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Abstract 

In several Swedish research studies about the school subject physical education 

and health (PEH), assessment emerges as a difficult task for teachers. Assess-

ment and grading is largely based on observation and teachers’ gut feeling, even 

though a reliable assessment process requires some form of documentation. 

The aim of this study is to examine how teachers in the Swedish primary and 

secondary schools document the students' knowledge and how this work is per-

ceived in relation to influencing factors. The theoretical framework consists of 

curriculum theory with a focus on frame factors and the transformation and 

realization of the subject content. 

In the first part of the data collection 144 PE teachers completed a survey 

about their perceptions of the documentation process. The second part was con-

ducted as semi-structured interviews with ten PE teachers focusing on the 

teachers’ work with the documentation of students’ knowledge in PEH. 

The results show that a large majority of the teachers experience the docu-

mentation of students' knowledge as difficult. The main obstacles are frame 

factors such as time, schedule and class numbers. The teachers, however, have a 

broad repertoire of documentation methods that they use. The analysis indicates 

that the teachers' documentation of the students’ performances is guided by 

what is possible to document rather than what learning objectives the curricu-

lum stipulate. However, exceptions emerged among some of the interviewed 

teachers whose teaching clearly differed from the other teachers. These “sys-

tematic planners” had already decided in the planning stages of teaching what 

content should be assessed, how it should be made, and what kind of infor-

mation that should be collected and documented. For "the systematic planners" 

the frame factors did not constitute a major obstacle. 

The national PE curriculum has undergone significant changes over the last 

20 years and the teachers have problems transforming the curriculum into daily 

practice. The teaching is characterized by a wide variety of content but with few 

lessons per activity. The collision between the realization of the subject content, 

and the increased demands for a legally secure assessment practice, is perceived 

by many teachers as an impossible equation. Having enough time to observe, 

assess and document all the students' knowledge of a specific subject content, 

delivered over two to three lessons, is problematic. However in the perspective 

of "the systematic planners", with perhaps six to eight lessons in the same sub-

ject matter, this does not seem to be a problem. 
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Prolog 

Hur ska jag hinna dokumentera alla elevers kunskapsutveckling samtidigt som 

jag leder klassen? Detta var en fråga som ständigt återkom i mitt huvud under 

mina 11 år som undervisande lärare i idrott och hälsa. Det kändes som en omöj-

lighet att dels hinna se alla elever, dels skriva ner något om dem i min idrotts-

journal samtidigt som jag ledde ett danspass eller passade eleverna i redskaps-

gymnastik. Problemet ledde ibland till att jag, mot min egen vilja och bättre 

förståelse, bokförde resultat i form av tider från löprundan och mått i längd-

hoppsgropen i brist på andra mer relevanta bedömningsunderlag. Det hade ju 

hänt att jag ibland inför utvecklingssamtal med en elev satt där med ett blankt 

papper och skulle försöka beskriva vilka mål eleven uppnått eller ej och vad 

som krävdes för att komma vidare. Just därför, för att inte hamna i samma situ-

ation igen, blev ibland de mätbara resultaten en del av bedömningsunderlaget 

trots att det egentligen inte ingår i kunskapskraven. Mitt dåliga samvete fick 

mig redan då att börja söka efter nya möjliga arbetssätt kring just dokumentat-

ion i idrottsundervisningen. 

Vid mina många samtal med lärarkollegor i idrott och hälsa runt om i landet, 

vid nätverksträffar i kommunen och vid Idrotts- och hälsokonventet på Gym-

nastik- och idrottshögskolan, som jag jobbat med i åtta år, fick jag uppfattning-

en att jag inte var ensam med mina bekymmer utan att de delades av många 

andra. När väl chansen dök upp att söka till Forskarskolan idrott och hälsas 

didaktik var valet av problemområde därför enkelt. Här såg jag en möjlighet att 

gå på djupet i frågan och förhoppningsvis ”hitta lösningar” på problemet. 

Utan någon djupare förkunskap kring vetenskapliga metoder tänkte jag mig 

en storskalig kvantitativ enkätundersökning för att undersöka hur lärare i idrott 

och hälsa arbetade med just dokumentation i idrottsundervisningen. Från detta 

material tänkte jag mig sedan lyfta fram några ”goda exempel” som kunde spri-

das vidare. 

Redan vid forskarskolans första internat fick den tanken begravas då jag fick 

motfrågan vad goda exempel är och vem som egentligen avgör det. Kan inte det 

som är ett gott exempel i en persons ögon vara ett dåligt i en annans?  

Det är dessa praktiknära problem i undervisningen tillsammans med frågan 

om hur man vetenskapligt kan belysa frågan som lett fram till föreliggande 

forskningsprojekt kring dokumentation av elevers kunskaper i ämnet idrott och 

hälsa. 

 



 

 

 

14 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Den här licentiatuppsatsen handlar om lärares dokumentation av elevers kun-

skaper för bedömning i ämnet idrott och hälsa. I studien undersöks hur lärare 

arbetar med dokumentation, både formativt och summativt, och hur de upplever 

detta arbete mot bakgrund av de olika förutsättningar som råder inom skolan. 

Varför är då lärares dokumentationsarbete viktigt att studera?  För att kunna 

besvara den frågan måste jag börja med att belysa dels några aspekter kring 

ämnet idrott och hälsa i förhållande till övriga skolämnen, dels skolans styrning 

i form av nationella styrdokument. 

Idrott och hälsa har en lång tradition som ämne inom det svenska skolväsen-

det, om än med skiftande ämnesnamn. Redan 1813 togs de första trevande för-

söken att införa obligatorisk fysisk fostran i skolan och de tankar som präglade 

undervisningen utgick, i stort sett, från en och samme man – Per Henrik Ling 

(Annerstedt, 1991). Ämnet har sedan dess genomgått ett antal faser med olika 

inriktningar, från en militär prägel på undervisningen till en fysiologisk inriktad 

undervisning från mitten av 1900-talet där gymnastiklärarnas huvuduppgift var 

att försöka få eleverna att svettas (ibid. s. 132-134). Annerstedt menar att ämnet 

från 1970-talet genomgick en osäkerhetsfas där ämnet fick allt färre centrala 

anvisningar och direktiv och idrottsrörelsen fick en allt större påverkan på äm-

nesinnehållet. I samband med att den svenska skolan övergick från regelstyr-

ning till målstyrning i början av 1990-talet, ändrades också kursplanerna liksom 

ämnesnamnet. Ämnet fick då sitt nuvarande namn: idrott och hälsa. Genom 

denna förändring kan ämnet sägas ha gått över till en ny fas, det Annerstedt 

benämner hälsofasen (Annerstedt, 2000). 

Trots att styrdokumenten för ämnet idrott (och hälsa)1 genomgått stora för-

ändringar sedan den fysiologiska fasen så har relativt lite förändrats i den reali-

serade undervisningen (Karlefors, 2002; Ekberg, 2009). Ämnet tycks ha en 

                                                      
1 Ämnet idrott och hälsa har en rad olika benämningar internationellt sett, men jag har i uppsatsen 

valt att endast använda mig av två begrepp. När jag refererar till svenska och nordiska förhållan-

den och forskning i ämnet används begreppet ämnet idrott och hälsa samt lärare i idrott och 

hälsa. När jag istället refererar till ämnet Physical Education (PE) i andra länder och internationell 

forskning används begreppet idrottsämnet och idrottslärare även om det också i andra länder 

inbegriper olika former av hälsa. 
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stark inre inramning, vilket kan förstås som att ämnet har starka traditioner rö-

rande vilket innehåll och sätt att undervisa som räknas som giltigt inom lärarkå-

ren (Lundvall & Meckbach, 2008). Detta innebär också att ämnet är starkt klas-

sificerat gentemot andra ämnen i skolan (Karlefors, 2002). Däremot verkar äm-

net idag ha en svag inramning i förhållande till styrdokumenten, det vill säga 

styrdokumenten i idrott och hälsa verkar inte vara så styrande för hur undervis-

ningen bedrivs eller för ämnesinnehållet (Lundvall & Meckbach, 2008). 

I och med införandet av nya läro- och kursplaner för det svenska skolsyste-

met 2011 stramades styrningen av skolan upp jämfört med tiden under de före-

gående läroplanerna Lpo/Lpf 94. Skolan är fortfarande målstyrd, men staten har 

tagit ett större ansvar för styrningen genom tydligare kursplaner, införandet av 

nationella kunskapskrav och ett nytt betygssystem. I denna övergång från att 

enbart vara ett praktiskt ämne, till att vara ett kunskapsämne likt övriga ämnen i 

skolan2, har det uppstått en stark spänning mellan rådande undervisningspraktik 

och de krav de nya styrdokumenten ställer på elever och lärare. I de äldre kurs-

planerna för ämnet (Lgr 80/Lgy 70 och tidigare) var undervisningen uppbyggd 

utifrån ett antal huvudmoment som skulle klaras av med en ganska detaljerad 

beskrivning av vilka rörelser och aktiviteter som skulle ingå. I dagens kursplan 

för grundskolan ska undervisningen organiseras utifrån ett centralt innehåll mot 

ett antal kunskapskrav, vilka är starkt kopplade till betygen i ämnet. I kurspla-

nen för grundskolan finns fastställda kunskapskrav för betygsnivåerna A, C och 

E och för att eleven ska få ett visst betyg måste samtliga kunskapskrav på den 

nivån vara uppfyllda (Skolverket, 2011a). Detta får, eller rättare sagt bör få, 

konsekvenser för lärares arbete och förhållningssätt. Flera studier (Skolverket, 

2004; Lundvall & Meckbach, 2008; Quennerstedt, Öhman, & Eriksson, 2008; 

Ekberg, 2009; Londos, 2010; Skolinspektionen, 2010) visar dock att undervis-

ningen i ämnet idrott och hälsa verkar fortgå utan någon större hänsyn till styr-

dokumenten, man kan säga att det är ”business as usual” i idrottshallen och 

gymnastiksalen. 

Förhållandena ser likartade ut internationellt sett, även om såväl undervis-

ning som styrdokument skiljer sig åt mellan länder. Detta har medfört att man 

globalt, i allt högre grad talar om att idrottsämnet befinner sig i en kris med en 

osäker framtid (Marshall & Hardman, 2000; Kirk, 2010). Om ämnet inte lever 

upp till de anspråk som görs av såväl politiker som av lärarna själva, till exem-

pel att främja en fysiskt aktiv och hälsosam livsstil, är risken stor att andra aktö-

rer tar över. I exempelvis Australien blir det allt vanligare att skolor, i mer eller 

mindre omfattning, lägger över olika delar av idrottsundervisningen på externa 

aktörer utanför skolan, så kallad outsourcing, för att komma åt dessa aktörers 

                                                      
2 Ämnet idrott och hälsa blev ett kunskapsämne i skolan redan vid införandet av de nya läropla-

nerna Lpo/Lpf 94, åtminstone på formuleringsarenan, det vill säga i de formulerade styrdokumen-

ten. Idrott och hälsa som kunskapsämne verkar dock inte ha fått något större genomslag i lärares 

transformering av de dåvarande kursplanerna. 
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expertis (Williams, Hay, & Macdonald, 2011). Även om ämnet idrott och hälsa 

i Norden kan anses ha ett bättre utgångsläge än i många andra länder (Marshall 

& Hardman, 2000) så brottas ämnet även här i Sverige med problem som måste 

angripas (Skolverket, 2004; Skolinspektionen, 2012). Ämnet har givits legitimi-

tet av beslutsfattare men i praktiken är legitimiteten svag i förhållande till andra 

ämnen. Man kan säga att undervisningen i ämnet både förlorat och samtidigt 

behållit sin kärna, en kärna som inte har det formella stödet i styrdokumenten 

(Lundvall, 2004). 

Inför lanseringen av de nya läroplanerna 2011 (Skolverket, 2011a; 2012a), 

lades i förarbetet stor vikt vid att involvera lärarkåren i formandet av de nya 

styrdokumenten. Även implementeringsarbetet efter införandet av de nya styr-

dokumenten har fått ett större utrymme än tidigare3 varför vi nu befinner oss i 

en fas där det, precis som David Kirk beskriver i sin bok Physical Education 

Futures (2010), mycket är upp till lärarkåren och inte minst lärarutbildningen 

för att få en förändring av verksamheten. Det är dock viktigt att inte försöka 

hitta syndabockar till varför det ser ut som det gör och varför ämnet inte föränd-

rats i den takt och riktning som styrdokumenten slagit fast. I sin bok slår Kirk 

fast just detta: ”no-one needs to be blamed for the current state of affairs, that 

there are no villains” (ibid. Preface). Det viktiga är, precis som Kirk också kon-

staterar, att vi förstår problematiken och försöker göra något åt den. Denna li-

centiatuppsats kan därför sägas vara ett bidrag i utvecklingen av ämnet genom 

studiens praxisnära ansats där utgångspunkten tas i aktuella problem rörande 

undervisning och bedömning. 

Betyg och bedömning i ämnet idrott (och hälsa) har varit föremål för en rad 

studier de senaste åren såväl nationellt som internationellt (se bland annat 

Mintah, 2003; Hay, 2006; Grönlund, 2007; Redelius, 2007; Hay & Macdonald, 

2008; Annerstedt, 2009; Hay & Penney, 2009; Annerstedt & Larsson, 2010; 

Redelius & Hay, 2012; Seger, 2014; Svennberg, Meckbach, & Redelius, 2014). 

Även Skolinspektionens granskning av ämnet (Skolinspektionen, 2012) och den 

nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (Skolverket, 2004) har fokuserat 

på olika problem med betygsättningen i ämnet idrott och hälsa. De svenska 

studier som belyst betygsättning har bland annat fokuserat på vad det är som 

bedöms, elevers syn på betygsättning, flickors och pojkars olika förutsättningar 

inom ämnet och skillnader i betygsättning samt vilket underlag lärare har för sin 

betygsättning. Det är kring det sista området som denna licentiatuppsats kretsar, 

nämligen lärares arbete med att dokumentera och skapa underlag för bedömning 

i ämnet idrott och hälsa. 

Varför är då lärares dokumentation i ämnet idrott och hälsa viktigt att studera 

utifrån den bakgrundsbeskrivning jag målat upp? Trots att vi i Sverige haft ett 

                                                      
3 Här jämför jag med Selgheds (2004) och Tholins (2003) beskrivningar av och kritik mot imple-

menterinsarbetet av Lpo/Lpf94. 
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mål- och kunskapsrelaterat betygssystem i drygt 20 år visar forskning att bety-

gen i ämnet idrott och hälsa fortfarande till stora delar sätts på andra grunder än 

det som de nationella styrdokumenten stipulerar (Tholin, 2006; Redelius & 

Hay, 2009). Forskningen visar också att lärares underlag för betygsättning ofta 

grundar sig på observationer och mindre på skriftlig eller annan form av doku-

mentation (Lundvall, Meckbach, & Thedin Jacobsson, 2002). Att så är fallet är 

ett problem som inte bara gäller Sverige utan det förekommer även i internat-

ionella studier av idrottsämnet (Chan, Hay, & Tinning, 2011; Young, 2013). I 

ett skolsystem där betygen är av stor vikt för elever vid ansökan till högre ut-

bildning ställs det också höga krav på en rättssäker och valid bedömning av 

elevernas kunskaper. I skollagen framgår att ”Eleverna ska informeras om de 

grunder som tillämpas vid betygssättningen” samt att ”den som har beslutat 

betyget ska på begäran upplysa eleven och elevens vårdnadshavare om skälen 

för betyget” (Skollagen, SFS 2010:800, 3 kap, 15-17 §). Vidare står det att läsa i 

läroplanens övergripande mål och riktlinjer för grundskolan att läraren ska ”uti-

från kursplanernas krav allsidigt utvärdera varje elevs kunskapsutveckling, 

muntligt och skriftligt redovisa detta för eleven och hemmen samt informera 

rektorn” samt att läraren ska ”vid betygssättningen utnyttja all tillgänglig in-

formation om elevens kunskaper i förhållande till de nationella kunskapskraven 

och göra en allsidig bedömning av dessa kunskaper” (Skolverket, 2011a, s. 18). 

