elva lärare svarade tre lärare att de inte hade möjlighet att medverka i studien. Två 

personer har ännu inte svarat på den utskickade förfrågan. Intervjudeltagarnas namn är 

fingerade av konfidentialitetsskäl och i tabell 1 presenteras lärarna som har deltagit i studien. 
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Tabell 1. Deltagande idrott och hälsa lärare i studien 

NAMN: ÅLDER: HAR UNDERVISAT I 

IDROTT OCH HÄLSA 

I: 

UNDERVISAR 

I 

ÅRSKURSER: 

ANTAL ELEVER i 

SNITT PER 

KLASS: 

YLVA 39 ÅR 15 ÅR 4-6 22-27 

ANNIKA 37 ÅR 6 ÅR F-3 20-25 

URBAN 49 ÅR 10 ÅR F-5 27 

RIKARD 42 ÅR 15 ÅR 6-9 24 

JONAS 40 ÅR 5 ÅR 6-9 25 

MALIN 37 ÅR 13 ÅR 1-9 22 

 

4.3 Genomförande 

Inför intervjuerna konstruerades frågor till intervjuguiden (se bilaga 2) som berörde det 

område som ämnades studeras. En modell konstruerades och användes vid intervjuerna (se 

bilaga 3). Dessa frågor prövades på kurskamrater och efter det ändrades strukturen så att 

intervjun delades in i tre delar. Där första delen handlar om bakgrundsfrågor, andra delen rör 

bedömning och utbildning samt tredje delen fick temat tolkning/analys och dokumentation.  

Grunden till intervjuguiden var bakgrundsavsnittet, syftet och det valda teoretiska 

perspektivet. Kontakt med de sex lärarna togs via e-post och två av lärarna togs även kontakt 

med via sms. I meddelandet beskrevs att jag sökte respondenter till ett examensarbete och 

behövde frivilliga personer som ville ställa upp på en intervju. Vilken tid och plats fick 

lärarna själva bestämma och de kunde meddela mig när de hade möjlighet inom ramen för de 

tre veckor som var avsatta. Detta gjorde att jag anpassade mig efter dem. 

Samtliga intervjuer genomfördes på de skolor som lärarna arbetar på av den anledningen 

att detta var mest praktiskt. Antingen så satt vi i ett arbetsrum eller i ett klassrum. Vid 

samtliga intervjuer användes min mobiltelefon med ljudinspelning, intervjupersonerna gav sitt 

samtycke till detta. Intervjuerna varade mellan 15- 34 minuter. Samtliga intervjuer gjordes 

under våren år 2013.  

Urvalet var, som beskrivet tidigare, från början elva tillfrågade lärare och det var totalt fem 

som föll bort. Anledningen var att två lärare inte svarade på förfrågan och tre lärare hade inte 

möjligheten att delta i studien. Detta har ingen större betydelse för resultatet i studien då jag 

valde personer ur bekvämlighetsaspekten och efter sex intervjuer hade jag fått tillräckliga svar 

och material för att avsluta datainsamlingen. Vid denna tidpunkt var mättnadskriteriet 
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uppnått. Det betyder att jag hade funnit samtliga uppfattningar det vill säga de vanligaste och 

viktigaste för denna studie (Johansson & Svedner, 2010, s. 38). 

4.4 Databearbetning och analysmetod 

Eftersom samtliga intervjuer spelades in valde jag att lyssna igenom och transkribera allting 

ordagrant och med största noggrannhet till text. Efter det läste jag igenom samtliga intervjuer 

och letade efter mönster. Utgångspunkten i indelningen av rådata var färgkoder där jag hade 

delat in frågeställningarna i olika begrepp såsom strategier, möjligheter/hinder, 

tolkning/analys, dokumentation. När jag hade identifierat detta så skalade jag ytterligare ner 

indelningen och delade in frågeställningarna i fyra huvudmoment.  

Varje moment fick varsin färg rosa, blå, grön och gul. I varje moment användes även 

modellen för ramfaktorteorin (se figur 1) där jag använde begreppen ramar, olika inverkande 

faktorer, process och resultat. Den första delen bestod av hur dokumentationen ser ut och 

vilket syfte den har. Den andra delen stod för andra frågan och handlar om analys och 

tolkning av elevernas kunskaper. Den tredje stod för vilka strategier som lärarna använder sig 

av vid dokumentering. Den sista delen handlar om betydelsen av att dokumentera. Sedan 

konstruerades modeller för varje del för att tydliggöra resultatet.  

Efter varje modell så presenteras ramarna, processen och resultatet för just den modellen samt 

de faktorer som är med och samverkar i dessa processer.  

4.5 Tillförlighetsfrågor  

När det gäller tillförlitlighet så finns det två begrepp som man kan diskutera. Det ena är 

reliabilitet och det andra är validitet. Validitet handlar om någonting är giltigt eller inte och 

ifall man mäter det man avser att mäta (Kvale, 1997, s. 215). Ekenberg och Hinnfors (2012, s. 

75) beskriver att validitet innebär att det finns en god likhet mellan de operationella 

indikatorerna och de teoretiska begreppen. Med detta menas att jag som författare har 

preciserat och definierat begreppen. Jag måste också fundera på hur jag ska mäta förekomsten 

eller hur ofta de centrala begreppen används i undersökningen och vad som menas med de 

begreppen som ska undersökas. (Ekenberg & Hinnfors, 2012, s. 75) Eftersom metoden 

intervjuer valdes så har jag avsett att undersöka lärarnas egen uppfattning och erfarenheter 

vad gäller dokumentation av elevers kunskaper och utveckling i ämnet idrott och hälsa.  

När det gäller begreppet reliabilitet så har det att göra med ifall det jag har undersökt går 

att lita på, det vill säga ifall det är tillförlitligt. Ekenberg och Hinnfors (2006, s. 79-80) 

förklarar att ifall en undersökning ska resultera i en hög reliabilitet så förutsätter det att 
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författaren är noggrann. För att uppfylla ett krav av noggrannhet i min undersökning så har 

jag valt att använda mig utav ljudupptagning vid intervjutillfällena. Detta för att i efterhand 

kunna transkribera talet till text och läsa igenom vad som sagt ordagrant. Det går även att höra 

tonfall och valda ord av den intervjuade så mina egna tolkningar inte tar allt för stor plats när 

resultatet presenteras, vilket är viktigt för reliabiliteten (Trost, 2005, s. 53). Eftersom jag har 

använt mig utav ljudupptagning vid samtliga intervjuer så går det att kontrollera de utsagor 

som redovisas i resultatet även är de som respondenterna har uttalat sig om (Patel & 

Davidson, 2011, s. 104).  

4.6 Etiska aspekter 

Hänsyn till de forskningsetiska principerna har tagits på flera olika sätt. Det första kravet är 

informationskravet. Lärarna informerades först via e-post vad studien gällde och att det var 

frivilligt. Sedan informerades även respondenterna vid intervjutillfällena vad studien handlade 

om och ungefär hur lång tid det var tänkt att det skulle ta. Det andra kravet, samtyckekravet, 

handlar om att inhämta de deltagandes samtycke till att använda insamlat material i de senare 

presenterade resultaten (Vetenskapsrådet, 2002). Jag fick samtliga lärares samtycke både att 

använda ljudupptagning vid intervjun och att använda deras utsagor vid presentation av 

resultatet. Vad avser konfidentialitetskravet så informerade lärarna både i e-post 

meddelandena att deras medverkan var helt konfidentiell och detta underrättades 

respondenterna om även vid intervjun. Av den anledningen är samtliga medverkandes namn 

fingerade. Av hänsyn till de intervjuades konfidentiellitet valdes att inte skriva ut vilka skolor 

som respektive lärare arbetar på (Vetenskapsrådet, 2002). 

Vad avser det sista etiska kravet, nyttjandekravet, så kommer allt insamlat material endast 

att användas i denna studie. Det kommer alltså inte att användas till något annat ändamål än 

ett vetenskapligt syfte (Vetenskapsrådet, 2002).  De sparade inspelningarna sparas endast i 

syftet att det ska gå att kontrollera noggrannheten i studien och att den är valid. Studien 

kommer inte att påverka deltagande informanter avsevärt. Förhoppningsvis kan påverkan vara 

i positiv bemärkning då ny kunskap kan framkomma och utveckla deras arbete och 

undervisning.  
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5. Resultat 
Resultatet är indelat i fyra delar som utgår ifrån studiens frågeställningar och teoretiska 

perspektiv. Studiens frågeställningar var:  

• Hur är dokumentationen utformad i ämnet idrott och hälsa?  