Dessa krav på lärarna blir svåra att nå upp till utan en mer systematisk doku-

mentation av elevernas kunskaper. 

Forskningen har visat att denna dokumentation ofta saknas och att det kan 

ifrågasättas om betygen är jämförbara, rättvisa och valida (Annerstedt & 

Larsson, 2010). Lärares betygsättning grundar sig ofta på faktorer som lärarna 

har svårt att sätta ord på och som de refererar till som magkänsla (Hay & 

Macdonald, 2008; Svennberg, Meckbach, & Redelius, 2014). Det finns ingen 

direkt tradition av skriftliga underlag för betygsättning i ämnet idrott och hälsa 

och ämnet präglas dessutom av undervisningsformer där läraren är aktiv bland 

eleverna vilket försvårar möjligheten att samla ett sådant underlag. Elever har 

dock rätt att veta vad det är lärare bedömer och betygsätter samt när denna be-

dömning görs. Inte minst gäller detta för att de har lättare för att lära om de vet 

vilka kunskaper de förväntas utveckla, vilket kan ske genom så kallad formativ 

bedömning och återkoppling. Bedömning och betygsättning skickar signaler till 

eleverna om vad det är som anses som viktigt i ämnet och påverkar därmed 

också elevernas lärande (Redelius & Hay, 2009; Chan, Hay, & Tinning, 2011; 

Hay & Penney, 2013). 

Svennberg et al. (2014) hänvisar till Stiggins när de pekar på tre möjliga för-

klaringar till skillnaden mellan de fastslagna betygskriterierna och den bedöm-

ningspraktik som råder: skillnader i lärares uppfattningar om vad som är lämp-

liga arbetssätt, ”verkligheten” i klassrummet gör rekommenderade arbetssätt 

olämpliga samt lärares brist på kunskap och skicklighet i rekommenderad be-

dömningspraktik. Dessa förklaringar ligger i linje med de resultat som 
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Desrosiers et al. presenterade redan 1997: ”[…] when training does not provide 

the needed tools, and when the school does not offer support or proper instru-

ments, the teacher is left alone to find appropriate ways that fit the classroom 

setting” (Desrosiers, Genet-Volet, & Godbout, 1997, p. 213). Kollisionen mel-

lan en traditionell undervisningspraktik och lärares osäkerhet kring vad som ska 

bedömas och betygsättas, och de allt större krav som ställs på dokumentation av 

elevers kunskaper, uppfattas av många lärare som en omöjlig ekvation. Detta 

leder i många fall också till att lärare snarare samlar underlag som bevis för att 

”ha ryggen fri” (Asp-Onsjö, 2011) än som underlag för bedömning som speglar 

kunskapskraven i styrdokumenten. Det är kanske mot bakgrund av dessa krav 

på dokumentation och underlag för bedömning som lärare i ämnet idrott och 

hälsa åter plockar fram måttband och tidtagarur för att mäta resultat i längd-

hoppsgropen och på löpslingan (Tholin, 2006) – trots att kvantitativa idrottsre-

sultat av det slaget inte ska utgöra bedömningsunderlag enligt kursplanen. 

Trots att många studier riktat fokus mot bedömning och betygsättning i äm-

net idrott och hälsa de senaste åren har jag inte funnit någon som inriktats mot 

att belysa problematiken kring dokumentation, det vill säga hur olika lärare 

samlar underlag för bedömning. Dokumentation av elevers kunskaper är en del 

av arbetet med bedömning och betygsättning och i genomgångna vetenskapliga 

artiklar på området innefattas ofta också denna process även om den inte alltid 

är direkt uttalad. Bilden av dokumentationsproblematiken synliggörs bland an-

nat utifrån mina egna erfarenheter som jag beskrivit i prologen och som delas av 

många andra lärare. Med allt större krav på en rättssäker betygsättning hamnar 

också lärares fokus på just den delen av bedömnings- och betygsarbetet som 

handlar om dokumentation. Så även om frågan kring dokumentation indirekt 

berörs i en rad olika artiklar kring bedömning och betygsättning så är min am-

bition i föreliggande licentiatuppsats att sätta fokus på just den del av bedöm-

ningsarbetet som av många av lärarna upplevs som ett stort problem, nämligen 

dokumentationsprocessen. 

1.2 Definition av begreppet dokumentation 

Begreppet dokumentation används flitigt inom såväl forskning på skolans om-

råde som i myndighetsdirektiv och styrdokument. Det är dock inte något enty-

digt begrepp och i vid bemärkelse kan det betyda att insamla och sammanställa 

information. Dokumentationen kan inbegripa portfolio, videofilm, foto, anteck-

ningar, loggbok, observationer, intervjuer, ljudupptagningar, tester och prov. 

Dokumentationen kan vara både digital och analog och användas som underlag 

för betygsättning men också för att synliggöra verksamhet och lärprocesser för 

barn och vårdnadshavare. Vidare kan dokumentation ses som systematiskt do-

kumenterade bevis i en så kallad evidensbaserad undervisningspraktik (Vallberg 

Roth, 2010). Det som i de flesta fall dock avses med dokumentation i den ve-
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tenskapliga litteraturen är dels det som kallas pedagogisk dokumentation, dels 

den dokumentation som sker inför och i samband med utvecklingssamtal, indi-

viduella utvecklingsplaner (IUP) och åtgärdsprogram. Man kan se det som att 

forskningsläget grovt sett uppvisar en viss ”slagsida” åt förskolan när det gäller 

forskning med inriktning på pedagogisk dokumentation och en viss övervikt åt 

senare skolår när det gäller forskning om bedömning och betyg (ibid. s. 180). 

Man talar i dessa fall ibland om en dokumentationskultur där det inte bara i 

skolan utan även i det omgivande samhället ställs allt högre krav på doku-

mentation. Dokumentationen har blivit en central del i skolans verksamhet både 

på gott och på ont. Genom att saker dokumenteras så fixeras sanningen i en viss 

form men blir samtidigt synlig och möjlig för elever och föräldrar att opponera 

sig mot (Asp-Onsjö, 2011). 

Den definition av begreppet dokumentation som avses i den här uppsatsen 

handlar om hur lärare i idrott och hälsa samlar underlag för bedömning i den 

dagliga undervisningen. Uppsatsens studieobjekt är med andra ord själva 

dokumentationsprocessen där det bland annat handlar om att studera på vilket 

sätt lärare gör bedömningar som sparas för att vid ett senare tillfälle kunna 

plockas fram för att utgöra underlag för betygsättning (Annerstedt, 2002). 

Denna definition av dokumentationsprocessen skrivs det ytterst lite om i den 

vetenskapliga litteraturen och i de fall man talar om någon löpande dokumentat-

ion av elevers kunskaper så används ofta istället begreppet bedömning eller 

bedömning och dokumentation tillsammans. Med bedömning avses de observat-

ioner och den informationsinsamling som sker runt en elevs arbetsprestationer 

som i sin tur tolkas för att sedan leda till någon form av beslut och konsekvens 

(Skolverket, 2011d). 

Även i internationella texter skiljer sig det använda begreppet documentation 

från den definition som berör föreliggande uppsats, vilket har bidragit till att det 

har varit relativt svårt att hitta vetenskapliga texter som berör det aktuella pro-

blemområdet. En annan bidragande orsak till avsaknaden av artiklar kopplade 

till dokumentation kan vara att detta främst ter sig som ett problem i en svensk 

kontext och att själva dokumentationsprocedurerna därför hamnar i skymundan 

för andra frågeställningar kring bedömning och betygsättning i idrottsämnet 

internationellt sett. Då betygssystem och betygskriterier skiljer sig åt mellan 

länder går det inte alltid att jämföra studier från olika länder med varandra. Ex-

empelvis verkar det i många andra länder finnas ett tydligare fokus på att elever 

ska utveckla specifika kunskaper eller skills i olika sporter och varje undervis-

ningsinnehåll ges ofta också mer tid i form av längre perioder än vad vi ser i den 

svenska undervisningen (Desrosiers, Genet-Volet, & Godbout, 1997; Hay & 

Penney, 2009; Londos, 2010). Även om detta fokus på att bedöma tekniska 

färdigheter inte alltid ligger i linje med respektive lands styrdokument och dess-

utom innebär en smal syn på bedömning där lärandet hamnar i skymundan, så 

framträder ändå inte själva dokumentationen som ett problem. Ofta beskrivs att 

lärarna har en mängd olika redskap för att samla underlag för bedömning. Dessa 
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lyfts fram såväl i nationella riktlinjer och styrdokument som i aktuell forskning 

kring assessment. Detta stöd för lärarna i sitt bedömnings- och dokumentations-

arbete verkar dock saknas i den svenska kontexten. 

Även om det svenska begreppet dokumentation kan rymmas inom det eng-

elska begreppet assessment, med innebörden att samla och tolka information om 

elevers lärande (Hay & Penney, 2009), så är ändå de begrepp som verkar ligga 

närmast definitionen som avses i föreliggande uppsats assessment tools (Hay & 

Penney, 2009), assessment strategies (Chróinín & Cosgrave, 2012) samt as-

sessment techniques och assessment instruments (Desrosiers, Genet-Volet, & 

Godbout, 1997; Veal, 1990). Det är bland annat dessa sökbegrepp som använts 

vid forskningsöversikten som presenteras i det följande kapitlet. 
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2 Forskningsöversikt 

Som nämnts i tidigare avsnitt kring definitionen av begreppet dokumentation, så 

har det varit svårt att hitta artiklar som har en klar koppling till föreliggande 

problemområde. Som jag ser det finns det två möjliga förklaringar till detta. 

Den ena är att begreppet dokumentation ryms inom det större området bedöm-

ning och att man med bedömning också tar för givet att det sker en dokumentat-

ion. Den andra förklaringen kan vara att uppsatsens beskrivna problemområde 

faktiskt är relativt outforskat. Följande forskningsöversikt kommer att utgå från 

bedömning och betygsättning i ämnet idrott och hälsa men med avgränsning till 

texter i vilka det också diskuteras kring vilka metoder som använts för bedöm-

ning, det vill säga dokumentationsmetoder. Forskningsöversikten gällande id-

rottsämnet är gjord utifrån internationella artiklar medan den mer generella 

översikten kring dokumentation i skolan främst är gjord utifrån svenska artiklar 

och avhandlingar. Vid litteratursökningen användes alltid sökorden ”physical 

education”. När dessa kombinerades med sökorden assessment och till exempel 

tools var för sig blev sökresultatet allt för stort (> 100 000 träffar) där ett stort 

antal artiklar egentligen inte hade med idrottsämnet att göra. Separata sökningar 

gjordes istället på begreppen som helhet, till exempel ”assessment tools”. I ett 

första steg gjordes sökningen med båda söktermerna ”physical education” och 

”assessment xxx” som nyckelord (search terms) och här hittades endast sex 

artiklar varav tre var relevanta för mitt forskningsprojekt. I en andra sökning 

begränsades endast den första söktermen ”physical education” till nyckelord 

medan den andra söktermen ”assessment xxx” söktes i hela texten. Totalt fick 

jag 360 sökträffar vilket inkluderar dubbletter, det vill säga att samma artiklar 

dök upp vid flera sökningar (se Tabell 1). Av dessa 360 sökträffar bedömdes 41 

artiklar som relevanta för forskningsprojektet. 

Att så få som sex artiklar hade något av de använda begreppen i sina nyck-

elord vittnar om att området kring dokumentation är relativt outforskat. I de 

artiklar som hittades vid sökning av begreppen i hela texten så har inte assess-

ment-begreppen varit studiernas utgångspunkt utan snarare behandlats inom 

ramen för ett större forskningsperspektiv. Trots detta har jag bland dessa artiklar 

funnit ett antal som jag bedömt ha relevans för mitt problemområde. Hur littera-

tursökningen genomförts och resultatet av densamma framgår av Tabell 1. Sök-

ningen har begränsats till att omfatta åren 2000-2014 då jag velat fokusera på 

aktuell forskning kring dokumentation. De artiklar jag hittat inledningsvis, in-

nan sökningen begränsades, har inte riktigt funnits relevanta utifrån de senaste 
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läroplansreformerna och aktuellt forskningsläge kring ämnet idrott och hälsa i 

stort. 

Tabell 1. Litteratursökning 

Search limitations 

to Subject terms AND 

Search limi-

tations to 

Subject 

terms 

Search in 

All text 

Relevant 

articles 

Search term 1 Search term 2 (3) Number of articles  

“physical educa-

tion” 
“assessment tools” 0 29 5 

“physical educa-

tion” 

“assessment in-

strument” 
5 97 2+8 

“physical educa-

tion” 

“assessment tech-

niques” 
0 73 4 

“physical educa-

tion” 

“assessment meth-

ods” 
0 60 4 

“physical educa-

tion” 

“assessment strat-

egies” 
1 90 1+10 

“physical educa-

tion” 

assessment AND 

Bernstein 
0 11 7 

Databases: SPORTDiscus, Academic Search Elite, ERIC, PsycINFO 

Limitations: Peer Reviewed, Academic journal, Language in English, Publication Date 

2000-2014 

2.1 Forskning kring bedömning och dokumentation i 
idrottsämnet 

Inledningsvis kan jag konstatera att en stor del av de internationella artiklarna i 

litteratursökningen är amerikanska. Det verkar vara ett större fokus på just tek-

niker och metoder för bedömning och dokumentation i USA än i andra delar av 

den engelskspråkiga världen, till exempel England och Australien, men även 

gällande Sverige. De artiklar som matchat den definition av begreppet doku-

mentation som här använts, har i stor utsträckning haft ett fokus på den ”mät-

bara” bedömningspraktiken. Många av de bedömningsverktyg som lyfts fram 

har ett fokus på rörelsers tekniska utförande, vilket säkerligen kan härledas till 

en syn på idrottsundervisning där just den tekniska skickligheten (technical 

skills) verkar utgöra grunden i idrottsundervisningen (Desrosiers, Genet-Volet, 

& Godbout, 1997). Med detta konstaterat kan vi också förhålla oss lite mer kri-

tiskt till den litteratur och den bedömningspraktik som presenteras nedan. Vissa 

artiklar och dokumentationsmetoder kan kännas mer relevanta ur ett svenskt 

perspektiv medan andra kan kännas mer främmande. Utifrån studiens resultat 
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och den avslutande diskussionen kan läsaren själv ta ställning till vilka delar av 

den presenterade forskningen kring dokumentation som kan vara värd att titta 

djupare på i arbetet med att utveckla sina dokumentationsprocesser. 

Bedömning och betygsättning i idrottsämnet verkar vara ett ständigt åter-

kommande problemområde inom den internationella forskningen. I en artikel 

kring mätning och utvärdering i idrottsämnet från 1990 konstaterar Hensley 

(1990) att objektiva mätmetoder och utvärderingar används i liten utsträckning. 

I en forskningsöversikt drygt 25 år tillbaka i tiden konstaterar han dessutom att 

ytterst lite hänt sedan mitten av 1960-talet och att det redan då var krav på att 

betygen skulle grunda sig på elevers prestationer men att valida och reliabla 

metoder för dokumentation och bedömning ansågs för tidskrävande och därför 

inte användes. Hensley pekar på begränsande faktorer som stora elevgrupper, 

begränsad undervisningstid samt dåliga faciliteter, ramfaktorer som känns aktu-

ella även idag – 24 år efter att hans artikel publicerades. (Hensley, 1990) 

Trots att fys- och tekniktester kan anses utgöra objektiva bedömningar funge-

rar de inte som tillförlitlig bedömning av vilket lärande som sker i undervis-

ningen, menar Birky (2013). Elever med begränsad förmåga men med stort 

engagemang i undervisningen får ofta lägre betyg vilket i sin tur inte uppmunt-

rar till fortsatt fysisk aktivitet. Användandet av bedömningsmatriser istället för 

rena fys- eller tekniktester kan däremot medverka till mer korrekta bedömningar 

av elevers kunskapsnivå och dessutom fungera som direkt återkoppling till ele-

verna. Birky menar att utvecklandet av bedömningsmatriser och andra objektiva 

bedömningsmetoder i idrottsämnet kan bidra till ökad professionalism och ut-

veckling av elevernas lärande. (Birky, 2013) 

Chróinín och Cosgrave (2012) påstår att en integrering av bedömning i 

undervisningen kan påverka elevers lärande positivt men att det finns få bevis 

för att lärare faktiskt använder bedömning som en medveten och återkommande 

strategi i sin undervisning. I deras forskningsprojekt kring formativ bedömning 

visar de att bedömningsstrategier kan öka kvaliteten på såväl undervisning som 

lärande i idrottsämnet samt att det även påverkade lärares och elevers uppfatt-

ning om ämnet positivt. De utmaningar som de dock beskriver i samband med 

införande av en medveten bedömningsstrategi är, likt resultaten från andra stu-

dier, tid för planering och att göra bedömningar som tar hänsyn till enskilda 

elevers och hela klassers olika nivåer och förmågor. (Chróinín & Cosgrave, 

2012) 

Hay och Penney (2009; 2013) pekar i flera texter på behovet av en bedöm-

ningspraktik som är autentisk och valid och inriktad mot lärande, och att det 

råder konsensus inom forskarvärlden kring detta behov. De menar att bedöm-

ning inom idrottsämnet ofta fokuserar på individuella skickligheter och/eller 

strategisk medvetenhet i en prestationsinriktad lagspelskontext. Ett sådant fokus 

begränsar möjligheterna till ett mer sofistikerat lärande inom ämnet menar de. 