• Hur går lärarna i idrott och hälsa tillväga när de analyserar och tolkar elevernas 

kunskaper?  

• Vilka strategier använder sig lärare i idrott och hälsa av när de dokumenterar elevernas 

kunskaper och utveckling i undervisningen?  

• Vilken påverkan får dokumentationen på bedömningen/betygsättningen enligt lärarna? 

Varje del är sammanfattad i en modell som ska förtydliga indelningen och kategoriseringen 

samt kopplingen mellan teorin och de resultat som framkommit. Modellerna är indelade i 

huvudkategori med flera underkategorier. Ramar, process och resultat finns i samtliga 

modeller. Därtill finns en eller två kategorier till, som innefattar de utmärkande faktorerna 

som inverkar inom just den modellen.  

5.1 Dokumentationens utformning och syfte 
 

5.1.1 Ramar, process och resultat 

Ramarna står för begränsningar och möjligheter vad gäller dokumentationens utformning och 

syfte. Det som framkom tydligt i intervjuerna var att gruppstorleken, de utvalda momenten 

och tiden var avgörande för dokumentationens existens. Jonas beskriver det på följande sätt: 

 
Jonas: jag försöker observera allt och alla hela tiden i princip ee dels det har ju dels har det 
ordnings man håller en god ordning dels så är det en säkerhetsaspekt att någon inte är uppe och 
klättrar någonstans 

DOKUMENTATIONENS	  UTFORMNING	  &	  SYFTE	  

RAMAR	  
Gruppsstorlek,	  moment,	  

säkerhet,	  tid	  

PROCESS	  	  
sammanfattning,	  syfte,	  

viljan	  

RESULTAT	  
bevis,	  reLlektion,	  utvärdering,	  

likvärdig	  bedömning	  

ARBETSSÄTT	  
kollegor,	  resurser	   REDSKAPETS	  BETYDELSE	  

prestation,	  olika	  moment,	  
djuphet	  i	  dokumentationen	  

Figur 2. Modell över resultat vad gäller dokumentationens utformning och syfte 
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För Jonas så är utformningen viktigt. Är dokumentationen god så har gruppstorleken ingen 

avgörande roll: 
Jonas: Jaa och jag menar har du en god dokumentation och har du gjort en professionell 
bedömning tolkning analys och dokumenterat det här ja då spelar det ju egentligen ingen roll hur 
många elever du har för skulle frågan komma då kan du ju slå upp dina handlingar eller din 
dokumentation och visa det här att de här var inte så bra gjorde fel där eller vad det nu kan ha varit 
va så det är ett hett tips för framtiden försök dokumentera så mycket som möjligt 

 

Ylva beskriver att utformningen beror på vilket moment som är aktuellt i undervisningen: 
 

Ylva: vissa moment är jag mer noggrann att titta än andra… och det är ju sådana moment som vi 
kanske gör mer sällan… 

 
 
När dokumentationen sker är tiden även en avgörande faktor och även här är momentet 

avgörande: 

 
Rikard: alltså det… det alltså varierande när jag sitter och gör det jag kanske en gång i veckan jag 
har ju två pass i veckan en av de kanske i vissa fall det beror ju på vad du har för någonting hur 
lång perioden är som vi kör till exempel vi har friidrotten orientering eller dans det beror ju på 
alltså 

 
Processen handlar om vad lärarna tar med i dokumentationen. Det är lärarna personligen som 

utformar dokumentationen, som sedan ligger till grund för omdömena och betygen. 

Dokumentationens utformning i processen handlar om att lärarna gör en sammanfattning av 

de prestationerna som eleverna visar under lektionstid. Det handlar även om vad som tas med 

i dokumentationen, alltså vilket underlag som utgör processen. För Urban och Rikard handlar 

det främst om viljan som eleverna visar som tas med i dokumentationen: 

 
Rikard: eh aa på ett sätt gör jag det hur mycket man jobbar hur mycket vilja man visar 
 
Urban: Först och främst vill jag ju se att eleverna har en vilja att vilja göra sakerna jag tycker det 
är viktigt att man inte blir passiv […] viljan tycker jag är viktig… 
 

 
Rikard använder det han har sett under lektionstid och gör en sammanfattning över det när 

han sedan skriver omdömena: 

 
Rikard: ja jag gör ju en sammanställning när man ska skriva omdömen så omdömet blir ju en 
sammanfattning aa av det du gjort […] alltså jag tittar ju på… när du skriver ett omdöme så skriver 
du ju då till exempel om de här tre stycken huvudmomenten då rörelse friluftsliv och utevistelse 
och hälsa eller hälsa livsstil eh då tittar jag på allt de har presterat de vi har gjort och så tittar jag på 
de delarna och så skriver jag för varje moment vad du har presterat 
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Vad gäller resultatet av denna process är att dokumentationen leder till reflektion och 

utvärdering. Lärarna anser att det ger en likvärdig bedömning i och med att dokumentationen 

finns. Den ses också som ett bevis, ett underlag som rättfärdigar det omdöme som skrivs eller 

det betyg som lärarna sätter: 

 
Malin: nej så jag återkommer nog till att därför är det viktigt att man förstår de där processerna 
som sker liksom att inte bara en bokstav på papper […] så ska de utvärdera sig själva vad har du 
lärt dig vad har du och så vidare och så vidare och det är ett ganska bra underlag för att få en bild 
av nu är inte alla så vettiga att dom förstår hur dom ska alltså att dom ska förstå hur dom ska 
använda den liksom eller men men det har i alla fall varit en ganska bra hjälp för mig och se så här 
jaha har du lärt dig någonting idag 
 
I: aa hur skulle matrisen kunna hjälpa? 
Rikard: att hålla ordning på det och kanske den skulle hjälpa till med likvärdig bedömning så att 
jag inte är för petnoga för jag är ganska noga av mig och det kanske inte vissa andra lärare är 
 
Jonas: jaa ja precis och eh man… åter igen man måste vara professionell och kunna dokumentera 
mycket för föräldern ska ju och har med all rätt att ställa höga krav på lärarna i skolan och man ska 
kunna rättfärdiga för en förälder eller för sin närmsta chef eller skolans rektor eller kommunens 
skolchef eller vem det nu är man ska kunna rättfärdiga varför man har satt följande betyg 

 

5.1.2 Arbetssätt och redskapens betydelse 

Arbetssättet handlar om hur lärarna arbetar med dokumentationen och att det verkar ske en 

växelverkan däremellan. Ska dokumentationen ske så måste också undervisningen vara 

upplagd för det. När undervisningen sker så måste arbetssättet vara planerad efter att lärarna 

ska kunna genomföra dokumentationen. Rikard låter eleverna hålla i lektioner vilket gör att 

han kan dokumentera deras arbete: 

 
Rikard: det har de fått lära sig och då sa jag ni kan göra en lek… det är okej att göra en klassik 
uppvärmning det kan fungera också då kan jag bara sitta och titta hur de jobbar och så det är en 
rätt bra grej så får de vara med och planera själva och då får jag lite nya idéer av de här eleverna 
när de kör de här grejorna 

 
 
Urban känner sig osäker på sitt arbetssätt vad gäller dokumentationen han önskar att det fanns 

något gemensamt för alla lärare: 

 
Urban: jag tycker inte att det känns bra jag skulle vilja att det kom någonting gemensamt för alla 
som har idrott och hälsa för alla årskurser man känner att det här kan jag stå för det här står alla 
andra för och då är det mycket lättare mot föräldrar 

 
 
Ylva, Urban och Jonas anser att det skulle underlätta med fler kollegor och mer resurser, när 

det gäller undervisningen: 
Urban: sedan känner man att man vill ha flera idrottslärare med sig som så att vi tänker likadant 
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Ylva: ja skulle man ha möjlighet att ha en person till i gruppen så skulle det ju naturligtvis vara 
guldläge men att det är ju sällan man har den möjligheten 
 
Jonas: så kan man ju om man har bra kollegor omkring sig kan man ju prata med dem och 
liknande eller som det är nu här att vi har ett bra nätverk inom kommunen att man kan prata med 
kollegor och sånt va och jag har ju upprättat kontakter även med andra skolors idrottslärare 

 
Redskapen har också en betydelse för hur dokumentationen utformas. Redskapen möjliggör 

att lärarna kan dokumentera och på vilket sätt de kan göra det. Jonas beskriver att 

dokumentationen inte får vara för komplicerad på grund av den begränsade tiden: 