De framhåller dock att en kvalitativ bedömningspraktik bara kan förstås och 

realiseras i förhållande till kvalitativa styrdokument och pedagogik. Hay och 
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Penney pekar på fyra förutsättningar för en effektiv bedömningspraktik; ett 

primärt fokus på bedömning för lärande, autentisk bedömning som i största 

möjliga mån är integrerad, säkerställande av validitet samt ett socialt rättvist 

förhållningssätt till bedömning. Ett sätt att arbeta mot bedömning för lärande är, 

enligt Hay och Penney, att bedömningspraktiken blir synlig för eleverna. Syn-

liggörandet kan göras dels genom att eleverna känner till kriterierna i förhand, 

dels att gjorda bedömningar görs tillgängliga för eleverna att ta del av, vilket 

kan vara videoklipp, muntlig eller skriftlig feedback (se Bernsteins begrepp 

synlig pedagogik i kommande kapitel). Detta innebär att eleverna får en refe-

renspunkt i sina egna reflektioner kring lärandet. (Hay & Penney, 2009; 2013) 

Weiyun Chen (2005) är inne på samma linje när han undersöker hur väl lo-

kala kursplaner, undervisningspraktik och bedömning motsvarar nationella 

standards i idrottsundervisningen i USA. Det finns ingen nationell kursplan i 

USA, istället har man National Standards vilka beskriver vad eleverna bör 

kunna inom olika områden, att jämföra med våra svenska kunskapskrav som 

eleverna måste uppnå för respektive betyg. Dock finns det betydligt mer detalje-

rade vägledningar till National Standars för lärarna kring vad eleverna bör 

kunna i varje årskurs och hur dessa kunskaper kan bedömas (AAHPERD, 

2013). De bedömningsverktyg som Chen lyfter fram i sin studie är matriser, 

checklistor, skriftliga tester, elevprojekt och poängsystem. Dessa används för att 

bedöma hur eleverna lär sig olika tekniker (skills) och hur dessa används i prak-

tiken, förståelsen för olika spels regler, kunskaper kring fysisk aktivitet och 

hälsa samt samarbete och ansvarstagande i undervisningen. Checklistor och 

matriser användes inte bara av lärarna utan även av eleverna i form av självvär-

deringar och kamratbedömning. Just självvärdering och kamratbedömningar 

användes ofta som en integrerad del i instruktion och undervisning för att främja 

elevernas lärande genom regelbunden återkoppling. En begränsning som Chen 

tar upp är dock att bedömningsverktygen ofta hade ett fokus på tekniska detaljer 

på individnivå vilket ibland innebar att man missade att bedöma mer komplexa 

situationer av lärande. Resultatet av studien visar att huruvida eleverna lyckas 

nå målen i National Standards till stor del beror på hur väl lärarna har kunskap 

om dessa och hur de kan omsätta dem till lämpliga lokala kursplaner, en målori-

enterad undervisning och en bedömningspraktik som bygger på National Stan-

dards. (Chen, 2005) 

Joseph Mintah (2003) har undersökt användandet av autentiska bedömningar 

i idrottsämnet samt hur dessa upplevdes bidra till elevers uppfattning av sig 

själva, deras motivation och rörelseutveckling. Mintah beskriver autentisk be-

dömning som omfattande en serie av aktiviteter där eleverna möter en rad olika 

bedömningsuppgifter i vilka de kan visa upp sina kompetenser. Viktigt är också 

att eleverna i förväg känner till hur de ska bli bedömda, vilket ofta leder till mer 

intresserade och motiverade elever. Dock konstaterar han att det inom idrottslä-

rarkåren inte råder någon konsensus kring definitionen och vad autentisk be-

dömning innebär. Detta kan medföra en begreppsförvirring bland lärare och 
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tillsammans med det faktum att autentisk bedömning är tidsödande, kan det 

medföra att lärare väljer bort arbetssättet. I sin studie finner Mintah dock att 75 

procent av de deltagande idrottslärarna uppgav att de använde autentiska be-

dömningar och att detta medförde att eleverna fick en bättre självuppfattning, 

ökade deras motivation samt hade en positiv inverkan på elevernas rörelseut-

veckling. (Mintah, 2003) 

Shane Brown och Tim Hopper (2006) tar upp frågan om det är möjligt för 

alla elever att få högsta betyg i idrottsämnet. De menar att idrottsrelaterade spel 

i undervisningen handlar om mer än att bara utföra olika rörelser och tekniker 

motoriskt korrekt. Spelen handlar i lika stor grad om taktiska delar som att vara 

rätt placerad på planen som om att fatta beslut om när man ska skydda en lag-

kamrat eller försvara sin plan. De menar att bedömningsverktyget Game Per-

formance Assessment Instrument (GPAI) (se bilaga 9.1) kan vara ett utmärkt 

verktyg för att fånga elevers lärande inom dessa taktiska bitar och att det där-

med också kan uppmuntra elever och få dem att känna framgång i lektioner där 

olika spel används och bedöms. Genom att dessutom engagera eleverna i kam-

ratbedömning där de genom verktyget bedömer och utvärderar varandras delta-

gande i spelet så åstadkoms ett dubbelt lärande. Lärandet åstadkoms för eleven 

som blir bedömd och som får en direkt återkoppling och formativ bedömning 

men också för eleven som observerar och därigenom får en ökad förståelse för 

själva spelet. I kombination med elevers reflektioner och utvärderingar kan 

GPAI-protokoll användas i elevers portfolios och därmed också utgöra underlag 

för summativa bedömningar och betygsättning. Det viktigaste bidraget GPAI 

kan tillföra idrottsundervisningen är dock, enligt Brown och Hopper, att det 

tillsammans med kamratbedömning kan utgöra ett autentiskt och formativt be-

dömningsunderlag för att öka elevernas lärande. (Brown & Hopper, 2006) 

José Arias och Javier Castejón (2012) har undersökt vilka bedömningsverk-

tyg som mest frekvent använts i bedömning av taktik i olika spel inom idrotts-

undervisningen. Detta har gjorts genom en litteraturgenomgång av olika veten-

skapliga artiklar där bedömningsverktyg som bygger på ramverket kring Te-

aching Games for Understanding (TGfU) varit i fokus. Det verktyg som använts 

mest och som tog hänsyn till flest aspekter var just GPAI, vilket precis beskri-

vits. Arias och Castejón konstaterar dock att användandet av taktiska bedöm-

ningsverktyg nyttjats i ganska låg grad av lärare i idrottsundervisning och att 

detta möjligen beror på att kunskap om möjliga användningsområden inte spri-

dits bland lärare i idrottsämnet i samma omfattning som inom forskarkåren. 

(Arias & Castejón, 2012) 

Ytterligare två artiklar tar upp och ger exempel på olika bedömningsverktyg. 

I den första utgår Shawna Young (2013) från en enkätundersökning bland 617 

lärare i idrottsämnet i USA, i vilken hon kartlagt lärarnas betygs- och bedöm-

ningsarbete. Hon konstaterar, likt många andra forskare, att en stor del av lärar-

na bedömer saker som klädsel, närvaro och deltagande istället för de mål och 

kunskaper som återges i styrdokumenten. Young avslutar artikeln med några 
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rekommendationer kring betygsättning och ger exempel på en ”Student As-

sessment Toolbox” vilken utgår från fyra områden i idrottsämnet, se Tabell 2. 

(Young, 2013) 

Tabell 2. Exempel på bedömningsverktyg (från Young, 2013) 

Sample assessment tools 

Cognitive 

Domain 

Affective 

Domain 

Phychomotor 

Domain 

Fitness 

Domain 

- journals 

- projects 

- written exams 

- essay question 

- portfolios 

- oral presentation 

- interviews 

 

- portfolios 

- logs 

- journals 

- essay responses 

- projects 

- observation 

(using checklists, 

rubrics, self-

checks, rating 

sheets) 

- skill testing 

(using rubrics) 

- observations 

(using checklists, 

rubrics, self-

checks, rating 

sheets) 

- game play 

- fitness testing 

- exercise logs 

 

Den andra artikeln som också beskriver olika bedömningsverktyg fokuserar 

istället på alternativa bedömningsmetoder i idrottsämnet, till skillnad från de 

exempel som just presenterats och som kan beskrivas som traditionella metoder. 

Matthew Fencl (2014) pekar även han på vikten av att lärare skapar autentiska 

och meningsfulla bedömningsmetoder men menar också att dessa metoder inte 

bara ska identifiera om en elev har uppnått målen med en lektion eller ett kun-

skapsområde utan ska också vara så relevanta för eleverna att de möjliggör för 

eleverna att överföra kunskap mellan ämnen. Fencl utgår från nio olika intelli-

genser (Gardner, 1983) vilka finns hos alla individer men i olika grad. Dessa 

intelligenser är linguistic, logical/mathematical, musical, visual/spatial, 

body/kinesthetic, interpersonal, intrapersonal, naturalistic och existential 

(Fencl, 2014, pp. 16-17). Utifrån dessa intelligenser beskriver Fencl ett antal 

metoder för, det han kallar, Alternative Assessment vilka alla utgår från National 

Standards. I sina förslag på alternativa bedömningsmetoder beskriver han vilka 

mål som metoden lutar sig mot, vilken eller vilka intelligenser som inbegrips 

samt vilka andra skolämnen som kan inbegripas i bedömningsmetoden. Här 

följer en kort redogörelse för några av de metoder Fencl ger exempel på (för en 

mer ingående beskrivning se Fencl, 2014); (a) skapa en poster som illusterar hur 

man utför en specifik teknik, strategi eller taktik; (b) sammanställ en lista över 

idrotter eller aktiviteter som kräver en specifik skicklighet/teknik och identifiera 

likheter och skillnader mellan dessa olika idrotter/aktiviteter; (c) sök efter ett 

spel eller aktivitet som spelas i ett annat land eller kultur och som använder en 

specifik teknik eller skicklighet och lär ut denna till en grupp elever; (d) skapa 

en video om laganda och respekt och lägg ut på You Tube eller annat forum på 
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internet; (e) ta bilder av en elev som med rätt teknik utför en rörelse i flera olika 

steg; (f) förändra reglerna i ett existerande spel, idrott eller aktivitet för att 

kunna integrera elever med olika former av handikapp. (Fencl, 2014) 

Vincent Melograno (2000) utgår även han från Gardners (1983) beskrivning 

av intelligenser i sitt arbete kring portfoliometodik i idrottsämnet och menar att 

pendeln inom alternativa bedömningsmetoder har svängt mot ett 

portfolioformat. Melograno menar att portfoliotekniken innebär ett målmedvetet 

och integrerat insamlande av arbetsmaterial som visar ansträngning, framsteg 

eller prestation. Portfolion kan ge en bred och äkta bild av elevens lärande och 

innebär också möjligheter för en ständig formativ återkoppling till eleven. För 

att hjälpa lärare att komma igång med användandet av portfolios i sin 

undervisning beskriver Melograno i sin artikel Designing a Portfolio System for 

K-12 Physical Education: A Step-by-Step Process, en 8-stegsprocess för hur 

denna process kan se ut. Stegen som Melograno beskriver är; (a) bestämma 

allmänna och specifika ändamål för användandet av portfolio; (b) bestämma 

vilken eller vilka typer av portfolios som ska användas; (c) ta fram ett 

organisatoriskt ramverk; (d) identifiera konstruerings-, lagrings- och 

hanteringsmöjligheter gällande portfolios; (e) etablera en process för urval av 

vad som ska lagras i portfolion; (f) bestämma vilka självvärderings- och 

reflektionsverktyg som ska användas; (g) planera för hur portfolion ska hanteras 

och visas upp vid t.ex. utvecklingssamtal; samt (h) utveckla kriterier och 

tillvägagångssätt för utvärdering av portfolios (Melograno, 2000, p. 97; 

Melograno, 2006). Att arbeta med portfolios kan vara tidsödande, medger 

Melograno, men han menar också att arbetssättet kräver ett stort ansvarstagande 

från elevernas sida vad gäller att hantera sina portfolios, självvärdering och 

kamratbedömning. Om eleverna får utbildning och guidning i användandet av 

portfolios så kan begränsande ramfaktorer såsom tid och storlek på 

undervisningsgrupp minimeras. Att införa portfolio i idrottsundervisningen kan 

dock utgöra en utmaning och man bör därför börja med enklare delar som till 

exempel träningsdagböcker, checklistor eller reflektionsjournaler. (Melograno, 

2000) 

Ett annat verktyg för att bedöma elever i idrottsämnet är Program Practice 

Sheets (PPS) (se bilaga 9.2) vilket Keven Prusak (2005) skriver om i sin artikel 

Assessing Students in the Task-Involved Motivational Climate. Prusak menar att 

traditionella tester i idrottsämnet ofta är produktorienterade, det vill säga att 

eleven måste prestera för att få ett betyg och det finns inga andra alternativ än 

att delta. Upplevelser av idrottslig förmåga (eller brist på) kan i 

testsammanhang, vilka är direkt kopplade till betyg, skapa en känsla av att inte 

kunna påverka sin situation vilket i sin tur kan sänka elevers motivation. Istället 

menar Prusak att uppgiftsbaserade tester kan höja elevers motivation i det att de 

upplever att de själva har kontrollen över ”testsituationen”. De kan välja nivåer 

på uppgifterna och får möjlighet att träna på uppgiften tills att de upplever att de 

klarat den. Här menar han att en praktisk och elevanpassad metod för att främja 
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lärande och bedömning är de så kallade programmed practice sheet (PPS), vilka 

främst ska användas i formativt syfte. Eleverna arbetar individuellt eller i par 

och löser uppgifterna på bladet. När en uppgift är löst får en kamrat intyga att 

det skett genom att signera uppgiften. Precis som i tidigare nämnda 

bedömningsmetoder, poängterar Prusak att det är viktigt att man utgår från 

kunskapskraven (National Standards) och inom valt undervisningsområde 

identifierar vilka specifika kunskaper eleven behöver tillägna sig. Därefter 

skapar man uppgifter med olika svårighetsgrad och utifrån olika former av 

lärande; motoriskt, kognitivt och emotionellt. Prusak sammanfattar sin artikel 

med att PPS är ett sätt att engagera eleverna i eget styrt lärande, vilket kräver en 

ordentlig arbetsinsats av eleverna men som å andra sidan belönar dem för deras 

dagliga strävan efter framgång i idrottsämnet. (Prusak, 2005) 

Philip Vickerman (2009) har undersökt hur studenter uppfattar, och deras 

åsikter om, användandet av formativ kamratbedömning i idrottslärarutbildning i 

England. Även om undersökningsgruppen består av studenter vid högre 

utbildning kan det ändå vara intressant att belysa resultaten för lärare i grund- 

och gymnasieskolan. Vickermans studie visar att en majoritet av studenterna 

upplever att deras lärande i ämnet förbättrats vid användande av formativ 

kamratbedömning. Det verkar också som att kamratbedömning skapar 

möjligheter för en mer fördjupad och långsiktig kunskap, snarare än ytligt och 

kortsiktigt memorerande av kunskaper. Kamratbedömning verkade också 

förbättra studenternas förmåga att reflektera över och analysera både sitt eget 

och andra studenters arbete. En majoritet av studenterna uppgav att 

kamratbedömningen hade hjälp dem att förbättra sitt självförtroende i 

studentledda diskussioner och i det individuella lärandet. Andra effekter som 

visade sig i studien var att studenterna fick betydligt mer återkoppling på sitt 

arbete jämfört med tidigare samtidigt som lärarens tid för återkoppling inte 

ökade. Däremot verkade lärarens återkoppling till eleverna bli bättre då fokus 

flyttades från mer kvantitativa bedömningar till att bedöma kvaliteten i 

elevernas arbete. Vad Vickerman dock också lyfter fram är att man vid 

planering av formativ kamratbedömning måste ta hänsyn till att elever och 

studenter har olika lärstilar. Vissa elever gynnas av kamratbedömning medan 

andra har ett större behov av återkoppling från läraren själv. (Vickerman, 2009) 

I sitt avslutande kapitel Assessment innovations, transformations and 

technologies i boken Assessment in Physical Education – A sociocultural 

perspective, lyfter Peter Hay och Dawn Penney (2013) fram bland annat GPAI 

(vilket presenterats tidigare) som ett nämnvärt verktyg för att samla information 

kring elevers lärande. De lyfter också fram, precis som Vickerman, formativ 

kamratbedömning som en värdeful strategi för att förbättra elevers lärande och i 

detta arbete kan digitala hjälpmedel fylla en viktig funktion. Användandet av 

videofilmning i undervisning och bedömning kan både fungera för att öka 

elevers lärande men också för att skapa ett mer reliabelt bedömningsunderlag i 

idrottsämnet. Bland annat hänvisar man till en studie (Hay, et al., 2013) där man 
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utvärderat ett webbaserat bedömningsverktyg (eCAPS) vilket bestod av tre 

komponenter; (1) en övningsbank med videoklipp på praktiska övningar eller 

rörelser som skulle utföras, (2) bedömning av videoklipp där eleverna utförde 

rörelserna samt (3) bedömning av de utförda rörelserna via video i realtid. Det 

är framför allt de två första komponenterna i systemet som skulle kunna 

komplettera den ordinarie undervisningen och bedömningen i idrottsämnet, 

enligt Hay och Penney, och därmed fungera som en form av e-portfolio. (Hay & 

Penney, 2013) 

Avslutningsvis kan nämnas ett stort utvecklingsarbete i USA kring ett nytt 

gemensamt bedömningssystem i idrottsämnet, PE Metrics (NASPE, 2010). 

Systemet bygger på National Standards (beskrivet ovan) och har utvecklats 

under lång tid i ett försök att komma tillrätta med de begränsningar och problem 

som finns kopplat till bedömning och betygsättning i idrottsämnet (Zhu, et al., 

2011). I sin beskrivning av den rådande bedömningspraktiken konstaterar 

forskarna att förutom tidigare dominerande bedömningar av ”sport skills” och 

nuvarande praktik att involvera elever i ”fitness testing” så har inte 

bedömningsarbetet i ämnet utgjorts av standardiserade tester eller tagit hänsyn 

till elevernas kunskaper. Man konstaterar att medan undervisningsprocessen har 

givits en hel del uppmärksamhet i USA så har själva produkten av 

undervisningsprocessen inte givits samma uppmärksamhet. Det har inte funnits 

tillräckligt med stöd för idrottslärare i hur man kan skapa och välja ut 

bedömningsverktyg som ligger i linje med den undervisning som 

styrdokumenten strävar mot (ibid. p. 90). Man pekar på en rad brister med 

tidigare bedömningsarbete i idrottsämnet, till exempel  avsaknaden av 

dokumenterade uppgifter över elevers prestationer, med möjligheten för lärare 

att vid ett senare tillfälle kunna analysera elevernas kunskaper och utveckling. 

Detta ser man som ett ganska unikt problem för idrottsämnet. En annan viktig 

begränsning i tidigare bedömninsarbete är att det saknats ett ramverk för 

utvärderingar av elevers kunskaper. Att bara ge eleverna en siffra i en isolerad 

bedömning eller ett ”godkänt” eller ”ej godkänt” ger knappast någon 

meningsful information kring deras förmåga. PE Metrics har utvecklats och 

testats under en lång tid så att det ska kunna fungera som ett standardiserat 

bedömningsverktyg både gällande formativ och summativ bedömning. Med ett 

enhetligt poängsystem kan olika bedömningar sättas in på samma skala och 

därmed jämföras med varandra. Genom en omfattande bedömningsbank, vilken 

bygger på de senaste teorierna kring tester och psykometriska metoder, hoppas 

man att PE Metrics ska utgöra ett exceptionellt exempel i en framtida 

bedömningspraktik inom idrottsämnet i USA. (Zhu, et al., 2011) 
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2.2 Forskning kring dokumentation och bedömning i 

andra ämnen 

I kommande avsnitt ligger fokus på forskning kring dokumentation och bedöm-

ning i skolan i stort och inte bara på ämnet idrott och hälsa även om ämnet lik-

väl förekommer i vissa av de berörda studierna. 

I ett stort forskningsprojekt i England mellan 1991 och 1996 undersöktes hur 

lärares bedömningspraktik förändrats i samband med införandet av en nationell 

(och målrelaterad) läroplan (Gipps, Brown, McCallum, & McAlister, 1995). Då 

lärarna fick begränsat stöd i implementeringen av den nya läroplanen från 

skolmyndigheten, konstaterar Gipps et al., att det därför kanske inte var så kons-

tigt att lärarna utvecklade en rad olika angreppssätt för att lösa problematiken. 

Många av lärarna gav vaga beskrivningar av insamlande av bevis, journalföring 

och planering. De lärare som hade ett mer systematiskt angreppssätt till det nya 

Teacher Assessment (TA) var också de som mer tydligt kunde beskriva sina 

metoder. De lärare som hade en osystematisk bedömning och dokumenterade 

allt de kunde, gjorde troligen så för att de ännu inte kände sig säkra på de nya 

kriterierna och därför inte visste vilket underlag som skulle behövas och hur de 

skulle bedöma detta underlag. Utifrån sina forskningsresultat kunde Gipps et al. 

identifiera tre kategorier av lärare, vilka skiljde sig från varandra i förhållande 

till hur systematiska de var, huruvida bedömningen var integrerad i undervis-

ningen samt vilka tankar om undervisning och lärande som låg bakom. De tre 

lärarkategorierna benämner de för de intuitiva lärarna, bevissamlarna samt de 

systematiska planerarna (Gipps, Brown, McCallum, & McAlister, 1995, pp. 39-

44). 

För den intuitive läraren handlar bedömning om magkänsla. Man dokumen-

terar inte så mycket utan förlitar sig istället på sitt minne om vad eleverna kan 

prestera. Ett karakteristiskt drag för denna grupp av lärare är deras inställning 

till dokumentation och bedömning som något som stör den ”riktiga undervis-

ningen” och att de inte gillar idén om att gå runt och ständigt dokumentera. 

Lärarna förlitar sig till den kunskap de byggt upp om eleven under lång tid, 

vilket även innefattar personlighetsdrag, attityder och beteende. Vid bedömning 

av eleverna tar lärarna därför ofta också hänsyn till om eleverna ”verkligen för-

sökt”, även om de kanske inte alltid når upp till kursplanens mål. 

Till skillnad från de intuitiva lärarnas totala avsaknad av dokumentation för-

söker bevissamlarna istället fånga in så mycket som möjligt av det eleverna gör. 

Underlaget, eller ”bevisen”, kan utgöras av en rad olika källor som till exempel 

arbetsböcker, stenciler, skrivuppgifter, rättstavningsprov och anteckningar. Be-

vissamlarna gillar framför allt skriftliga underlag, att ha det på papper, för att 

kunna visa upp bevis på sin bedömning av elevernas kunskaper. Bedömningar 

följer ofta undervisningen i syfte att kontrollera att undervisningsprocessen 

löper enligt plan. Ett karakteristiskt drag hos bevissamlarna är att bedömning 

och dokumentation ofta görs när tillfälle ges, snarare än att de utgör en planerad 
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del av undervisningen. Bevissamlarnas underlag utgörs därför oftast av summa-

tiva bedömningar i syfte att sätta betyg i slutet av terminen. I detta arbete an-

vänds sällan hela det insamlade materialet då det ofta är allt för omfattande. 

Den sista gruppen, de systematiska planerarna, har fått sitt namn just på 

grund av att de systematiskt planerar sin bedömning och gör den till en integre-

rad del av undervisningen vilket också innebär att bedömning och dokumentat-

ion sker löpande i undervisningen. Denna löpande bedömning och dokumentat-

ion sker ofta formativt i syfte att utveckla elevernas lärande. Lärarna använder 

en rad olika bedömningsmetoder vilka anpassas efter den aktivitet eller de mål 

som ska bedömas. Ofta bedöms också ett kunskapsområde vid flera tillfällen för 

att säkerställa att man fått en rättvis bild av elevernas kunskaper, till skillnad 

från enstaka bedömningstillfällen där en elev kanske presterar sämre vid just det 

tillfället. De systematiska planerarna är ofta väl insatta i kursplaner och kriterier 

och kan därför skilja ut elevers kunskaper från andra faktorer. 

När det kommer till forskning kring dokumentation i den svenska skolan så 

har fokus framför allt varit på förskolan och det man kallar pedagogisk doku-

mentation. Enligt Skolverket syftar den pedagogiska dokumentationen dels till 

att synliggöra barnen och verksamheten, dels till att utgöra grund för utvärde-

ringar av miljöns betydelse för barnens lek, lärande och samarbete (Vallberg 

Roth, 2010). Pedagogisk dokumentation förknippas ofta med fotografier och 

teckningar uppsatta på förskolans väggar men kan också innebära ett värdefullt 

arbetsverktyg för att förändra såväl det pedagogiska förhållningssättet som den 

pedagogiska praktiken i förskolan (Lenz Taguchi, 1997). 

I den fortsatta texten kommer jag främst att fokusera på forskning kring be-

dömning och betygsättning där arbetet med dokumentation diskuteras utifrån 

olika förutsättningar. Joanna Giota (2006) tar till exempel upp vad som kan gå 

fel för undervisningen, rättssäkerheten och eleven som blir bedömd i arbetet 

med elevers självbedömningar. Självbedömningar och kamratbedömning har 

ökat i skolan de senaste åren men det finns en risk att dessa metoder för bedöm-

ning slår fel om det inte finns tydliga kriterier för vad som ska bedömas. Otyd-

liga kriterier lämnar utrymme för personliga intressen och värdering av elever-

nas personligheter. Dessutom bygger dessa bedömningar till stor del på elever-

nas sociala färdigheter och där tycks det föreligga en markant skillnad i förhål-

lande till kön. Utifrån ett lärarperspektiv uppfattas pojkar ha starkare behov av 

att utmana lärarens auktoritet, medan flickor är mer uppgiftsorienterade, hjälp-

samma och samarbetsvilliga. Det gäller med andra ord att kritiskt reflektera 

över syftet med bedömningarna och begränsningar hos bedömningsinstrumen-

ten, samt att stödja elevernas lärande så att de får tilltro till sin förmåga. (Giota, 

2006) 

Peter Nyström (2004) försöker i sin avhandling Rätt mätt på prov – Om vali-

dering av bedömningar i skolan, utveckla en utgångspunkt för värdering av 

kvalitet i samband med bedömningar i skolan. Nyström beskriver bland annat 

att den prestationsnivå som eleverna visar beror på vilken eller vilka uppgifter 
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som eleven arbetar med. Det finns en stark interaktion mellan person och upp-

gift vilket innebär en svårighet i generaliseringen från en eller några få uppgif-

ter. Det innebär i sin tur att bedömningar som baseras på en enda, eller några få 

uppgifter, riskerar att vara osäkra, vilket kan beskrivas som ett reliabilitetspro-

blem. Å andra sidan är det inte ovanligt att lärare säger att eleverna bedöms 

kontinuerligt vilket kan betraktas som ett ambitiöst försök från lärarnas sida att 

göra bedömningen allsidig. Även om det finns förutsättningar för en mångsidig 

bedömning i en sådan praktik så är riskerna dock stora att man bedömer andra 

saker än vad som egentligen avses. En annan aspekt är också att eleverna bör få 

möjlighet att lära sig utan att hela tiden bli bedömda och att de bör få ställa 

”dumma” frågor utan att riskera betyget (ibid. s. 12). Nyström menar att be-

dömningssituationer mycket väl kan ha olika syften men att det är viktigt att 

varje syfte valideras för sig. Att en bedömning håller en hög kvalitet i förhål-

lande till ett syfte behöver inte betyda att den håller samma höga kvalitet i för-

hållande till ett annat. Nyström sammanfattar de viktigaste övergripande syftena 

med bedömning som; insamling av information, konkretisering av mål och kri-

terier samt lärande. Insamling av information ses som det primära och domine-

rande syftet med bedömningssituationer, där den insamlade (och dokumente-

rade) informationen ligger till grund för olika beslut och omdömen. När det 

gäller konkretisering av mål och kriterier så sänder bedömningssituationerna ut 

signaler om vad som är viktigt och eleverna anpassar sitt lärande därefter. ”Om 

bedömningssituationerna verkligen speglar det som läraren anser vara viktigt 

kommer denna funktion att verka i positiv riktning, i annat fall kommer bedöm-

ningen att inverka kontraproduktivt på lärandet i den efterföljande undervis-

ningen.” (ibid. s. 14). Avslutningsvis menar Nyström 

[…] att hög kvalitet i bedömning förutsätter en bredd i bedömningar avseende 
formella och informella bedömningssituationer, summativa och formativa syften, 
lärarbedömning och självvärdering, redovisningsformer, modeller för att sam-
manfatta och bokföra resultat och inferenser, typer av bedömningssituationer och 
så vidare. ibid. s. 37). 

 

Jörgen Tholin (2006) har i sin tur studerat hur det målrelaterade betygssy-

stemet, med lokala betygskriterier och arbetsplaner, vuxit fram, tolkats, kom-

municerats och förändrats över tid i framför allt de tre ämnena engelska, kemi 

samt idrott och hälsa. Med införandet av den målrelaterade bedömningen följde 

också en ny syn på bedömning vilket inte alltid är direkt kopplat till betygsätt-

ning utan också som ett sätt att dokumentera och utveckla elevens kunskap. För 

att genomföra en bedömning för lärande krävs ofta andra bedömningsinstru-

ment än vid bedömning av lärande. Under de senaste två årtiondena har en 

mångfald av sådana bedömningsinstrument också utvecklats (vilka också åter-

getts i den tidigare litteraturöversikten). En anledning till att det behövs ett urval 

av bedömningsinstrument är, precis som Nyström redogjorde för, bedömning-

ens styrande effekter. Trots att dessa nya bedömningsinstrument funnits ett bra 
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tag är det fortfarande traditionella bedömningsmetoder som dominerar i skolan. 

En orsak kan vara att det fortfarande bland lärare finns en stor osäkerhet kring 

hur man ska hantera de nya bedömningsinstrumenten4. Tholin beskriver att trots 

att det finns väl belagt att förändringar i hur bedömningen genomförs leder till 

en höjd kunskapsnivå så tvekar lärarna med att förändra sitt arbetssätt. En an-

ledning till detta kan vara att de nya bedömningsformerna åtminstone initialt 

kräver en stor arbetsinsats av lärarna. Att använda mätbara betygskriterier i till 

exempel idrott och hälsa gör det enklare för läraren att motivera betyget för 

eleven. Det är lättare för läraren att peka på att det krävs 125 cm i höjdhopp för 

att få högsta betyg än att berätta vilka kunskapskvalitéer som utmärker en elev 

som får det högsta betyget (ibid. s. 150). Tholin beskriver vidare att bedömning 

av elevers kunskaper kan ske av olika aktörer och i olika former, till exempel 

självbedömning och kamratbedömning men att dessa former inte alls förekom-

mer i idrott och hälsa bland de undersökta skolorna. Samma sak gäller för skrift-

liga eller muntliga prov i idrott och hälsa vilket bara förekommer i ett fåtal sko-

lor i Tholins undersökning. 