 
Jonas: det bästa är ju att hålla det ganska enkelt alltså att man skriver det som eleverna har visat 
god kunskap till exempel va vid något tillfälle man kan ju inte man kan ju inte vara för djup i det 
för det tar för mycket tid man hinner inte […] med så stora arbetsbelastningar har man inte tid att 
göra så en grundläggande 

 
I utformningen av dokumentationen tas elevernas prestationer med, vilket verkar vara syftet 

att dokumentera, Rikard uttrycker det så här: 

 
Rikard: då får jag sitta ner och verkligen titta på prestationerna och det är jag noga med och skriva 
upp i min pärm eller i elevjournalen då får de gå igenom det minutiösts 
 

5.2 Analys och tolkning av elevernas kunskaper 
 

 

 

5.2.1 Ramar, process och resultat 

Ramarna i det här fallet innefattar tid, resurser, gruppstorlek och vilka erfarenheter lärarna 

förfogar över. Ramarna ska inte endast ses som något som begränsar utan också någonting 

som kan möjliggöra för processen. Annika känner att tiden är en ram som begränsar 

möjligheten till att dokumentera de analyser och tolkningar som görs: 

ANALYS	  OCH	  TOLKNING	  AV	  ELEVERS	  
KUNSKAPER	  

RAMAR	  
Tid,	  	  gruppstorlek	  
erfarenheter	  	  

RESULTAT	  
	  bedömningar	  

PROCESSEN	  -‐	  VAD	  
DOKUMENTERAS?	  
helheten,	  orsaker,	  
erfarenheter	  	  

REDSKAPEN	  
anteckningar,	  

dagböcker,	  läxförhör,	  
prov	  

reLlektionsböcker,	  
Lilma,	  matriser,	  

bedömningsmallar	  	  

REELL	  KUNSKAP	  	  
TYST	  KUNSKAP	  

”NÅGONTING	  MAN	  
SER”	  

Figur 3. Modell över lärarnas tillvägagångssätt för analys och tolkning av elevers kunskaper 
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I: det ska ju bli ett betyg av omdömet sedan tänker jag… hur tänker du där? 
Annika: […] det ju det där med… oj nu måste jag sätta mig och skriva det här nu för annars 
kommer jag att glömma bort det… men det är ju tidspressen också eftersom man hela tiden har 
lektioner eller ska iväg på andra saker… 

 
Urban uttrycker det som att ifall han hade tid så skulle det vara en möjliggörande faktor till att 

dokumentera analyserna och tolkningarna, dock ser han inte undervisning och dokumentation 

som en helhet: 

 
I: ee är det någonting som skulle kunna underlätta din undervisning på de här nivåerna? Något 
verktyg eller någonting annat? 
Urban: aa det är klart att det är så här… om tänker så här att man hade tid att sätta sig och göra ett 
bra verktyg för att kunna ha det i sin dokumentation absolut […] ja känner någonstans känner jag 
så att… nummer ett jag har en arbetstid på 35 timmar på den här skolan och jag känner därinom 
det ska rymma inom min arbetstid och det gör det inte så får det där ligga som en andra fas för jag 
tycker undervisningen är nummer ett… 

 

Även Malin anger tiden som en begränsande faktor vad gäller att tolka och analysera 

elevernas lärande: 

 
Malin: aa oh liksom samtidigt där kommer ju andra aspekter med in i bilden liksom hur förhåller 
man sig till tids… tiden där liksom hur ska man hinna med det över huvud taget 
I: ser du tiden som någon begränsande faktor? 
Malin: oerhörd begränsning det finns inte tid att göra det man det tycker jag är ett problem 

 

För Annika och Urban är gruppstorleken en svårighet när det gäller att tolka och analysera 

eleverna: 

 
I: anser du att det finns några svårigheter i idrott och hälsa att vad det gäller den här tolkningen 
och analysen ? vad är svårigheterna för dig att ? 
Annika: eh nej (suckar) visst när det är mycket elever så är det så klart svårare 
 
I: ee finns det några svårigheter vad gäller den här tolkningen och analysen? 
Urban: aaa de e svårt när det är stora grupper beror ju alltid på jag kan tänka mig så här mer att 
elever som är duktigare än vad jag kanske påpekat kan nog känna att det känns orättvist att man 
kanske inte har sett det… däremot så tror jag och hoppas att jag inte missar de svaga 

 

En annan ram som också kan ses som ett hinder eller möjlighet för att genomföra analys och 

tolkning är vilken erfarenhet man som lärare har eller skaffar sig. Ylva uttrycker det på 

följande sätt: 

 
I: och det jag är intresserad av är liksom på den här nivån [observationsnivå] hur går den här 
tolkningen till och hur går det till på själva lektionerna? hur gör du för att se eleverna? vad kan 
dom? 
Ylva; jag känner ju eleverna sen en ganska lång tid tillbaka 
I: mm 
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Ylva: och eh…det är ju naturligtvis en god hjälp därför att det är inte…man sitter ju i en annan 
position om man börjar med nya elever och sedan vet ju jag vad eh… från föregående års 
dokumentation vad de behöver träna på… 

 
Rikard anser sig inte ha några problem då han har lång erfarenheten och han ser snabbt vart 

eleven befinner sig: 

 
Rikard: man får ju alltså… har du jobbat till exempel i tio femton år så får du väldigt snabbt en 
bild alltså det… jag behöver ju inte göra så mycket olika saker egentligen för att se vart eleven 
befinner sig någonstans 

 

Jonas tycker att erfarenheten är något som spelar in men ser inga svårigheter i att tolka och 

analysera: 

 
Jonas: jao inga svårigheter egentligen det är ju det man håller på med så… eh ju mer… det är ju 
som med det mesta ju mer erfarenhet man får på någonting desto bättre tycker man att man klarar 
av det man kan även dra sig till minnes gamla liknande händelser och erfarenheter så…med 
erfarenhet så kan man ju utskönja mönster och sånt med tolkningar och analyser men de är inget 
som jag reflekterat över att det skulle vara speciellt svårt 

 

När lärarna berättar om vad det är de tittar på i själva undervisningen som här benämns som 

processen så handlar det om att bedömningen ska se som en helhet och även här spelar 

erfarenheten in. Det som lärarna försöker hitta är oftast orsaker till varför ett fenomen är som 

det är. Det handlar bland annat om varför vissa elever inte klarar av särskilda uppgifter och 

anledningar till att de inte kommer till undervisningen. Jonas uttrycker det så här: 

 
I: aa alltså vi pratade lite om det förut att tolkning av att vad visar han att han kan analyserar du 
den att det blir någon sorts…det behöver inte vara någon dokumentation på penna och papper du 
kanske har det i huvudet eller? 
Jonas: till exempel… man kan ju bryta ut det här i tolkning varför kan inte den här killen eller den 
här tjejen det här redan när hon är 13-14 år göra en kullerbytta det kan man ju göra en tolkning och 
analys av det men… men det kan ju bara vara i syfte att ta reda på hur kan man hjälpa den här 
eleven 

 
För Malin handlar det om att se på helheten, hon talar om en process som sker och hon tittar 

efter den utveckling som hon själv ser framför sig: 

 
Malin: alltså det är ju en utvecklingsprocess som är som är ganska lång kan vara lång för vissa och 
jättekort för andra liksom ee men… så jag tror nog att jag försöker att fokusera mindre på det och 
mer på lärandet om du förstår vad jag menar? 
I: menar du på lärandeprocessen? 
Malin: aa alltså jag försöker nog alltså om jag verkligen tänker efter så är det nog så jag gör alltså 
jag ser kanske inte jag har nog en nu vet jag inte om det är dåligt eller bra jag tror att jag har en 
ehm… jag vet ju hur en korrekt rörelse ska genomföras jag kan se det för min inre syn… 
 

Urban berättar också om att helheten är viktig och att den är en ständigt pågående process: 
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Urban: så det är ingenting att jag gör anteckningar efter varje pass utan någonstans så ska man se 
en helhet… de man är oroad för håller man ju extra koll… […] lite så och där bara det då har man 
satt nivån som de ligger på… jag kan känna någonstans att den processen ska man egentligen ha 
under hela terminen när det gäller dans det är där jag känner att jag har inte de verktygen 

 
Rikard använder sig av tiden för att kunna tolka och analysera elevens kunskaper: 
 