Relativt många skolor talar dock om kontinuerliga bedömningar, vilket gäller 

samtliga ämnen, och som även Annerstedt (2002) lyfter fram som en naturlig 

del av undervisningen. Annerstedt menar att inom undervisningen i idrott och 

hälsa utgörs den kontinuerliga bedömningen oftast av observationer men att det 

också krävs en mer formell och systematisk bedömning och dokumentation av 

varje elev. De skolor som ingick i Tholins undersökning talade dock inte om 

hur dessa bedömningstillfällen dokumenteras eller hur elever eller föräldrar har 

möjlighet att ta del av dokumentationen. Tholin menar att kontinuerliga bedöm-

ningar av elever ställer stora krav på lärarna inte minst ur ett rättssäkerhetsper-

spektiv. 

Det är rimligt att läraren tydligt anger vilka mål som bedöms kontinuerligt och 
hur dessa bedömningar görs. Gäller bedömningen varje lektion för varje elev eller 
handlar det om specifika tillfällen och aspekter? En annan fråga som är väsentlig 
är hur resultatet av den kontinuerliga bedömningen dokumenteras. Om bedöm-
ningen inte dokumenteras utan lärare i slutet av terminen gör ett slags summering 
av vad respektive elev har presterat finns det anledning att ifrågasätta ett sådant 
hanterande på flera punkter. Några sådana är om det alls är möjligt att komma 
ihåg vad alla elever gjort under en termin, hur elever som är tysta och tillba-
kadragna kommer att bedömas och hur det är möjligt för elever och föräldrar att 
diskutera och ha synpunkter om bedömningen bygger på vad läraren minns. 
(Tholin, 2006, s. 173) 

 

                                                      
4 I Tholins avhandling refererar han till den då rådande läroplanen Lpo/Lpf 94. Sedan dess har 

nya läroplaner för grund- och gymnasieskolan införts, Lgr/Gy 11. Tholins resonemang kan fortfa-

rande anses aktuella även om läroplanerna skiljer sig i många avseenden. 
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I sin slutsats beskriver Tholin två bilder av lärare vilka i stora drag känns igen 

såväl i andra studier som i föreliggande uppsats. Den ena är bilden av läraren 

som inte är så analytisk i sin lärarroll och som har en mycket traditionell kun-

skaps- och ämnessyn och som ibland använder betyg som ett sätt att disciplinera 

sina elever. Den andra bilden som framträder är den där lärare försöker göra sitt 

bästa trots bristande resurser i form av tid, information och vana vid uppgiften. 

(Tholin, 2006) 

I en kunskapsöversikt om lärande i förskolan och grundskolans tidigare år, 

som Skolverket givit ut (Vallberg Roth, 2010), drar man slutsatserna att bedöm-

ning och dokumentation tycks öka och sprids snabbare och att det finns en del 

forskning i Sverige om bedömning men att den främst orienterar sig mot senare 

skolår. När det gäller dokumentation så är det främst pedagogisk dokumentation 

som avses och då vetter forskningen mer åt förskolans område. Vad man dock 

tycks se, kopplat till vad-hur frågan i ett didaktiskt perspektiv, är att det sker en 

förändring från observation av utvecklingspsykologiska områden och skriftliga 

prov till en variation av dokumentation och bedömning såsom portfölj, loggbok, 

gestaltning, utställning, läxor, muntliga presentationer, observationer, dramati-

seringar, laborationer etcetera. Man går från fokus på produkt till fokus på pro-

cess, från summativa till formativa bedömningar och dokumentation. (Vallberg 

Roth, 2010) 

2.3 Sammanfattning 

Som jag inledde med i forskningsöversikten så kan man konstatera att en stor 

del av de internationella artiklarna är amerikanska och att detta i stora drag kan 

härledas till valet av söktermer. Vad jag tycker är intressant är kontrasterna 

mellan det stora fokus på som finns på bedömningsmetoder i USA och en näst-

an total avsaknad av detsamma här i Sverige kopplat till ämnet idrott och hälsa, 

vilket ger en antydan om vilken kunskapssyn som präglar styrdokumenten. Ser 

man till USA och det bedömningssystem som nyligen tagits fram, PE Metrics, 

så ligger ett stort fokus på att försöka skapa en enhetlig och valid bedömnings-

praktik i hela landet. Om man dock tittar på hur detta bedömningssystem är 

uppbyggt med strikt standardiserade tester och jämför med svenska förhållan-

den, så är det kanske inte något som riktigt passar in i vår syn på och de kun-

skapsanspråk vi har i ämnet idrott och hälsa. När kunskapssynen på ett ämne 

skiljer sig åt mellan länder blir det också problematiskt att jämföra bedöm-

ningspraktiken då olika kunskapsanspråk kräver olika bedömningsverktyg. 

Trots denna skillnad mellan länder kan dock flera av dokumentationsmetoderna, 

vilka beskrivs ovan, ändå vara av intresse utifrån svenska förhållanden. Detta 

intresse grundar sig bland annat i att många av lärarna i studien just efterfrågat 

mer konkreta verktyg för att bedöma och dokumentera elevers kunskaper i äm-

net idrott och hälsa. 
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Oavsett vilka bedömnings- och dokumentationsmetoder vi använder och hur 

effektiva de än är, så måste bedömningspraktiken utgå från en helhetssyn på 

vilken kunskap och vilket lärande vi vill åstadkomma i ämnet idrott och hälsa. 

Finns inte denna helhetssyn i undervisning och bedömning så är risken stor att 

vi ändå mäter och bedömer fel saker, oavsett hur effektiva våra instrument är. 

Hay och Penny (2013) beskriver detta väl: 

Effective and inclusive assessment practices need to be conceptually and theoreti-
cally robust and empirically informed. Where this is not so, the practices are vul-
nerable to problematic consequences including the employment of ill-informed 
pedagogies, propagation of unhelpful learnings about the subject and students’ 
selves, and perpetuations of disingenuous perceptions regarding the merits of 
physical education. However, conceptually defensible assessment principles are 
of little use if they cannot be realised in practice. (Hay & Penney, 2013) 

 

Hay och Penny konstaterar dock att teoretiskt och empiriskt underbyggda be-

dömningsmetoder inte hjälper om de inte kan användas i praktiken. 

Den internationella forskningen kring assessment i idrottsämnet är relativt 

omfattande men den är också ibland svår att översätta till svenska förhållanden. 

Dels rent språkligt i förhållande till terminologi dels utifrån övergripande struk-

turella skillnader i skolsystem och styrdokument. När man internationellt talar 

om high-stakes assessment så handlar det i de flesta fall om de skolår som mot-

svarar vår gymnasieskola och att antagning till högre utbildning grundar sig på 

dessa betyg. Detta system har vi redan i grundskolan med betyg från årskurs sex 

och slutbetyg i årskurs nio vilka också är urvalsgrund för antagning till gymna-

siet. Här föreligger alltså en stor skillnad på synen och användningen av as-

sessment mellan Sverige och många andra länder. Vi talar till exempel om un-

derlag för betygsättning, ett begrepp som är svårt att översätta både språkligt 

och begreppsmässigt till en internationell kontext. Denna skillnad mellan 

svenska och internationella förhållanden och synen på det nyckelbegrepp som 

uppsatsen kretsar kring, har inneburit att det ibland varit svårt att ta hjälp av den 

presenterade litteraturen i min analys av föreliggande uppsats resultat. Uppsat-

sen bidrar med att belysa ett specifikt område som utifrån litteraturöversikten 

verkar vara relativt outforskat. 

  



 

 

 

36 

2.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna licentiatuppsats är att undersöka hur de i studien deltagande 

lärarna arbetar med dokumentation i ämnet idrott och hälsa, hur detta arbete 

upplevs utifrån olika förutsättningar i skolan samt om det finns skillnader i lära-

res erfarenheter av dokumentationsarbetet och vad dessa skillnader i så fall ut-

görs av. 

 

Följande frågeställningar är centrala:  

– Hur samlar lärare underlag för bedömning? Vad är det som doku-

menteras, hur går det till och när sker dokumentationen? 

– Vad anser lärarna om dokumentation i ämnet idrott och hälsa och 

vilka erfarenheter har de av dokumentationsarbetet? 

 

Mot bakgrund av resultaten vill jag också föra en diskussion kring lärares 

dokumentationsarbete i relation till deras undervisningssätt.  
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3 Teoretiska utgångspunkter 

I föreliggande studie har jag använt mig av en läroplansteoretisk ansats där jag 

främst inspirerats av och hämtat begrepp från Basil Bernstein, Ulf P Lundgren 

och Göran Linde. De teorier och begrepp som används har valts för att kunna 

tolka och förstå den problematik som uppsatsen kretsar kring. Studien kan besk-

rivas som praxisnära (se avsnitt 4.1) och har därmed haft ett tydligt problemom-

råde där såväl enkät- som intervjufrågor snarare har utgått från dessa problem i 

verksamheten än från etablerade vetenskapsteorier (Carlgren, 2011). Efter prö-

vande av olika perspektiv föll valet slutligen på de begrepp inom läroplansteorin 

som presenteras nedan samt en kvalitativ analys såsom den presenterats av 

bland annat Fejes och Thornberg (2009). Jag har därför också medvetet valt att 

inte presentera alla de begrepp och teorier som respektive forskare introducerat 

utan valt att fördjupa mig kring just de begrepp som varit användbara i förelig-

gande studie. I förekommande fall presenterar jag dock överskådligt även 

bakomliggande begrepp och teorier för att sätta in uppsatsen i ett sammanhang. 

Begreppet läroplan för lätt tankarna till ”en av det officiella trycket utgiven 

bok med riktlinjer och föreskrifter för verksamhet, dvs. de formulerade och 

officiellt föreskrivna målen och innehållet” (Linde, 2006, s. 5). Linde skriver 

vidare att det ”engelska språkets curriculum ger bredare associationer till såväl 

föreskrivet innehåll, som till det faktiskt genomförda stoffurvalet” (ibid.). 

Denna studie utgår mer från tolkningen av begreppet curriculum men jag kom-

mer ändå att använda de svenska orden läroplan och läroplansteori. 

Presentationen av de teoretiska utgångspunkterna nedan görs i kronologisk 

ordning, det vill säga utifrån vilket årtal respektive teori presenteras. Dessutom 

bygger de presenterade teorierna på varandra varför denna ordning kan anses 

vara den mest logiska. I analysen har dessa teorier dock använts i annan ord-

ningsföljd, vilket presenteras i resultatkapitlet. 

3.1 Form av pedagogik – synlig eller osynlig 

Läroplansteoretikern Bernstein har introducerat flera begrepp och tankar kring 

hur olika skolämnen konstitueras och hur överföring av kunskap sker. De be-

grepp som aktualiseras i föreliggande uppsats är synlig och osynlig pedagogik. 

Dessa två former av pedagogik ryms inom en större, och av Bernstein kanske 

mer känd, teoribildning kring begreppen klassifikation och inramning. 
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Bernstein intresserade sig för hur olika maktrelationer påverkar produktion 

och reproduktion inom samhälle och skola och även hur detta påverkas av, och 

bidrar till, olika samhällsklasser. För att förstå dessa processer definierade 

Bernstein de två begreppen klassifikation och inramning. Begreppet klassifikat-

ion använder Bernstein för att beskriva förhållanden mellan olika kategorier 

som organ (skolor på olika nivåer), utövare (lärare) och förvärvare (elever). 

Begreppet klassifikation syftar på principen bakom förhållandet mellan dessa 

kategorier. Begreppet inramning syftar på den princip som styr överförings- och 

förvärvsprocesser det vill säga kontrollen av vad som görs tillgängligt, hur och 

när det görs tillgängligt samt de sociala förhållandena vid denna överföring. Det 

är med andra ord principerna för kontroll och styrning av den pedagogiska 

kommunikationen som menas med begreppet inramning. (Bernstein & 

Lundgren, 1983, ss. 23-24) 

Kopplat till specifika skolämnen så avgörs klassifikationen av om ett ämne 

har starka eller svaga gränser. I svagt avgränsade ämnen får lärarnas egna tolk-

ningar av vad ämnet innebär en avgörande roll i formandet av ämnesinnehållet. 

Ju svagare inramning ett ämne har desto större påverkan på ämnesinnehållet får 

exempelvis lärare och elevers attityder till ämnet. De gränsdragningar som för-

medlas inom ett ämne kan antingen legitimera specifika kunskaper och ämnes-

innehåll men också exkludera annat (Bernstein, 2003, pp. 22-27). Det svenska 

ämnet idrott och hälsa kan ses som just ett svagt klassificerat ämne. Påståendet 

grundas på dels avsaknaden av ett akademiskt universitetsämne som legitime-

rande för ett ämnesinnehåll, dels lärarnas relativt stora frihet att tolka skolans 

styrdokument. Detta har medfört att lärarnas egna erfarenheter har fått en avgö-

rande roll för utformning av ämnesinnehåll och betygskriterier. Även ämnets så 

kallade nedärvda traditioner kan relateras till dess svaga klassifikation 

(Lundvall & Meckbach, 2008; Ekberg, 2009). 

Detta för oss in på Bernsteins begrepp kring former av pedagogik där han de-

finierar en synlig och en osynlig pedagogik, vilka bland annat exemplifierats 

som två former av förskolepedagogik (Bernstein & Lundgren, 1983, s. 48). För 

att knyta an till tidigare begrepp kan man säga att en osynlig pedagogik förverk-

ligas genom svag klassifikation och svag inramning medan en synlig pedagogik 

förverkligas genom stark klassifikation och stark inramning. Man kan därför 

säga att grundskillnaderna mellan en synlig och osynlig pedagogik ligger i det 

sätt som kriterier för kunskap och bedömning överförs samt kriteriernas grad av 

specificitet (ibid.). I den synliga pedagogiken ligger stort fokus på prestation 

och i vilken mån barnet eller eleven når upp till de kriterier som fastställts för en 

viss ålder eller undervisningsinnehåll. I den osynliga pedagogiken å andra sidan 

ligger fokus inte på bedömning och betygsättning av individuella prestationer 

utan mer på de processer som leder till att barn och elever tillämnar sig kun-

skap. Bernstein beskriver kortfattat skillnaden som ”invisible pedagogies 

emphasize acquisition – competence and visible pedagogies transmission – 

performance” (Bernstein, 2003, p. 71). I sitt arbete kring formerna av pedagogik 
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lägger Bernstein stor vikt vid vad respektive pedagogik innebär för elever och 

familjer ur olika samhällsklasser, framför allt mellan det han kallar arbetarklass 

och medelklass. Det framgår tydligt i hans texter att det är den osynliga pedago-

giken som anses vara progressiv och mer modern medan den synliga pedagogi-

ken beskrivs som konservativ och förknippad med den gamla skolan (ibid. p. 

72). Samtidigt så konstaterar Bernstein att den osynliga pedagogiken kan vara 

svår att ta till sig för arbetarklassens barn och även dess föräldrar, då mål och 

kriterier inte är tydligt framskrivna. Dessutom finns det en motsägelse mellan 

dessa två pedagogiker. Även om den osynliga pedagogiken har större fokus på 

elevernas tillägnande av kunskap, så bygger det allmänna examenssystemet i de 

senare åldrarna på en synlig pedagogik som förverkligas i stark klassifikation 

och stark inramning. Om barnen allt för sent får kontakt med den synliga peda-

gogiken kan detta få inverkan på barnens skolbetyg (Bernstein & Lundgren, 

1983, ss. 56-57). 

Bernsteins texter kring den synliga respektive osynliga pedagogiken kan an-

vändas för att förstå undervisning och bedömningspraktik i skolan, vilket bland 

annat Konstantin Kougioumtzis tagit fasta på i sin avhandling Lärarkulturer 

och professionskoder (2006). Kougioumtzis beskriver formerna av pedagogik 

som 

[…] sättet som en lärare kommunicerar betygs- och bedömningskriterier till ele-
ven på, samt hur noggrant en lärare registrerar olika kriteriers uppfyllelse. Vid en 
synlig pedagogik uppträder tydliga betygskriterier och bedömningsprocedurer, 
och kriterieuppföljningen är noggrann. Osynlig pedagogik gäller vid otydliga kri-
terier och en oklar kriterieuppföljning. (Kougioumtzis, 2006, s. 195) 

 

Det är framför allt denna syn på Bernsteins begrepp synlig och osynlig pedago-

gik som jag kommer att använda i min analys kring vilka möjliga kopplingar 

(eller skillnader) det finns mellan olika lärares dokumentation och undervis-

ningspraktik. 

3.2 Ramfaktorer 

Ett svenskt bidrag till den internationella läroplansforskningen är ramfaktorteo-

rin, vilken utvecklats av Ulf P. Lundgren utifrån Urban Dahllöf introduktion av 

begreppet organisatorisk ram. I Dahllöfs tidiga arbeten omdefinierade han den i 

utvärderingsforskning då vanliga frågan, om hur resultat av pedagogisk verk-

samhet ska mätas, till den vetenskapligt intressantare frågan, varför olika resul-

tat uppnås. Dahllöf skiljde mellan faktorer som inramar utbildning och som 

lärare och elever inte kan manipulera och faktorer som aktörerna i undervis-

ningen har kontroll över. Dahllöf gav begreppet ram en specifik mening nämli-

gen att ramar sätter fysiska och tidsmässiga gränser i undervisningen 

(Lundgren, 1984, s. 70). Ramfaktorteorin bygger med andra ord på tanken att 
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ramarna ger ett utrymme för en viss process. Ramarna antingen ger eller ger inte 

möjligheter, de är inte orsaker till en viss verkan. Finns det däremot ett tydligt 

mål för en viss process så måste ramarna anpassas för att göra den processen 

möjlig (Lundgren, 1999, s. 36). 

I sin teoretiska modell för att förstå och undersöka undervisningsprocesser, 

sätter Lundgren upp tre komponenter nämligen ramfaktorer, undervisningspro-

cesser samt lärandemål. Det är den första komponenten i denna modell som jag 

härefter kommer att fokusera på. Lundgren definierar tre typer av faktorer som 

alla utgör ramfaktorer; a) faktorer givna i läroplanen i form av mål och innehåll, 

b) tillgänglig tid för instruktion samt c) sammansättning av klasser i förhållande 

till den tid som olika elever behöver för att nå ett visst mål. Av dessa ser Lund-

gren de två sistnämnda faktorerna i form av tillgänglig tid och klassammansätt-

ning som huvudramar för undervisningsprocessen (Lundgren, 1972, pp. 12-13) 

och gör en tydlig skillnad på vad som är att betrakta som läroplansramar och 

organisatoriska ramar (ibid. p. 42). 

Utöver de faktorer som Lundgren nämner kan även andra yttre begränsning-

ar, som exempelvis lokaler, utrustning, bibliotek, ses som fysiska ramar som 

begränsar lärarens handlingsutrymme. Även reglerande ramar som till exempel 

betygssystemet och formella kompetenskrav på lärarna påverkar innehållet 

(Linde, 2006, s. 15). Lundvall och Meckbach (2008) utgår bland annat från 

ramfaktorteorin i sin artikel Mind the gap: physical education and health and 

the frame factor theory as a tool for analysing educational settings, där en av 

frågeställningarna är vilka faktorer som lärare anser begränsar deras undervis-

ning. Även om lärarna i Lundvall och Meckbachs studie lyfter fram ramfaktorer 

som tid, gruppstorlek etcetera, så var det inte dessa faktorer som hade störst 

inverkan på undervisningen. I sin slutsats lyfter de istället fram ämnets starka 

idrottsdiskurs, vilken formar de ramar som i sin tur verkar styra undervisnings-

innehållet (Lundvall & Meckbach, 2008). 

I föreliggande uppsats utgår jag främst från de organisatoriska ramfaktorerna 

när jag analyserar de faktorer som lärarna har uppgivit sätter gränser för deras 

arbete med dokumentation i undervisningen, men även reglerande ramar som 

exempelvis krav på betyg och bedömning kommer att diskuteras. 

Different theories can then be compared with each other and with various types of 
curricula, making it possible to point to different solutions as to the time needed 
for instruction, and different organizational solutions. (Lundgren, 1972, p. 13) 

 

Genom att använda ramfaktorteorin i kombination med andra teoretiska infalls-

vinklar hoppas jag kunna peka på hur olika pedagogiska och organisatoriska 

lösningar påverkar ramfaktorernas inverkan på dokumentationsarbetet. 
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3.3 Transformering och realisering av 

undervisningsinnehåll 

Göran Linde utgår från såväl Bernsteins som Lundgrens arbeten i utformandet 

av en modell för hur man kan förstå processer av urval och realisering av 

undervisningsinnehåll. Han menar att varken Bernsteins eller Lundgrens kon-

cept till fullo kan beskriva processer av urval och realisering av vad som verkli-

gen lärs ut i skolan och presenterar istället en ny indelning av hur man kan för-

stå dessa processer. Denna indelning består av de tre fälten (även benämnda 

arenor) formulering, transformering och realisering. (Linde, 1993, pp. 73-74) 

Formuleringsarenan omfattar styrningen av skolan i form av läro- och kurspla-

ner. Linde menar dock att den formulerade läroplanen inte förmår att styra allt 

utan bara är en av alla de faktorer som påverkar undervisningsinnehållet. Enligt 

Linde kan läroplanen ses som ”ett uttryck för gjorda kompromisser och över-

enskomna riktlinjer för en önskvärd utveckling. Läroplanen är vad som sätts på 

pränt om det önskvärda”. (Linde, 2006, s. 48) 

Transformeringsarenan omfattar den nivå där modifiering sker av den formu-

lerade läroplanen och innehållet planeras utifrån en rad olika påverkansfaktorer. 

”The intended use of the concept of ‘field of transformation’ is to look upon the 

totality of factors that influence the transformation”. (Linde, 1993, pp. 74-75) 

Det innebär bland annat att även ett ämnes traditioner är styrande för vad som 

utgör ämnesinnehållet och här är det snarare läromedelsförfattare och lärarkåren 

som för dessa traditioner vidare trots att det i läroplansformuleringar kanske 

finns intresse av att bryta dessa traditioner. Beroende av vilket ämne läraren 

undervisar i kan denne ha mer eller mindre frihet i tolkningen av läroplanen. 

Linde använder sig här av Bernsteins begrepp klassifikation och inramning och 

menar att ämnen som är starkt avgränsade och inramade (exempelvis matema-

tik, naturvetenskapliga ämnen och språk) har skarpa gränser för vad som anses 

höra till ämnet och som det är legitimt att undervisa om. I svagare avgränsade 

ämnen (exempelvis idrott och hälsa och samhällskunskap) är en mer friare tolk-

ning av ämnesinnehållet möjlig. 

I tolkningar av hur lärarna använder detta frirum kan man även studera deras 

repertoarer vilka kan ses som potentiella och manifesta. Den potentiella reperto-

aren är det lektionsinnehåll som läraren kan ha med hänsyn till sin ålder, utbild-

ning och erfarenhet. Den manifesta repertoaren är de lektioner och det innehåll 

som läraren faktiskt genomför. Ju större potentiell repertoar en lärare har, desto 

mer strategisk och riktad kan den manifesta repertoaren bli. Utifrån de genom-

förda, manifesta, lektionerna kan man sedan finna ytterligare två repertoarer, 

stoffrepertoaren och förmedlingsrepertoaren. Stoffrepertoaren är själva innehål-

let i lektionerna och förmedlingsrepertoaren är de metoder lärare använder för 

att undervisa. Vissa lärare kan ha en rik stoffrepertoar, vilket innebär ett brett 

lektionsutbud, men en begränsad förmedlingsrepertoar, det vill säga sättet att 

undervisa detta innehåll på. Inom idrott och hälsa skulle det kunna betyda att 
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undervisningen karaktäriseras av ett varierat innehåll, exempelvis många olika 

idrotter, men att sättet att undervisa på är detsamma oavsett innehåll såsom att 

läraren till exempel bara använder färdiga matchliknande spel. Men det kan 

också vara på omvänt sätt att lärare är begränsade i sitt stoff men har en rik för-

medlingsrepertoar. (Linde, 2006, ss. 50-51)  

Även om lärarna kan ses som huvudaktörer i transformeringen av läroplanen 

så finns det fler aktörer som kan påverka val och inriktning av undervisningsin-

nehåll. Enskilda skolor kan ha sin speciella inriktning eller kultur som ett ämne 

måste förhålla sig till vilket även innefattar enskilda skolledare och deras peda-

gogiska ledning. Även intressegrupper och organisationer utanför skolan kan få 

stark påverkan på ett ämne vilket inte minst gäller ämnet idrott och hälsa. Även 

om staten kan anses som huvudaktör på själva formuleringsarenan så sker på-

verkan från staten även på transformeringsarenan genom ”att vara huvudman 

för lärarutbildningen, och arrangör av fortbildning och kurser samt genom in-

spektion och utvärdering” (Linde, 2006, s. 56). 

Den tredje och sista arenan är realiseringsarenan där själva verkställandet av 

undervisningen behandlas. I centrum för realiseringen står kommunikationen 

och aktiviteten i klassrummet, själva undervisningen, men också elevernas men-

tala processer i tillägnandet av stoffet hör till aktiviteten. Linde talar bland annat 

om klassrumsspråket som något unikt för skolan och som inte förekommer var-

ken i ”informella samtal eller i formaliserat sammanträdesspråk” (Linde, 2006, 

s. 65). I klassrummet finns särskilda mönster för interaktion, bland annat har 

läraren alltid ordet och talar ungefär två tredjedelar av lektionstiden medan ele-

verna får en tredjedel av tiden. En anledning till att dessa traditionella mönster 

vidmakthålls kan enligt Linde (ibid. s. 66) vara att läraren har en begränsad tid 

till förfogande och ska under denna tid ofta hålla kontroll över en klass med upp 

till 30 elever. 

I föreliggande uppsats kommer jag att fokusera på själva transformeringen 

och realiseringen av undervisningen då de ramfaktorer jag beskrivit tidigare kan 

uppfattas olika beroende av hur läroplanen transformeras och realiseras i den 

faktiska undervisningen. Linde beskriver detta som att ramarna inte alltid är 

”helt fasta limits, utan snarare mjuka boundaries, och att det kan finnas möjlig-

heter att tänja dem inifrån” (Linde, 2006, s. 68).  



 

 

 

43 

4 Metodologiska utgångspunkter 

4.1 Praxisnära forskning 

Med praxisnära forskning avser Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga 

kommitté den ”forskning som bedrivs i nära anslutning till pedagogiska verk-

samheter” (Carlgren, Josefson, & Liberg, 2003, s. 5). Det ställs idag allt högre 

krav på att skolans pedagogiska verksamhet ska vara forskningsbaserad men 

den mesta forskningen handlar dock sällan om de frågor som lärare arbetar med 

(Carlgren, 2011). Det är just dessa vardagliga problem som fått vara styrande i 

mitt forskningsarbete och det var först när empirin var insamlad och sorterad i 

ett första steg som jag sökt efter teoretiska perspektiv som kunnat hjälpa mig att 

förstå den bild som insamlad data målat upp. Genom studiens tydliga koppling 

till vardagliga problem i ämnet idrott och hälsa kan studien benämnas som 

praxisnära. 

4.2 Urval 

Undersökningsgruppen är lärare i idrott och hälsa inom såväl grundskolan som 

gymnasiet. Urvalet i studien har bestått av lärare som deltagit i en av två fort-

bildningsinsatser vid Gymnastik- och idrottshögskolan under 2013. Syftet med 

urvalet var att på kort tid få direkt tillgång till en stor grupp lärare i idrott och 

hälsa. De lärare som medverkat i studien har deltagit vid minst en av de två 

fortbildningsinsatserna Idrottslärarstämman i maj eller Idrotts- och hälsokon-

ventet i oktober 2013. Genom att låta deltagarna vid dessa två arrangemang 

besvara studiens enkät kunde jag på ett effektivt sätt administrera enkätunder-

sökningen i form av distribution och insamling av besvarade enkäter, till skill-

nad mot att skicka ut enkäter med post eller via internet. Totalt deltog 220 per-

soner vid idrotts- och hälsokonventet samt 138 personer vid idrottslärarstämman 

och av dessa svarade 144 lärare på enkäten, vilket innebär en svarsfrekvens på 

40 procent. 

Utifrån svaren i enkätstudien gjordes därefter ett urval av tio lärare bland de 

som angett att de kunde delta i intervjustudien (n=29). Urvalet gjordes i tre steg; 

först valde jag ut de enkäter där lärarna verkade ha svarat mer utförligt än andra. 

Då enkäten både bestod av frågor med fasta svarsalternativ och frågor med 

öppna svar där lärare själva kunde skriva svaren, valdes de enkätsvar bort där 
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lärarna inte svarat alls på de öppna frågorna. I ett andra steg valdes dels de en-

käter ut där lärarna mot bakgrund av svaren verkade ha en bred repertoar av 

dokumentationsmetoder, dels de som på andra sätt svarat så att det från min sida 

fanns ett intresse av att följa upp svaren. I det senare fallet handlade det bland 

annat om att få med de lärare som svarat att de inte upplevde dokumentation 

som något problem för att i en senare analys kunna jämföra med den stora grupp 

lärare som upplevde problem kring dokumentation. Av de 18 lärare (13 procent) 

som svarat att de inte upplevde några svårigheter kring dokumentation ingick 

åtta lärare i den första undersökningsgruppen under våren 2013. Av dessa åtta 

var det endast två lärare som angett att de kunde tänka sig att ställa upp i de 

fördjupande intervjuerna, övriga sex önskade ej delta i intervjuer. De två lärare 

som inte upplevde några svårigheter kring dokumentation och som tackat ja till 

fortsatt deltagande i studien blev därför båda utvalda till fördjupade intervjuer. 

Övriga tio lärare som i sina enkätsvar angett att de inte upplevde några svårig-

heter kring dokumentation, ingick i den andra undersökningsgruppen under 

hösten 2013 och blev därför inte tillfrågade om fortsatt medverkan då intervju-

studien redan påbörjats. I urvalets tredje steg försökte jag avslutningsvis få till 

en jämn fördelning mellan könen, mellan skolformer samt mellan de lärare som 

arbetat länge inom yrket och de som var relativt nyutexaminerade. Samtliga 

intervjuade lärare sätter betyg i ämnet idrott och hälsa. 

Av de tio lärare som ursprungligen valdes ut för intervjuer kunde nio inter-

vjuas, den tionde intervjun fick flera gånger flyttas på grund av olika omstän-

digheter och när den slutligen fick ställas in var arbetsprocessen så långt gången 

att jag valde att inte söka efter en ny lärare att intervjua bland de besvarade en-

käterna. Efter nio intervjuer kunde jag se en viss mättnad i insamlad data då 

liknande beskrivningar återkom i lärarnas utsagor. I materialet framkom dock 

två relativt skilda bilder av dokumentationsarbetet men den ena bilden återgavs 

av endast två lärare. Denna del av materialet bedömdes som så pass intressant 

för studiens resultat att jag valde att komplettera det genom ytterligare en inter-

vju. Här valde jag, efter samråd med mina handledare, att kontakta en lärare 

som varit med i den referensgrupp som deltog i utformandet av ett bedömnings-

stöd för gymnasieskolan. Läraren valdes ut då hon arbetade med dokumentation 

på ett sätt som liknade den beskrivning jag fått från de två lärarna vars svar 

avvek från de övriga intervjuade lärarna. Att göra ett riktat urval på det här viset 

kan anses befogat när man vill säkerställa en djup förståelse av det problem som 

studeras. I det här fallet har jag utgått från en specifik karakteristik kopplat till 

forskningsfrågan, det vill säga ett specifikt sätt att arbeta med dokumentation i 

ämnet idrott och hälsa, när jag gjort urvalet till den kompletterande intervjun 

(Hastie & Hay, 2012, p. 83). 