I: vad bedömer du i konditionen? 
Rikard: konditionen kan man inte betygssätta men jag brukar säga…den frågan får jag rätt ofta.. 
men alltså indirekt så är det klart konditionen har betydelse du orkar hålla högre tempo på delar du 
orkar springa snabbare på orienteringen 
I: behöver man vara snabb på orientering? 
Rikard: aa det måste du va det är ju, vi säger en deadline 
I: mm 
Rikard: ee på 90 min och en elev kommer in på 25 min och har gjort ett bra vägval och springer 
mellan kontrollerna och har hållit steady state hela vägen det är väl klart det ger högre betyg 
I: då mäter du på tid eller 
Rikard: aa lite granna så måste tiden vara avgörande för ett A eller B 

 
Resultatet avser vad dessa tolkningar och analyser leder till vilket i slutändan resulterar i 

bedömningar. Lärarna önskar ett verktyg för att kunna utföra en korrekt bedömning och deras 

uppfattning är att övriga ämnen är mycket lättare att utföra bedömningar. Urban och Rikard 

uttrycker det på följande sätt: 
 

Urban: så att få ner det på pränt men visst skulle det vara lättare att man hade ett sådant verktyg för 
att kunna göra en korrekt bedömning 
 
Rikard: det är väldigt komplext idrott… det är ju många fler moment än svenska engelska matte 
många fler moment det är ju stort 
I: mm, just därför jag tittar på det komplexa 
Rikard: jag undervisar i biologi också jag har den kompetensen och haft NO och så och det är 
mycket lättare tycker jag …mycket mycket och det är mycket lättare och bevisa framförallt 

 

5.2.2 Redskapen och den tysta kunskapen 

Redskapen som lärarna använder är flera och de präglas utav tillvägagångsättet vad gäller 

undervisningsupplägget. Här följer citat från lärarna kring vilka redskap de använder för att 

tolka och analysera elevernas lärande: 

 
Ylva: mm eh… vi använder oss utav en matris och där jag fyller i eh för varje termin hur jag anser 
att eleverna ligger till i förhållande till aa till målen 
 
Annika: nej ingenting har jag 
 
Urban: äh… redskap är väl egentligen att man har sin grovplanering och att man vet vad som 
krävs 
 
Rikard: äh det skulle kunna vara en matris i sådana fall som vi håller på att utarbetar 
 
Jonas: ee alltså jag gör väl dels naturligtvis mycket anteckningar i den mån jag kan under 
pågående lektion 
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Malin: sen så har man ju sen så lämnar de ju in sina eh träningsdagböcker och det och där har man 
ju ett material man kan det är ganska tydligt liksom ehm… eh… prov… idrottsprov […] aa jo men 
sedan har jag också använt sådana här reflektionsböcker 

 

En annan intressant sak som framkom under intervjuerna var att lärarna hade svårt att förklara 

tillvägagångsättet vid tolkningen och analysen och de hade svårt att sätta ord på denna 

process. De kallar den för ”tyst kunskap” eller ”reell kunskap” och det är ingenting man kan 

ta på utan något som verkar sitta i huvudet. Här är några lärares utsagor kring detta fenomen: 

 
Annika: eh jag antecknar inte det utan jag har det mycket i huvudet… […] det är en ganska liten 
skolan ändå…med ganska få elever jag har ju bara F-3 så jag har ju mycket i huvudet 
 
Rikard: alltså det är ju reell kunskap det går ju inte att få den på lärarhögskolan utan du måste ut 
och jobba du måste hitta dina egna vägar ditt eget sätt att arbeta på ehm och det gör man ju efter 
ett tag om man är lite driven 
 
Ylva: alltså för tillfället så eh öhm är det ingenting som jag dokumenterar bedömningsmässigt 
efter varje lektion eller varje vecka utan det där är ju det som tidigare har kallats vår tysta kunskap 
så att säga så det tar jag med mig i när jag sedan skriver ehh aa omdömen 

 

5.3 Tillvägagångssätt för att dokumentera 
 

 

5.3.1 Ramar, process och resultat 

Ramarna för att kunna dokumentera innefattar gruppstorlekarna, planering av lektionerna, hur 

lokalerna är utrustade och vilka resurser lärarna har. Vissa av lärarna anser att det är lättare att 

dokumentera då det är färre elever eller att de är indelade i grupper. Annika och Jonas tycker 

det är lättare att se alla elever då de arbetar i grupper: 
 

I: upplever du själv att du hinner se alla? 
Annika: mm de e om att det blir grupper, så ser jag det tycker jag 
 

STRATEGIER	  FÖR	  DOKUMENATATION	  

RAMAR	  
gruppstorlek,	  planering,	  lokaler,	  
teknisk	  utrustning,	  resurser	  

PROCESS	  -‐HUR	  
speciLika	  moment,	  variation	  av	  moment	  

RESULTAT	  
bevis	  

UNDERVISNINGSUPPLÄGG	  
egna	  koder,	  Llera	  möjligheter,	  speciLika	  

moment	  

Figur 2. Modell över tillvägagångssätt för att dokumentera 
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Jonas: det är specifika moment där det är ett fåtal elever som håller på och gör någonting va till 
exempel vid en stations träningsbana där man tränar statisk eller dynamisk styrka ee och dom e 
kanske 30 sekunder på varje station då kan man ju dokumentera mer och och titta och sådär va 

 
 
Urban försöker använda sig av strategin att inrikta sig på ett litet område när han observerar: 
 

Urban: försöker lägga det på olika nivåer så att man klarar av på olika så att aa det är svårt att 
alltid ha en överblick i vissa… göra tolkning analys i stora klasser ibland försöker man inrikta sig 
på ett litet område 
 

Jonas har haft tanken på att använda sig av teknisk utrustning vid dokumentation: 
 

Jonas: jaaa de finns det ju säkert självklart skulle det ee alltså det har ju varit uppe på diskussion 
att man kan använda mycket tekniskt material jag har under min utbildning blivit tipsad om att 
man kunde använda sig utav sådana här wii spel och massa sånt va 

 
För att kunna dokumentera så använder sig lärarna av olika moment för att kunna samla in så 

mycket information om eleverna som möjligt. Det verkar som om vissa specifika moment är 

avgörande för hur lärarna går tillväga när de dokumenterar: 

 
Ylva: vi har ju att göra med människor och alla är ju människor även lärare så absolut det finns ju 
inget vattensäkert system så det gör det ju inte eh men oftast så har man ju eh de olika motoriska 
grundformerna och även mera specialiserade delar av idrottsämnet de har ju man ju upprepade 
gånger under ett år… 
 
Jonas: jag har inte mer elever varje gång än att jag kan övervaka det och jag hinner göra en 
anteckning på det va… så säg att det är tre som sticker iväg samtidigt då hinner jag ha full översikt 
över det ee… så det är inte specifikt att idag ska jag titta på den tjejen eller den killen utan det är 
generellt 

 

Rikards strategi är att eleverna själva får lägga sig på en lämplig nivå vilket är en indirekt 

påverkan på betyget: 

 
Rikard: då kan jag ha ett papper där det står från ett till fem och till och med fem plus då säger jag 
så här ni får själva bestämma vilken nivå ni vill lägga er på och så ju högre nivå ni klarar desto 
bättre kan betyget bli… kan bli…och så får de jobba själva i små grupper och hjälpa varandra och 
så efter mina genomgångar givetvis och så kör dom 

 

Malin berättar att hon inte vill använda sig av en strategi och hon önskade att hon hade någon 

men är osäker på hur hon ska gå tillväga: 

 
Malin: nej men alltså ja jag vet att det är många som säger att nu ska jag titta på de här fem den här 
lektionen och den här lektionen tittar jag på de här fem det gör jag inte för jag tror inte på det jag 
tror att man missar så mycket då 
I: okej 
Malin: alltså uh ja det är klart att… det är klart att det är omöjligt att se alla alltid det är ju helt 
omöjligt… för det kan ju vara så att det är bättre att bara kolla på de här fem nu men… […] jag 
tycker att det är ett större perspektiv man får kolla på alltså att… att en elev… (suck)… alltså man 
kan ju visa på olika sätt att man har förstått och jag kan ju se det då oh jag kan inte riktigt förklara 
men ee jag tror att (paus)….aa jag vet inte 
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Annika tycker det skulle vara lättare att undervisa i äldre årskurser: 
 

Annika: och att man på det viset gör rätt det är ju jättemycket lättare om man har äldre elever och 
kan till exempel ha prov i idrottsskador eller sådana saker hälsa och livsstil men jag går ju mycket 
på gruppdiskussioner och samtal också 
 

 
Resultatet av att ha en strategi för att dokumentera är att lärarna känner att de har något sorts 

bevis för de betyg eller omdömen som de sedan sätter. De som använder sig av olika 

strategier när de dokumenterar har också lättare för att skriva omdömen. De känner ett stöd i 

sin dokumentation vid möten med föräldrar och elever: 

 
Jonas: försök dokumentera så mycket som möjligt för återigen den dagen det kommer föräldrar 
och säger varför deras son eller dotter kanske bara fick ett si eller sådant betyg va då kan man inte 
säga nej det vet jag inte (skratt) då måste man ju kunna förklara… 

 

5.3.2 Undervisningsupplägg 

Lärarna verkar använda sig av undervisningens upplägg som en strategi för att kunna 

dokumentera. Det som dokumenteras extra noga verkar vara vissa specifika moment. De 

moment som lärarna har nämnt avsevärt är orientering och dans. Dessa moment verkar  vara 

de svåraste att bedöma. Vilket kan vara en orsak till att lärarna vill samla mer information 

kring elevernas lärande i orientering eller dans jämfört med andra moment. 

 

Rikard använder sig av tiden som en måttstock vid registrering av elevernas kunskaper: 

 
Rikard: mm jag går ju banan och sätter upp dem då tar jag alltid tiden hur lång tid det tar för mig 
och gå mm så tar jag tiden så brukar jag säga det att lite snabbare än den tiden jag går ungefär 
brukar vara en ganska bra måttstock det är riktigt bra 

 
 
En annan strategi Rikard använder när han dokumenterar i undervisningen är att anteckna: 

 
Rikard: och där gör jag mina egna koder för och där skriver jag ju dels vad eleven behöver 
utveckla för att nå ett högre betyg än vad de har för närvarande 
I: mm 
Rikard: eh och sedan antecknar jag också vad de är starka på och då har ju jag mina egna om jag 
nu skulle bli av med pärmen så har jag mina egna små krumelurer och grejer så att det är bara jag 
som kan tolka mer eller mindre och sen som sagt kör jag tematiskt va 

 

Ylva pekar på att det är viktigt att eleverna får flera möjligheter att visa sina kunskaper: 
Ylva: idrottsämnet delar vi ju in i sju pelare men ja men det grundar sig mycket på att man eh man 
ser dels deras resultat men man vi ska ju vara väldigt noga med att alla ska få visa vad de kan på 
olika sätt 
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Malin använder sig av kontrollfrågor när det gäller momentet orientering för att få en 

uppfattning om elevens kunskaper i momentet: 
 

I: spelar tiden… alltså vad tittar du på inom orienteringen då? 
Malin: nej nej nej det är inte utan det är mer jag brukar ställa kontrollfrågor till exempel ”jaha hur 
såg det ut där du var” liksom… vad hände där? ”aa men där var det si och så” och sedan så hör 
man hur de pratar om just orientering typ ”aa men sedan sprang jag runt den där stenen men så 
visade det sig att jag var på fel sten och så bara gick jag”… alltså du vet hur löste de situationen 
lite 
 

5.4 Dokumentationens betydelse 

 

5.4.1 Ramar, process och resultat 

Ramarna i det här fallet betyder vad som möjliggör att lärarna kan dokumentera eleverna och 

också vad som gör att de inte kan dokumentera. Lärarna uppger att svårigheterna med att 

dokumentera är att eleverna ibland inte kommer till lektionerna. Lärarna uppger även 

svårigheter att eleverna inte deltar under lektionerna av olika anledningar. En annan svårighet 

är att vissa elever saknar förutsättningar för att genomföra uppgifter vilket resulterar i en fattig 

dokumentation. Jonas uttrycker det på följande sätt: 
 

Jonas: man har ju stött på elever och gör fortfarande elever man vet att det är väldigt duktiga och 
de har fysiska förutsättningar de är intelligenta och kunniga och sådär men dom går inte till 
exempel i skolan eller de struntar i det uteblir från en lektion och liknande va […] men det handlar 
väl snarast om att…att eh det inte finns ett tillräckligt underlag skulle jag säga och det kan 
resultera i en feltolkning… 

 
 
Rikard berättar om betydelsen av att dokumentera: 
 

Rikard: aa men det minskar ju chansen att jag ska sätta fel betyg givetvis 
 

DOKUMENATATIONENS	  BETYDELSE	  

	  
RAMAR	  

Brist	  på	  visat	  intresse,	  saknar	  
förutsättningar,	  viljan,	  fysiska	  och	  

psykiska	  faktorer	  
	  

PROCESS	  -‐	  VARFÖR	  
bedömningsprocessen	  

RESULTAT	  
rättssäkert	  betyg/
omdöme,	  bevis	  

	  
	  

”RYGGEN	  FRI”	  
	  
	  

BETYDELESE	  FÖR	  SPECIFIKA	  
UPPGIFTER	  

Figur 3. Modell över betydelsen av att dokumentera 
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För Urban är undervisningen mer betydelsefull än vad det är att dokumentera. Han skiljer på 

undervisningen och dokumentationen, det är två helt skilda saker för honom. Han känner 

också att det är jobbigt att dokumentera: 

 
Urban: så jag känner fortfarande för mig är det fundamentala det är ju att undervisningen och 
målen som står .alltså… målen inte vilken nivå de ligger på utan de ju nummer ett för mig för att 
jag ska känna mig… glädjen i att undervisa men den försvinner ju lite när jag vet att det ligger 
exempelvis sånt här ligger…skriftliga omdömen tar det ju bort lite av det […] det känns bara 
betungande mer som en ryggsäck här och vill inte ha mera skriftliga omdömen när jag känner att 
jag kan inte stå för det här men jag måste göra det här 

 
Malin berättar om de fysiska och psykiska faktorer som har en inspelande roll på hur hon ska 

kunna genomföra dokumentation av eleverna: 

 
Malin: ehm ja men alltså du men en förkylning alltså en förkylning man kan varit så här att haft 
hosta i 3 veckors tid man är jättesvag och orkeslös […] just vid det tillfället när man hade den 
friluftsdagen då kunde inte jag vara med för då hade jag skadat foten liksom eller… eller sovit 
jäkligt dåligt eller vad det nu kan vara någonting med frukosten att jag försov mig eller det kan 
vara tusen anledningar 

 

Processen här ses som att dokumentationen är en del av bedömningsprocessen. När jag ställde 

frågan till lärarna om de kunde beskriva hur deras bedömningsprocess ser ut så var det ingen 

av dem som nämnde dokumentation som en del i bedömningen. Det som kom på tal var vilka 

verktyg de använde och att de utgår ifrån Lgr 11. En av lärarna använder sig fortfarande av 

Lpo 94. De flesta beskrev processen som olika delar som sedan blir en helhet som man 

bedömer: 

 
Rikard: den är ju kontinuerlig alltså det sker ju hela tiden för varje lektion varje moment… 
 
Urban: det är ju inte så jätte lätt att försöka om bedömning någonstans finns det väl tankarna med 
från Lpo 94 lite när man tänker bedömning jag tycker att det är jättesvårt så att just nu är den 
processen så känns det som om man tänker på Lpo 94 när man ska göra bedömning och jag vet att 
det är fel också aa det är krångligt… 
 
Malin: nej men alltså dokumentation är ju jätteviktigt och så men även om jag är mer ehm vad 
heter det process fokuserad liksom nu kanske jag pratar om olika åldrar liksom jag tänker ju 
lågstadiet är ju en sak låg och mellan är ju en sak och högstadiet en annan […] aao (tänker) alltså 
på en viss på en… på en av delarna på hälsa och livsstilsdelen så har väl den säkert en ganska stor 
betydelse med tanke på att det är väl kanske där de kan visa på vad de kan… 
 

 
När det gäller resultatet berättar Malin och Ylva att det är bra att ha dokumentation. De anser 

att man kan visa föräldrar hur deras barn ligger till. Man har även själv någonting att luta sig 

tillbaka mot. Dokumentationen kan ses som ett bevis: 
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Malin: aa för eleven och föräldern så att dom kan förstå vad jag bedömer aa det är jättebra och sen 
så kan man ju ta upp specifika situationer 
 
Ylva: Ja men den måste ju finnas den är ju avgörande för att man ska kunna sätta ett…eee ja ee 
kunna dokumentera ett omdöme som är rättvist till varje elev […]  så är det väldigt viktigt och sitta 
flera… de ger ett delat ansvar lika väl som… skulle en förälder vilja belysa varför hans eller 
hennes son eller dotter har fått betyget eller enligt en viss nivå så har man bra på fötterna helt 
enkelt att man har sambedömt och kommit till samma slutsats…flera stycken då som har sett 
eleven i de momenten… […] dokumentationen är ju det man har att luta sig tillbaka mot… 

 