Med tanke på det relativt stora bortfallet i enkätstudien, trots att jag på plats 

påmint deltagarna om att svara och lämna in enkäterna, så kan man spekulera i 

om de som svarat tycker att enkäten har behandlat ett viktigt område inom äm-

net idrott och hälsa. De som inte svarade kanske inte ser dokumentation som ett 
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lika viktigt inslag i ämnet och insamlad data skulle i så fall inte, eller i mindre 

grad, vara representerat av dessa åsikter. Jag anser dock inte att urvalet har på-

verkat studiens resultat negativt då jag intresserar mig för lärares dokumentat-

ionsarbete och de lärare som svarat, på såväl enkät som deltagit i intervjuer, har 

kunnat besvara de frågar jag ställt.  

4.3 Datainsamling 

Insamlingen av data till studien har gjorts i två steg. Den första delen, enkätstu-

dien, belyste dels lärares uppfattningar kring dokumentationsprocessen, dels 

fungerade den som underlag för ett vidare urval till den andra delen, intervju-

studien. Det är också intervjustudien som utgör projektets huvudsakliga empiri, 

vilken består av semistrukturerade intervjuer med tio lärare i idrott och hälsa, 

och hela projektet har en kvalitativ utgångspunkt. Dock förekommer även en 

kvantitativ del i form av sammanställning och analys av resultatet från enkät-

studien. Enkelt uttryckt kan man säga att den kvantitativa delen försöker för-

klara något, i det här fallet hur dokumentationsarbetet ser ut, medan den kvalita-

tiva delen bidrar till att kunna tolka och förstå detta dokumentationsarbete 

(Fejes & Thornberg, 2009; Hastie & Hay, 2012).  

Linking types of data provides a way to use statistics, the traditional language of 
research, along with anecdotes and narratives for further clarity in understanding 
physical activity involvement. Descriptive statistics do not tell the meanings of 
physical activity. In-depth interviews alone are not necessarily representative of 
the sample. Together, however, linking the data gives a bigger picture of some of 
the issues […] (Gratton & Jones, 2011, p. 34) 

4.3.1 Pilotstudie 

Inför datainsamlingen testades såväl enkät som intervjuguide för att kunna 

ändra och finjustera frågor och uppbyggnad i dessa. Enkäten testades på de 15 

licentiander som deltog i forskarskolan idrott och hälsas didaktik5. Eftersom 

denna grupp är såväl lärare i idrott och hälsa som forskarstuderande fick jag 

värdefull feedback vilket innebar att jag kunde förbättra och förtydliga enkätens 

utformning. Intervjuguiden testades vid två intervjuer med kollegor i min hem-

kommun. Vid transkribering av intervjuerna drogs lärdomar som ledde till såväl 

förbättrad intervjuguide i form av mer ingående frågeställningar som till en 

ökad medvetenhet om hur jag själv agerade i intervjusituationen. Det senare 

                                                      
5 Enkäten besvarades vid forskarskolans internat i Lillsved den 23-24 april 2013 där jag också 

hade möjlighet att diskutera studiens frågeställningar med professor Richard Tinning från Univer-

sity of Queensland, Australien. 
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handlade bland annat om att vänta ut respondentens svar och att uttryckligen 

säga det som i intervjusituationen annars riskerade att gå förlorat i en icke munt-

lig kommunikation mellan intervjuare och respondent där underförstådda bud-

skap inte kan fångas på en ljudupptagning. Pilotstudien medförde med andra 

ord att den första intervjun i datainsamlingen troligtvis också blev bättre än den 

annars skulle ha blivit. 

4.3.2 Enkätstudien 

Studien inleddes med en kvantitativ enkätundersökning (se Bilaga 3 – Enkäten) 

beskriven i föregående avsnitt. Syftet med enkäten var att få en bild av hur lä-

rarna arbetar med dokumentation i undervisningen, vilka olika dokumentat-

ionsmetoder som används samt om lärare upplever några svårigheter och pro-

blem kring dokumentationsarbetet. Förutom frågor kring lärarnas bakgrund (se 

Tabell 3 nedan) fick lärarna svara på ett antal frågor kring dokumentation och 

hur ofta de använde olika dokumentationsmetoder i undervisningen. De olika 

dokumentationsmetoderna utgjordes av: närvaroanteckningar, skriftliga kom-

mentarer/lektionsanteckningar, betygsliknande symboler, videoinspelning, 

skriftliga prov, inlämningsuppgifter samt bedömningsmatriser. Svarsalternati-

ven kring frekvens var: varje lektion, någon gång per månad, någon gång per 

termin samt aldrig. Dessutom fick lärarna i fritext ge exempel på lektionsinne-

håll där dessa metoder användes.  

Tabell 3. Statistik över lärarna som svarat på enkäten (n=144) 

Kvinnor 93 (65 %) 

Män 51 (35 %) 

Medelålder 42 år 

Undervisar i grundskolan 96 (67 %) 

Undervisar på gymnasiet 32 (22 %) 

Undervisar i båda skolformerna 5 (3 %) 

(ej svar på frågan om skolform) 11 (8 %) 

Antal lärare som sätter betyg 119 (83 %) 

Antal elever i snitt som lärarna sätter betyg på 137 (variation mellan 5-400) 

Antal lärare med lärarutbildning 135 (94 %) 

- varav lärarutbildning i idrott och hälsa 110 

- annan lärarutbildning med poäng i idrott 20 

- lärarutbildning utan poäng i idrott 5 

Antal lärare utan lärarutbildning 9 (6 %) 

 

Enkäten distribuerades genom de deltagarmappar som samtliga deltagare fick 

vid registreringen under de två konferenserna. Enkäterna besvarades anonymt 

men det fanns också möjlighet för lärarna att svara om de ville delta i en fördju-

pande intervju kring dokumentation. Om så var fallet ombads de uppge sitt 
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namn och kontaktuppgifter. Enkäterna lämnades sedan i en insamlingslåda i den 

bemannade konferensinformationen. Insamlingslådan tömdes av mig personlig-

en flera gånger per dag för att enkäterna inte skulle bli liggande i lådan allt för 

länge. Vid databearbetning i SPSS har enkäterna numrerats och kan endast via 

kodnyckel kopplas till respektive svar i programmet. Se vidare under avsnitt 4.5 

Etiska hänsynstaganden. 

4.3.3 Intervjustudien 

Undersökningen genomfördes därefter som en kvalitativ intervjustudie. Inter-

vjuer kan anses lämpliga när man vill komma åt ett rikt datamaterial från ett 

mindre urval (Gratton & Jones, 2011). Merparten av intervjuerna genomfördes 

enskilt med respektive lärare på deras skolor under perioden november 2013 till 

januari 2014. Den kompletterande intervjun skedde av praktiska skäl via Skype 

i juni 2014. Intervjuerna behandlade frågor om hur lärarna dokumenterar sin 

undervisning, hur de hanterar dokumentationen och vad denna leder till (se Bi-

laga 4 – Intervjuguide). Förutom intervjumaterialet har jag också tagit del av 

exempel från de intervjuade lärarnas befintliga dokumentation. Detta har skett i 

de fall läraren i intervjun pratat om ett specifikt material och jag har då bett att 

få se detta för att få en tydligare bild av det som läraren beskriver. 

Tabell 4. Beskrivning av intervjuade lärare 

Lärare Kön Ålder År i yrket Skolform Utbildning 

L1 Kvinna 26 4 Grundskolan IDH och annat ämne 

L2 Kvinna 35 12 Grundskolan IDH 

L3 Man 49 12 Gymnasiet IDH och annat ämne 

L4 Man 26 3 Grundskolan IDH och annat ämne 

L5 Kvinna 38 16 Gymnasiet IDH och annat ämne 

L6 Man 47 20 Gymnasiet IDH 

L7 Kvinna 35 12 Grundskolan IDH och annat ämne 

L8 Kvinna 47 22 Grundskolan IDH 

L9 Man 33 9 Grundskolan IDH 

L10 Kvinna 57 32 Gymnasium IDH 

4.4 Analys 

Insamlad data från enkätstudien har bearbetats statistiskt i SPSS Statistics 21. 

Vid den statistiska bearbetningen av materialet har de olika svarsalternativen 

givits poäng; 4 poäng för varje lektion, 3 poäng för någon gång per månad, 2 

poäng för någon gång per termin samt 1 poäng för aldrig (0 poäng gavs i de fall 

läraren inte svarat på frågan). Summan från de sju frågorna kring dokumentat-

ion utgör lärarnas dokumentationspoäng vilket utgör den beroende variabeln i 

de statistiska beräkningarna. Lärarna har också delats in i grupper utifrån vilka 
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åldrar de undervisar i. Grupperna är låg/mellanstadiet, mellan/högstadiet, hög-

stadiet samt gymnasiet. I de fall där lärare uppgett att de arbetar i grundskolans 

samtliga stadier (n=14) har de placerats i gruppen mellan/högstadium och de 

lärare som angett att de arbetar både i grundskolan och gymnasiet (n=5) har 

placerats i gruppen gymnasiet. Då insamlad data främst bestått av värden på 

nominal- respektive ordinalskala har de statistiska verktygen varit begränsade. 

Även faktorer som att den undersökta populationen ej varit slumpmässigt utvald 

eller normalfördelad i alla avseenden, har påverkat hur materialet kunnat hante-

ras. Även om datainsamlingen genom enkäten utgörs av ett mer kvantitativt 

innehåll har studien i sin helhet ändå utgått från ett kvalitativt angreppssätt och 

det har därför inte varit målsättningen att med statistisk säkerhet kunna genera-

lisera studiens resultat till att gälla alla lärare i idrott och hälsa. I kontrast till 

rent kvantitativ forskning så har andra former av generalisering utvecklats inom 

kvalitativ forskning där det istället för forskaren är läsaren som kan göra en 

analytisk generalisering (Fejes & Thornberg, 2009) vilket innebär att ”man gör 

en välöverlagd bedömning i vad mån resultatet från en undersökning kan ge 

vägledning för vad som kommer att hända i en annan situation” (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 282). De statistiska metoder som använts har varit beräk-

ning av medelvärden och standardavvikelser samt signifikanstester och jämfö-

relser mellan grupper i oberoende t-test och ANOVA. 

Intervjuerna har i sin tur analyserats genom en kvalitativ dataanalys vilket 

kan beskrivas som 

[…] den process under vilken forskaren systematiskt undersöker och arrangerar 
sitt datamaterial (till exempel intervjutranskriptioner, fältanteckningar eller annat 
material) för att komma fram till ett resultat. I en sådan analys arbetar forskaren 
aktivt med sina data, organiserar den, bryter ner insamlad data till hanterbara en-
heter, kodar, gör synteser och söker efter mönster. (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 
32). 

 

Utmaningen i en kvalitativ analys är att skapa mening ur den massiva mängd 

data som intervjutranskriptioner utgör. Detta kan göras i ett antal metoder där 

jag framför allt använt mig av koncentrering, kategorisering och tolkning, vilket 

beskrivs mer detaljerat i den fortsatta texten. Som hjälpmedel i denna process 

har jag bland annat använt mig av programvaran Transana Standard 2.6 i ana-

lysens inledande del. De inspelade intervjuerna har först transkriberats i Trans-

ana och därefter har jag analyserat materialet och de olika utsagorna har organi-

serats i form av koder och kategorier som dels vuxit fram under analysens gång, 

dels utgått från studiens frågeställningar och det teoretiska ramverket (Kvale & 

Brinkmann, 2009). 
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4.4.1 Kodning av innehåll 

I ett första steg har jag definierat ett antal koder utifrån mina olika frågeställ-

ningar kopplade till projektets syfte, till exempel olika sätt som lärare dokumen-

terar på eller när dokumentationen sker. Vissa koder har definierats i förväg 

medan andra koder tillkommit under analysens gång då jag fått syn på metoder 

som jag kanske inte varit varse om tidigare. Utifrån frågan när dokumentations-

arbetet utförs är exempel på koder: under lektion, i direkt anslutning till lektion 

samt efter avslutat arbetsområde. Dessa koder har både använts vid analys av 

enkätsvar som vid analys av intervjuutsagor. I det senare fallet har jag lagt in 

alla koder i Transana och därefter läst igenom alla intervjuer på nytt och då 

klippt ut sekvenser av intervjupersonernas utsagor vilka verkar svara mot studi-

ens olika frågeställningar. Dessa klipp har givits namn, vilket kan ses som en 

koncentrering där väsentliga innebörder har formulerats i färre antal ord (Kvale 

& Brinkmann, 2009, s. 33), och dessutom tilldelats relevanta koder i förhållande 

till frågeställning. Klippen har i programmet delats in i samlingar utifrån vilken 

forskningsfråga de behandlat. När hela det insamlade materialet har bearbetats 

har jag därefter kunnat skriva ut samlingsrapporter från Transana där varje klipp 

redovisas med namn (koncentrering), transkriberad utsaga och koder kopplade 

till dessa. Därefter har jag gått över till analysens andra steg. 

4.4.2 Kategorisering av innehåll 

I steg två av analysen har både det statistiska materialet i SPSS och de koncen-

trerade utsagorna i Transana kategoriserats utifrån de olika frågeställningarna. 

Utsagor med gemensamma nämnare har förts samman och bildat kategorier som 

representerar ett visst arbetssätt eller uppfattningar hos de intervjuade lärarna. I 

detta arbete har de olika klippen förts in i ett excelark med uppgifter om den 

koncentrerade utsagan, vilken lärare det är, vilka olika koder som kopplats till 

klippet samt mina anteckningar från analysens första steg (se Figur 1). I exce-

larket har jag sedan kunnat sortera inmatad data, till exempel utifrån en viss 

kod. På så vis har jag dels kunnat se mönster när jag skapat kategorierna, dels 

fått en tydlig bild av vilka kategorier som kan kopplas till varje lärare. De kate-

gorier som skapats utifrån syftets första frågeställning redovisas i resultatdelen 

under rubrik 6.2. I den fortsatta analysen, utifrån övriga frågeställningar, har en 

läroplansteoretisk ansats använts. 

4.4.3 Analys av ramfaktorer, transformering av läroplan samt 

form av pedagogik 

Om resultatet från de första två analysstegen mer är att betrakta som deskriptiva 

resultat så är den tredje fasen mer analytisk i sin karaktär. I den tredje analysfa-

sen har jag undersökt vilka ramfaktorer som påverkar lärarnas arbete med 
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dokumentation. I denna del har jag också analyserat hur lärarna transformerar 

läroplanen och hur denna realiseras i undervisningen, det vill säga på vilket sätt 

lärarna verkar ha arbetat med läroplanen och hur detta tar sig uttryck i forman-

det av deras undervisning. Utifrån denna kategorisering har jag analyserat om 

det finns skillnader i upplevelser av ramfaktorer mellan de olika kategorierna av 

lärare. Slutligen har jag analyserat lärarnas utsagor gällande undervisning och 

bedömning utifrån om de verkar ha en synlig eller osynlig pedagogik, det vill 

säga om de i sina utsagor beskriver att de har tydliga kriterier och en tydlig kri-

terieuppföljning gentemot eleverna. I denna del av analysen har studiens teore-

tiska ramverk varit styrande för att hjälpa mig att förstå min insamlade empiri i 

förhållande till mina forskningsfrågor. 

 

Figur 1. Exempel på analysschema 

4.5 Etiska hänsynstaganden 

Humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning behöver inte alltid utsättas för 

en forskningsetisk prövning, framför allt om den inte har som syfte att påverka 

forskningspersonen fysiskt eller psykiskt. Även om det inte krävts en forsk-

ningsetisk prövning av föreliggande projekt så måste man emellertid alltid göra 

etiska överväganden i förhållande till sin forskning. Jag har utgått från Veten-

skapsrådets riktlinjer för god forskningssed och följt de delar som varit tillämp-

liga för projektet (Hermerén, 2011). 

De lärare som har svarat på enkäten har fått välja mellan att besvara enkäten 

anonymt eller att ange sitt namn och kontaktuppgifter för att kunna delta i inter-
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vjustudien. Enkäterna har förvarats på ett sådant sätt att obehöriga ej kunnat få 

tillgång till dem. I de enkäter där lärarna har uppgett kontaktuppgifter men som 

inte valts ut för intervjuer, har kontaktuppgifterna tagits bort. De enkäter som 

legat till grund för intervjuer har kodats och det är endast jag som forskare som 

har haft tillgång till kodnyckeln med vars hjälp man kan koppla data från enkä-

terna till bearbetad data. 