5.4.2 Att ha ryggen fri och betydelsen för specifika uppgifter 

Rikard och Urban använder sig av dokumentation för att ha ryggen fri: 

 
Rikard: alltså ååh ehm givetvis är det ett dokument som jag har för att hålla ryggen fri om det är 
någon som kommer och säger nej men alltså mitt barn har fått helt fel betyg det är alldeles för lågt 
 
Urban: det är inte så att däremot blir det ju tyvärr som jag tycker helt kasst nu när man ska göra… 
skriva omdömena så sitter man och gör anteckningar för att kunna ha ryggen fri mot föräldrarna 
men jag tycker inte om det… 

 
 
Dokumentationen har även en betydelse när det gäller att hämta specifika uppgifter. Det kan 

handla om tider eller poäng: 

 
Jonas: så har nog de flesta rätt god koll på sina elever det tror jag så dokumentationen är ju ett bra 
verktyg om man vill antingen dubbelkolla och kontrollera eller om det är naturligtvis specifika 
uppgifter som man inte kan ha i huvudet alltså poäng och tider och sådant 

 
 

De specifika uppgifterna kan handla om att dokumentera i momentet orientering. Det handlar 

om att dokumentera just bara för att få några uppgifter kring elevernas prestationer, Urban är 

osäker på hur han ska gå tillväga: 

 
Urban: jag tror jag skulle kunna en fuling om jag ska bedöma orientering jag skulle kunna fråga 
om vad lite tecken betyder jag skulle kunna ha en orientering med 10 kontroller den som klarar 8 
på snabbast tid och har alla rätt får en bättre nivå bedömning en den som klarat fyra och jag vet 
inte det är svårt och det är antagligen så jag kommer göra det tills man vet hur man sätter… jag 
gillar det inte 
 

 

En annan som också använder sig av tiden i dokumentationen i orientering är Ylva, just av 

den anledningen att det verkar vara ett svårt moment att samla in underlag i: 

 
Ylva: […] i orienteringen så ser vad sluttiden är att säga så och sen då kan man få en ganska bra 
utgångspunkt till bedömning där den tid de har tagit på sig med orienteringen för de är ju omöjligt 
att hänga med dem i skogen […] 
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6. Analys och diskussion 
Det här avsnittet inleds med en sammanfattande diskussion utifrån svaren på 

frågeställningarna som framkom i resultatet. Därefter diskuteras syftet där det knyts ihop med 

bakgrundsdelen och teoriavsnittet och lyfts upp i förhållande till resultatet för studien. I en 

metoddiskussion försöker jag kritiskt granska den metod som valdes för studien. Efter det 

dras slutsatserna för denna studie och slutligen lämnas förslag på tänkbar fortsatt forskning.  

6.1 Resultatdiskussion 

Den första frågan handlar till största del om hur lärarna gör för att samla in information om 

elevernas kunskaper och utveckling i ämnet idrott och hälsa. Som resultatet visar handlar det 

om olika faktorers inverkan på möjligheten till att kunna analysera och tolka elevernas 

kunskaper och utveckling. Det handlar till stor del om vad lärarna väljer att lägga vikten på att 

bedöma, vilket resulterar i att det är detta som de tittar på i undervisningen. 

I resultatet framgår även att det finns styrande ramar som påverkar lärarnas möjlighet att 

analysera och tolka. Analysen och tolkningen verkar inte heller ligga på detaljnivå, utan 

lärarna ser till helheten när det kommer till bedömningen.  

Vad gäller dokumentationen som lärarna använder sig av finns även här ramar som 

möjliggör och hindrar en dokumentations utformning. Processen handlar om att 

dokumentationen ses som ett dokument där sammanfattningen av elevernas kunskaper och 

lärande dokumenteras. Utformningen beror på vad lärarna anser vara viktigt. Arbetssättet 

påverkar också dokumentationens utformning, då upplägget av undervisningen inverkar på 

dokumentationen. Redskapet i sig har en stor betydelse när det gäller hur dokumentationen ser 

ut men även tiden är en avgörande faktor för hur dokumentationen ser ut. De olika momenten 

är betydande för vad som får ta plats i dokumentationen. 

Strategin för att dokumentera ligger i att använda sig av egna koder och att 

undervisningsupplägget är anpassat efter hur dokumentationen går till. Strategierna är tydliga 

vad gäller specifika moment. De specifika momenten är också extra viktiga för lärarna att 

dokumentera, kanske av den anledningen att de är svårbedömda. Resultatet av att ha en 

strategi för att dokumentera är att lärarna skaffar sig bevis för de omdömen och betyg som 

eleverna sedan får. 

Dokumentationens betydelse för bedömningen och betygssättningen är enligt lärarna stor, 

dokumentationen ses som ett underlag. Ramarna utgörs i det här fallet av att underlaget kan 

saknas, genom att eleverna inte visar sina kunskaper. Resultatet av detta, enligt lärarnas 
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utsagor, är att dokumentationen leder till ett rättssäkert betyg eller omdöme. 

Dokumentationen klassas som ett bevis på att lärarna vet vad eleverna har för kunskaper och 

hur de ligger till i sin utveckling i förhållande till kunskapskraven.  

Syftet med den här studien var att undersöka fenomenet dokumentation och om samt hur 

lärarna dokumenterar elevernas kunskaper och utveckling som en del i bedömningsprocessen 

i ämnet idrott och hälsa.  

När det handlar om lärarnas dokumentation så sker den på olika nivåer (se de olika nivåerna i 

bilaga 3). Grunden för dokumentationen ligger på undervisningnivå. Det handlar således 

främst om den nivån där lärarna observerar sina elever och efteråt tolkar och analyserar den 

information som de har observerat (Annerstedt, 2001, s. 292). Däremot sker det ingen 

dokumentation av de analyser och tolkningar som görs utan denna verkar lärarna ”hålla i 

huvudet”. Frågan är då hur mycket kan lärarna egentligen hålla i huvudet? De råder skilda 

meningar i denna fråga. Vissa hävdar att det är helt omöjligt att hålla reda på alla elever 

medan andra menar att de kan minnas vilka elever som gjorde vad en tid efter lektionen har 

genomförts. Det går att finna stöd i litteraturen, (se Morton & Lieberman, 2006, s. 28) att det 

finns en svårighet för lärare att dokumentera samtidigt som man håller i undervisningen.  

Någonting annat som är intressant är att lärarna berättar någonting som skulle underlätta 

dokumentationen är samarbete med andra kollegor och att det finns något gemensamt 

bedömningssystem för alla idrott och hälsa lärare. Detta är något som den tidigare 

forskningen pekar på (Annerstedt, 2001, s. 291) det är viktigt att lärarna får diskutera i 

kollegiala samtal problematiken som finns i att bedöma. En annan aspekt av det är att 

komplexiteten med att bedöma i just ämnet idrott och hälsa kan ligga i att det har i den 

tidigare lärarutbildningen inte förekommit någon utbildning i bedömning i någon större 

utsträckning vilket lärarna uppger att de saknar. Ramarna i det här fallet är bristen på 

utbildning som hindrar att dokumentationen i processen kan ske, vilket i sin tur har en 

inverkan på resultatet alltså betyget eller omdömet. En möjliggörande faktor skulle då vara att 

lärarna fick tillgång till resurser eller möjlighet att samverka med andra lärare inom ämnet så 

att de tillsammans skulle kunna arbeta fram ett gemensamt bedömningssystem. Här spelar ju 

självklart tiden in som en faktor, som hindrar lärarna från att genomföra ett sådant arbete.  

Svårigheterna i att dokumentera ligger i det faktum att ämnets kunskaper är relativt 

outtalade, vilket leder till att lärarna väljer att dokumentera det enkla mätbara såsom tider och 

visad vilja. Dock är ett syfte med dokumentation, att det ska vara som ett stöd för elevernas 

kunskapsutveckling och att lärarna ska kunna motivera betygsgrunderna ifall föräldrar frågar 

hur deras barn ligger till i ämnet. Däremot handlar dokumentationen om, i praktiken, att man 
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som lärare försöker hålla ”ryggen fri” och att man skaffar sig bevis för att kunna sätta betyg 

eller skriva omdömen. Det handlar om vad man som lärare har för syfte med 

dokumentationen och vad de ser som kunskap, vilket också har en effekt på hur de väljer att 

dokumentera. Strategierna för dokumentation handlar främst om anpassning av 

dokumentationen efter de moment som är svåra att bedöma i. Ett typiskt moment som nämnts 

frekvent är orientering. I detta moment dokumenterar alla lärare av något slag kanske av den 

anledningen att det är ett svårbedömt moment och där vill man samla extra mycket bevis att 

ha vid senare bedömning. Något som kan ses i likhet med tidigare forskning (Skolverket, 

2011b s. 12, 33) är att lärarna tycker det är viktigt att ge eleverna flera möjligheter att visa 

sina kunskaper och att undervisningen är varierad.  

Felkällor i bedömningen är något som kan förekomma då oftast tolkningen och analysen 

görs men dokumentationen av den glöms bort (Williams, 1992, refererad i Pettersson, 2011, s. 

38-39). Det kan även vara så att eleverna visar kunskaper men läraren tolkar den inte och den 

dokumenteras inte. En bidragande faktor till detta kan vara antalet elever i klasserna (se tabell 

1). Det blir svårt att se alla elever och kanske främst de som visar utveckling av sina 

kunskaper som hamnar i glömska framför de elever som är svaga (något som lärare Urban 

uttrycker på s. 21). De svaga får i större utsträckning mer uppmärksamhet och tillsyn. Det 

ligger hos läraren att se till att deras tolkning blir rätt när den dokumenteras, vilket handlar 

mycket om lärarens förmåga att observera och skaffa sig en uppfattning om elevernas 

förmågor. Lärarna uppger även att dokumenteringen är ingenting som sker dagligen. Det kan 

leda till att elevernas visade kunskaper glöms bort och det har i sin tur en inverkan på deras 

omdöme och betyg. Ramen här och den viktigaste faktorn som både ses som ett hinder och en 

möjlighet är; tiden. Lärarna betonar bristen på tid och det är också en anledning till att 

dokumentationen får ett litet utrymme i undervisningen. Om tiden fanns skulle det i processen 

kunna vara möjligt att dokumentera i större utsträckning. Det skulle ha betydelse för 

resultaten, som kan vara bedömningar eller betyg.  

Varken dokumentationer eller omdömen är neutrala, de har alltid präglats av författarens 

synsätt (Asp- Onsjö, 2011, s. 42). Risken med att lärarna inte dokumenterar blir att deras egna 

tolkningar och värderingar av eleven spelar in och har en inverkande roll i betyget och 

omdömena. Påföljden av detta kan resultera i att betygssättningen inte blir rättssäker. Måhl 

(1998) hävdar att lärare inte alltid behöver förklara den kunskap som denne ser och värderar 

för att kunna genomföra en bedömning. Det är något som kommer med erfarenhet och läraren 

ser sina elever utvecklas kontinuerligt. Detta är någonting jag ställer mig kritisk till då eleven 

har rätten, enligt skollagen, att få reda på grunderna till betyget. Det är viktigt att som lärare 
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veta vilken kunskap eleverna ska visa så att det man dokumenterar är det som ska 

dokumenteras.  

Problematiken ligger i att kunna sätta ord på vad den tysta kunskapen är för något och hur 

man medvetet återger den tysta kunskapen skriftligt, genom dokumentation. Redskapen som 

lärarna använder sig av när de dokumenterar är varierande och endast två av lärarna nämner 

samma verktyg som skulle kunna underlätta bedömningen.  

I bristen på det gemensamma verktyget och synsättet på bedömning samt användningen av 

dokumentation så är risken att bedömningen sker subjektivt.   

Tittar man på Jönssons (2011) tre sorters tillvägagångssätt gällande lärares sätt att bedöma 

och vilka strategier de använder så är det ingen av lärarna som placerar sig endast inom en 

kategori. Även om det är önskvärt att de ska planera bedömningen som en del av 

undervisningen så tycks flera av lärarna handla efter känsla och minne. De berättar även om 

att de tittar på helheten när de bedömer. Enligt mig är en given faktor och en hindrande ram 

som är orsaken till detta är att klasserna är för stora. Problematiken ligger i att lärarna inte har 

möjlighet att se individerna och därför väljer de att under processen se helheten för att kunna 

producera något sorts underlag. Det handlar även om att vissa går tillväga som bevissamlaren 

just för att ha någonting att utgå ifrån när de sätter betyget.  

Asp – Onsjö (2011, s. 52) pekar på att dokumentationen bör ses som ett föränderligt 

verktyg alltså någonting som inte blir färdigt och det eftersom eleverna ständigt utvecklas.   

6.2 Metoddiskussion  

I stora drag anser jag att datainsamlingen har fungerat bra. Däremot har det varit svårt att få 

tag på respondenter som haft möjlighet att ställa upp i studien. Transkriberingen av 

intervjuerna har varit tidskrävande arbete. För varje intervju som genomförts har jag lärt mig 

nya saker om ämnet. Detta har lett till djupare och djupare intervjuer vilket har resulterat i att 

intervjuerna har blivit allt längre för varje gång. En annan svårighet har varit att genomföra 

intervjuerna, detta trots att jag prövade mina frågor innan första intervjun genomfördes. I 

efterhand hade jag nog valt att göra två till tre testintervjuer först med verksamma lärare för 

att öva upp förmågan att intervjua. Detta kan vara anledningen till att intervjuerna blev längre 

och längre för varje gång en intervju genomfördes. Eftersom kunskaperna om det valda 

området och förmågan att intervjua ökade så kunde jag ställa rätt uppföljningsfrågor. 

Svårigheten har även legat i att få en översikt över det stora materialet som intervjuerna 

resulterade i samt transkriberingen av dem. Arbetet med att transkribera har varit det mest 

intressanta i hela studien samt att få analysera och tolka resultaten från datainsamlingen. Det 
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som underlättade var att jag kunde urskilja ett mönster med hjälp av mina frågeställningar 

vilket tyder på att de svar som framkom var de jag frågade efter. Det blev tydligare när 

datamaterialet delades upp i fyra modeller. Dessa gav även en tydligare överblick över det 

funna resultatet. Jag har varit medveten om att mina egna värderingar, som kan lätt ta över vid 

intervjuer och därför har det varit en trygghet att använda intervjuguiden så att fokus för 

studien bibehölls under samtliga intervjuer. Den egna konstruerade modellen har varit till stor 

nytta vid intervjuerna för att lättare visa respondenterna vad intervjun kommer handla om 

samt att de hade någonting att förhålla sig till. 

För att ta reda på det som ämnas undersöka i studien har intervjuer, enligt mig, varit den 

metod som har passat bäst. Däremot skulle det kunnat vara ännu mer givande om man hade 

kombinerat denna metod med observationer av lärarna under lektionstid för att se hur de går 

tillväga när de dokumenterar. Det hade även varit intressant att ta del av de verktyg som de 

använder i syfte för att underlätta dokumentationen och bedömningen. Det ska även tilläggas 

att urvalet i studien utgörs av sex lärare i idrott och hälsa vilket kan ha påverkat studiens 

resultat och ifall en liknande studie skulle göras så skulle troligtvis inte samma resultat 

framkomma.  

6.3 Slutsatser 

Efter genomförd studie och utifrån den insamlade empirin samt i relation till tidigare 

forskning går det att konstatera att denna studies lärare i idrott och hälsa för dokumentation. 

Det finns en rad olika tillvägagångssätt när det handlar om att utföra dokumentationen. 

Studien har belyst svårigheten med att analysera och tolka elevernas kunskaper och 

utveckling. Slutsatsen kan dras att förmågan att kunna se vad eleverna kan är något som är en 

förmåga som man arbetar fram med tiden, något som är erfarenhetsbaserat.  

Det går även i likhet med tidigare forskning dra slutsatsen om att dokumentationens syfte 

är i första hand till för att hålla ryggen fri. Det kan även handla att ha något sorts bevis att 

utgå ifrån när betygen sätts. I andra hand handlar det om att det ska vara ett stöd för elevernas 

utveckling i ämnet.  

För att lärarna ska kunna dokumentera eleverna som individer så måste de också ha 

möjligheten att se alla elever. Hindret för detta är att antalet elever i klasserna är för många, 

vilket gör att helheten prioriteras. Lärarna anser att dokumentationen är en viktig del i att föra 

en rättssäker bedömning och den har en plats i undervisningen. Däremot skiljs synen på 

dokumentation och undervisning åt istället för att se det som en viktig del i hela 

bedömningsprocessen.  
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Min roll som forskare är att jag har stor respekt för de yrkesverksamma inom den 

pedagogiska verksamheten och vill med denna studie bidra till att kunskapen inom 

verksamheten utvecklas och berikas vad gäller användningen av dokumentationen som ett 

pedagogiskt verktyg.  

6.4 Fortsatt forskning 

Fortsatt forskning kring området bedömning och dokumentation behöver fortsätta bedrivas. 

Dels för att det är ett område som ständigt är under förändring och det är viktigt att hålla 

denna debatt levande och öppen för diskussion. Det som skulle vara intressant att fortsätta 

forska kring vad gäller detta område är dels att utvidga undersökningen genom att genomföra 

flera intervjuer med kompletterande observationer.  

Intressant skulle även vara att ta del av de bedömningsverktyg som lärarna använder sig av 

vid dokumentationen. Samtidigt skulle man kunna granska de individuella 

utvecklingsplanerna och de skriftliga omdömena. Dessa skulle man sedan kunna jämföra 

dessa med vad som står skrivet i till exempel läroplanen om vilka kunskaper eleverna bör ha 

kunna.  

 
  



 

36 
 

7. Käll- och litteraturförteckning 
Annerstedt, C. (2001). Utvärdering, bedömning och betygssättning. I Annerstedt, C. 
Peitersen, B. & Rønholt, H (Red). Idrottsundervisning: Ämnet idrott och hälsas didaktik (s. 
287-302). Göteborg: Multicare Förlag AB.  

Asp-Onsjö, L. (2011). Dokumentation, styrning och kontroll i den svenska skolan. 
[elektronisk version]. Lärande och samhälle. Malmö högskola s. 39-56. 

Bjørndal, Cato R. P. (2009).  Det värderande ögat: observation, utvärdering och utveckling i 
undervisning och handledning. Stockholm: Liber. 
 
Björklund Boistrup, L. (2011). Att fånga lärandet i flykten. I Lindström, L., & Lindberg, V., 
& Pettersson, A. (Red), Pedagogisk bedömning: att dokumentera, bedöma och utveckla 
kunskap (2 uppl.) (108-126). Stockholm: Stockholms universitets förlag.  
 
Ekenberg, A.M., & Hinnfors, J. (2006). Uppsatshandbok: hur du lyckas med din uppsats. 
Lund: Författarna och Studentlitteratur.  
 
Ekenberg, A.M., & Hinnfors, J. (2012). Uppsatshandbok: hur du lyckas med din uppsats (2 
uppl .) Lund: Författarna och Studentlitteratur.  
 
Forsberg, E., & Lindberg, V. (2010).  Svensk forskning om bedömning: en kartläggning. 
Stockholm: Vetenskapsrådet. 
 
Gustafsson, C. (1994). Antalet utvärderingsmodeller är oändligt… I Gustafsson, C. Selander, 
S. (Red), Ramfaktorteoretiskt tänkande: pedagogiska perspektiv: en vänbok till Urban 
Dahllöf (s. 13-41). Uppsala: Pedagogiska institutionen, Univ. 
 
Johansson, B., & Svedner, P.O. (2010).  Examensarbetet i lärarutbildningen (5 uppl.) 
Uppsala: Kunskapsföretaget. 
 
Jönsson, A. (2011).  Lärande bedömning (2 uppl.) Malmö: Gleerup. 
 
Kvale, S. (1997).  Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 
 
Larsson, H., & Redelius, K. (2004). Några pedagogiska utmaningar i relation till ämnet idrott 
och hälsa. I Larsson, H. & Redelius, K. (Red), Mellan nytta och nöje: bilder av ämnet idrott 
och hälsa (s. 227-239). Stockholm: Författarna. 
 
Linde, G. (2006).  Det ska ni veta!: en introduktion till läroplansteori (2 uppl.) Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Linde, G. (2012).  Det ska ni veta!: en introduktion till läroplansteori! (3 uppl.) Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Lundgren, U. P. (1994). Om begränsningarnas möjligheter. I I Gustafsson, C. Selander, S. 
(Red.), Ramfaktorteoretiskt tänkande: pedagogiska perspektiv : en vänbok till Urban Dahllöf 
(s. 5-11). Uppsala: Pedagogiska institutionen, Univ. 
 



 

37 
 

Lundgren, U. P. (1999). Ramfaktorteori och praktisk utbildningsplanering [elektronisk 
version]. Pedagogisk forskning i Sverige årg 4 (nr 1),  s. 31-41. 
 
Lundvall, S., & Meckbach, J. (2008). Mind the gap: physical education and health and the 
frame factor theory as a tool for analysing educational settings [elektronisk version]. Physical 
Education and Sport Pedagogy, volym 13, (nr 4), s. 345- 364. 
 
Morton, K. B., & Lieberman, L. J. (2006). Strategies for Collecting Data in Physical 
Education [elektronisk version]. Teaching Elementary Physical Education volym 17, (nr 4), s. 
28-31. 
 
Myndigheten för skolutveckling (2007). Idrott och hälsa: en samtalsguide om kunskap, 
arbetssätt och bedömning. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling. 
 
Måhl, P. (1998).  Vad krävs nu?: en bok om hur skolan kan se ut och fungera . Stockholm: 
HLS. 
 
Patel, R., & Davidson, B. (2011).  Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra 
och rapportera en undersökning (4 uppl.) Lund: Studentlitteratur. 
 
Pettersson, A. (2011). Bedömning – varför , vad och varthän? I Lindström, L., & Lindberg, 
V., & Pettersson, A. (Red), Pedagogisk bedömning: att dokumentera, bedöma och utveckla 
kunskap (2 uppl.) (s. 31-42). Stockholm: Stockholms universitets förlag. 
 
Pettersson, A. (2010). Bedömning av kunskap för lärande och undervisning. I Ekholm, A. K. 
(Red).  Bedömning för lärande: - en grund för ökat kunnande (s.7-19) Stockholm: Stiftelsen 
SAF i samarbete med Lärarförbundet. 
 
Repstad, P. (2007). Närhet och distans: Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap (4 uppl.) 
Lund: Studentlitteratur AB.   
 
Skolverket (2011a). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 
Stockholm: Skolverket. 
 
Skolverket (2011b). Skolverkets allmänna råd: Planering och genomförande av 
undervisningen – för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. 
Stockholm: Elanders Sverige AB. 
 
Skolverket (2003c). Nationella utvärderingen för grundskolan 2003: Idrott och hälsa 
(Ämnesrapport till rapport 253). Stockholm: Elanders Gotab. 
 
Stensmo, C. (2002). Vetenskapsteori och metod för lärare – en introduktion. Uppsala: 
Kunskapsföretaget i Uppsala AB.   
 
Svensen, G. (2013). Skolan som doku – såpa. Pedagogiska magasinet, (nr 1), s. 42-45. 
 
Trost, J. (2005).  Kvalitativa intervjuer (3 uppl.) Lund: Studentlitteratur. 
 
Vetenskapsrådet. (2002) Forskningsetiska principer: inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning. Hämtad 30 april 2013 http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pd



 

 

 

Bilaga 2 Intervjuguide 
Bakgrundsfrågor 

Kvinna/man? 

Ålder? 

När tog du examen? 

Hur länge har du arbetat som idrottslärare? 

Vilka årskurser undervisar du i? 

Har du några andra ämnen du undervisar i? 

Om ja: Vilka ämnen? 

Ungefär hur många elever är det i de klasser du undervisar? En snittklass? 

 
 
Temafrågor: Bedömning 
 
Hur ser din utbildning i bedömning ut? 
 
Hur ser det ut på fortbildningsfronten? 
 
Hur skulle du beskriva att din bedömningsprocess ser ut? 
 
 
Temafrågor: Tolkning/Analys & dokumentation 
 
Använder du i din undervisning några redskap för bedömning? 
 
Hur går du tillväga när du tolkar/analyserar elevernas kunskaper? 
 
Vad anser du om svårigheter som finns i idrott och hälsa vad gäller tolkning och analys av 
elevers kunskaper? 
 
Systematiserar du dina observationer av elevernas kunskap? 
 
Anser du att något redskap/verktyg skulle kunna underlätta din undervisning? 
Om ja: vilket redskap tänker du på då? 
 
Hur ser dokumentationen ut på undervisningnivå? 
 
Vilken betydelse har dokumentationen för bet yget/omdömen? 
 
Vilka felkällor i underlaget/dokumentationen kan förekomma anser du i idrott och hälsa? 
 
Om du undervisar i något annat ämne ser du några skillnader i bedömningen i dina ämnen vad 
gäller svårigheter? 
 



 

 

 

Bilaga 3 Intervjumodell 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilaga 4 Modell över transformering, formulering och 
realiseringsprocessen. (Lundvall & Meckbach, 2008) 
 

	  
BETYG	  

DOKUMENTION	  

TOLKNING	  OCH	  ANALYS	  

OBSERVATION	  AV	  ELEVERNA	  PÅ	  
UNDERVISNINGSNIVÅ	  