Vid utformandet av intervjuguiden har några etiska frågor diskuterats och till 

viss del varit vägledande för hur intervjun utformats och genomförts. Vad hän-

der till exempel med lärarnas dokumentation och bedömning av eleverna när jag 

ställer frågor kring detta? Genom att jag ställer frågor kring dokumentation så 

kanske lärarna i fortsättningen blir mer medvetna om sitt arbetssätt och kanske 

förändrar detta. Detta kan medföra att elevers betyg påverkas. Ett bättre un-

derlag för betygsättning leder förhoppningsvis till att elever får mer rättvisande 

betyg vilket kan innebära en höjning för vissa elever men också möjligen en 

sänkning för andra. 

Samtliga intervjuade lärare och deras skolor är anonyma i såväl den insam-

lade empirin som i föreliggande licentiatuppsats. Intervjuerna har spelats in med 

diktafon och i dessa inspelningar samt i de utskrivna transkriberingarna be-

nämns den intervjuade läraren endast med ett nummer. På samma sätt som med 

enkäterna kan dessa nummer endast kopplas ihop med respektive lärare genom 

en kodnyckel, vilket beskrivits ovan. De intervjuade lärarna har fått skriftlig 

information om projektet och har i anslutning till intervjun fått ge ett skriftligt 

medgivande till att dels delta i studien, dels till att intervjuerna spelas in (se 

Bilaga 5 – Deltagarinformation). I informationen har det framgått att lärarna när 

som helst kan välja att avbryta sitt medverkande och att all data kopplad till dem 

därmed ska tas bort från materialet. 

4.6 Studiens trovärdighet och autenticitet 

Inom kvalitativ forskning kan begreppen validitet och reliabilitet uppfattas som 

problematiska då de vanligtvis förknippas med kvantitativ forskning. Reliabili-

tet refererar vanligtvis till i vilken omfattning forskningsresultat kan repeteras 

medan det i kvalitativ forskning mer handlar om hur konsekvent man varit med 

de metoder som använts i datainsamlingen. När forskaren intar ett tolkande 

perspektiv innebär det dock att olika forskare kan göra olika tolkningar, vilket 

komplicerar användandet av begreppet reliabilitet. Vad som dock är viktigt är 

att delge så detaljerad information som möjligt om hur studien genomförts så att 

den i största möjliga mån kan repeteras av andra även om resultaten inte skulle 

bli exakt desamma. Gratton & Jones (2011, p. 97) lyfter fram tre begrepp som 

passar bättre i förhållande till kvalitativ forskning: 

Stringens – kan relateras till begreppet reliabilitet. Ett forskningsprojekts 

stringens hänvisar till i vilken omfattning man gjort lämpliga val av metodologi 
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såsom val av teori, datainsamlingsmetod och urval av respondenter. Jag har i 

avsnitten kring teori och metod ovan redogjort för mina val av teorier, datain-

samlingsmetoder, samt urval av deltagare, och därigenom kan studien anses 

vara stringent 

Trovärdighet – kan kopplas till idén om intern validitet och hur trovärdiga 

studiens resultat och tolkningar är. Återspeglar studiens resultat deltagarnas 

upplevelser av dokumentation och kommer de att känna igen sig i den text som 

jag skriver fram? 

Autenticitet – En studie kan anses autentisk när de strategier som använts kan 

anses lämpliga för att korrekt kunna återge deltagarnas tankar och idéer samt 

när studien faktiskt hjälper såväl deltagarna som lärare att förstå den sociala 

värld i vilken problemet beskrivs. 

Det är min förhoppning att studien av såväl deltagare som läsare uppfattas 

som både trovärdig och autentisk. 
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5 Resultat enkätstudien 

I detta kapitel presenteras resultaten från enkätundersökningen.  

5.1 Olika former av dokumentation 

Resultatet gällande lärarnas olika dokumentationsformer presenteras först i 

nedanstående tabell och därefter i den fortsatta texten. 

Tabell 5. Lärares användning av olika dokumentationsformer. Procent. (n=144) 

Dokumentations-

former 

Varje lektion Någon gång 

per månad 

Någon gång 

per termin 

Aldrig 

Närvaroanteckningar 91  7 1 1 

Skriftliga kommen-

tarer och lektions-

anteckningar 

28 57 13 2 

Betygsliknande 

symboler 
16 53 17 15 

Videoinspelning 1 7 40 52 

Skriftliga prov 0 2 66 32 

Inlämningsuppgifter 0 6 81 13 

Bedömningsmatriser 4 30 52 14 

 

Den första frågan kring dokumentationsformer avsåg närvaroanteckningar i till 

exempel idrottsjournaler eller motsvarande. Här svarade 91 procent att de förde 

närvaroanteckningar varje lektion medan sju procent svarade någon gång per 

månad. Inga statistiskt säkerställda skillnader mellan de olika bakgrundsvariab-

lerna stadium, kön, ålder eller erfarenhet förelåg. 

Den andra frågan avsåg skriftliga kommentarer och lektionsanteckningar. 

Här svarade 28 procent att de förde anteckningar varje lektion medan 57 procent 

svarade att de gjorde det någon gång per månad. Inte heller här förelåg det 

några direkta skillnader mellan bakgrundsvariablerna. 

Nästa fråga handlade om i vilken omfattning man använde betygsliknande 

symboler, till exempel plus och minus, siffror eller bokstäver. Här svarade 16 

procent av lärarna att de använde detta varje lektion, 53 procent någon gång per 

månad, 17 procent någon gång per termin samt 15 procent att de aldrig använde 
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betygsliknande symboler i sina anteckningar och omdömen. Av de som svarat 

att de aldrig använde betygsliknande symboler var, kanske inte så överraskande, 

en överväldigande majoritet lärare på låg- och mellanstadiet medan de flesta 

som svarat att de använde det varje lektion var gymnasielärare. I övrigt förelåg 

inga direkta skillnader. 

Fjärde frågan avsåg om och i vilken utsträckning lärarna arbetade med video-

inspelning som dokumentation i undervisningen. Här svarade sju procent av 

lärarna att de använde detta någon gång per månad medan drygt 40 procent 

använde videoinspelning i undervisningen någon gång per termin. 52 procent av 

lärarna använde aldrig videoinspelning i sin undervisning. Även här är resulta-

ten jämnt fördelade mellan de olika bakgrundsvariablerna. Värt att notera är 

dock att bland de exempel på lektionsinnehåll som lärarna angav6, där videoin-

spelning användes, stod 52 procent för dans och rörelse till musik. Det näst 

vanligaste innehållet kopplat till videoinspelning var redskapsgymnastik med 13 

procent av lärarnas angivna exempel (se Figur 2).  

Det lektionsinnehåll som lärarna angav i sina exempel har i Figur 2 delats in i 

fyra kategorier utifrån vilka områden i kursplanen som respektive innehåll kan 

kopplas till. 

                                                      
6 I enkäten fick lärarna ge exempel på lektionsinnehåll kopplat till den dokumentationsform som 

frågan avsåg. Varje lärare kan ha angett ett flertal olika exempel kopplat till, i det här fallet, vide-

ofilmning. I figur 2 har dans och rörelse till musik angetts 53 gånger av lärarna vilket motsvarar 

52 % av 102, vilket var det totala antalet svar fördelade på 14 olika lektionsinnehåll som angetts. 
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Figur 2. Exempel på lektionsinnehåll vid videoinspelning 
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Varför just dans och rörelse till musik framträder så tydligt kopplat till videoin-

spelning som dokumentationsform kommer jag att återkomma till i diskussion-

en. 

Den femte och sjätte frågan handlade om skriftliga prov respektive inläm-

ningsuppgifter. Två respektive sex procent av lärarna uppgav att de har skrift-

liga prov och inlämningsuppgifter någon gång per månad. 66 respektive 81 

procent uppgav att de hade det någon gång per termin medan 32 respektive 13 

procent uppgav att de aldrig hade skriftliga prov eller inlämningsuppgifter. Här 

kan man dock se att användningen av skriftliga prov och inlämningsuppgifter 

ökar ju äldre elever man undervisar. 54 procent av låg- och mellanstadielärarna 

uppgav att de hade skriftliga prov någon gång per termin och motsvarande siff-

ror för mellan- och högstadiet var 67 procent, för högstadiet 79 procent och för 

gymnasielärarna 81 procent. Liknande siffror återfinns när det gäller inläm-

ningsuppgifter, här var det 61 procent av låg- och mellanstadielärarna, 93 pro-

cent av mellan- och högstadielärarna, 96 procent av högstadielärarna samt 81 

procent av gymnasielärarna. Det lägre procenttalet hos gymnasielärarna jämfört 

med högstadielärarna förklaras med att de i betydligt högre utsträckning hade 

inlämningsuppgifter oftare än högstadielärarna (någon gång per månad, 19 pro-

cent). På samma sätt står också låg- och mellanstadielärarna för den största an-

delen lärare som aldrig har prov, 40 procent, eller inlämningsuppgifter, 39 pro-

cent, i sin undervisning. Ytterligare ett mönster som framträdde var användan-

det av skriftliga prov i förhållande till arbetslivserfarenhet inom läraryrket. 56 

procent av lärarna, med mindre än 10 års yrkeserfarenhet, uppgav att de hade 

skriftliga prov någon gång per termin medan motsvarande siffror för de med 10-

20 års erfarenhet var 76 procent, 20-30 års erfarenhet 84 procent samt 90 pro-

cent bland lärare med mer än 30 års erfarenhet. I bilaga 9.6 framgår vilket inne-

håll som präglade de skriftliga proven respektive inlämningsuppgifterna utifrån 

vad lärarna uppgett i fritextsvaren. 

Den sista frågan om dokumentationsmetoder gällde användande av bedöm-

ningsmatriser. Här uppgav fyra procent av lärarna att de använde bedömnings-

matriser vid varje lektion, 30 procent någon gång per månad, 52 procent någon 

gång per termin och 14 procent av lärarna använde aldrig bedömningsmatriser. 

Inga direkta skillnader fanns mellan de olika bakgrundsfaktorerna kopplat till 

användandet av bedömningsmatriser. 

Avslutningsvis fick lärarna också svara på om de använde olika tekniska 

hjälpmedel för att dokumentera och samla information. 68 procent av lärarna 

svarade Ja medan resterande 32 procent svarade Nej. De hjälpmedel som lärarna 

lyfte fram (se fotnot 6) var bland annat datorer 44 procent (varav hälften av 

dessa lärare angav att de använde olika digitala lärplattformar), mobiltelefoner 

27 procent (varav 58 procent av dessa lärare angav att telefonerna användes för 

att filma eller ta bilder i undervisningen), digitalkamera och video 15 procent 

samt iPad/surfplatta 12 procent. 
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5.2 En samlad bild av dokumentation 

Utifrån lärarnas samlade svar på de sju frågorna kring dokumentationsmetoder 

har de fått en dokumentationspoäng: 4 poäng för varje lektion, 3 poäng för nå-

gon gång per månad, 2 poäng för någon gång per termin samt 1 poäng för ald-

rig (0 poäng gavs i de fall läraren inte svarat på frågan). Summan från de sju 

frågorna kring dokumentation utgör lärarnas dokumentationspoäng. Denna 

dokumentationspoäng används fortsättningsvis för att se om det finns några 

tydliga mönster i förhållande till lärarnas bakgrundsfaktorer såsom kön, ålder, 

yrkeserfarenhet och de stadier man undervisar i. 

I en jämförelse mellan de olika stadierna (oberoende t-test) framkommer att 

det råder en signifikant skillnad i dokumentationspoäng (p < 0,05) mellan lärar-

na i idrott och hälsa på låg- och mellanstadiet och högstadiet respektive mellan 

låg- och mellanstadiet och gymnasiet. Det innebär att lärare i idrott och hälsa på 

högstadiet och gymnasiet dokumenterar undervisningen i högre grad än lärare 

på låg- och mellanstadiet och att denna skillnad är statistiskt säkerställd. Det 

totala medelvärdet för dokumentationspoäng är 10,55 och lärarna i idrott och 

hälsa på låg- och mellanstadiet har här ett medel på 9,11 medan lärarna på hög-

stadiet har ett på 11,57 och motsvarande siffra för lärarna på gymnasiet är 

11,30. Vid ett ANOVA-test där hänsyn tas till kön blir resultatet detsamma för 

kvinnor medan det för männen innebär att det även föreligger en signifikant 

skillnad (p < 0,05) mellan lärarna i idrott och hälsa på låg- och mellanstadiet 

och mellan- och högstadiet. Om man dock bara jämför dokumentationspoäng 

mellan könen (oberoende t-test) framkommer inga signifikanta skillnader 

(p=0,48), vilket man också kan se i tabellen nedan. 

Tabell 6. Medelvärden av dokumentationspoäng för lärare i idrott och hälsa 

Årskurs Låg/mellanstadiet Mellan/högstadiet Högstadiet Gymnasiet 

Kön M SD M SD M SD M SD 

Man 8,27 3,07 10,42 2,43 12,80 2,17 10,71 2,28 

Kvinna 9,46 3,05 10,47 2,55 11,30 1,96 11,80 2,28 

Total 9,11 3,06 10,45 2,46 11,57 2,04 11,30 2,32 

Dokumentationspoäng Medel: 10,55, Standardavvikelse: 2,69 

 

Det föreligger heller ingen skillnad i dokumentationspoäng i förhållande till hur 

länge man arbetat som lärare. Lärarna har här blivit indelade i fyra grupper be-

roende på hur länge de har arbetat; <10 år, 10-20 år, 20-30 år samt >30 år. Vid 

ett oberoende t-test i jämförelse mellan grupperna <10 år och >30 år framkom 

ingen signifikant skillnad (p=0,53). Inte heller lärarnas ålder kan kopplas till hur 

lärarna arbetar med dokumentation. För att kunna jämföra värden har lärarna 

här blivit indelade i åldersgrupper; -34 år, 35-44 år, 45-54 år samt 55- år och vid 

ett oberoende t-test mellan grupperna -34 år och 55- år framkom inga signifi-

kanta skillnader (p=0,91). 
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Med utgångspunkt från det urval av lärare som deltagit i enkätstudien och den 

statistiska bearbetning som gjorts kan man konstatera att det inte verkar finnas 

några skillnader mellan olika bakgrundsfaktorer (såsom kön, ålder, yrkeserfa-

renhet) och respektive dokumentationsmetod. Inte heller när lärarnas doku-

mentationsarbete vägs samman tycks bakgrundsfaktorerna spela någon roll på 

utfallet. Den enda variabeln där det visat sig finnas ett samband mellan hur lä-

rarna dokumenterar är i vilka åldersgrupper lärarna undervisar. Även om kraven 

på rättvisa bedömningar som bygger på elevernas kunskaper i förhållande till 

kursplanen är desamma oavsett skolår, så verkar det faktum att lärare ska sätta 

betyg ha betydelse för hur de arbetar med dokumentation. Förklaringen skulle 

kunna vara att lärarna upplever det som viktigare att ha samlat underlag för 

bedömning i de årskurser (6-9 samt gymnasiet) där eleverna får betyg. 

5.3 Svårigheter kring dokumentation 

En av de viktigare frågorna i enkäten var huruvida lärarna upplevde att det 

fanns något som var svårt med dokumentation i idrott och hälsa och vad dessa 

svårigheter i så fall bestod av. Resultatet av denna fråga lade också till stor del 

grunden för intervjuguiden till de fördjupande intervjuerna med tio lärare i id-

rott och hälsa. På frågan om det fanns något som de upplevde som svårt med 

dokumentation i idrott och hälsa, svarade 87 procent av lärarna Ja medan 13 

procent svarade Nej. De problem som lärarna själva skrev i sina svar kan relate-

ras till tre kategorier av ramfaktorer (se Figur 3) där den största andelen av sva-

ren var kopplade till olika former av organisatoriska ramar som olika tidsa-

spekter, antal elever och storlek på elevgrupper samt schematekniska begräns-

ningar (44 procent av svaren). 

Andra problem var kopplade till undervisningsramar som bland annat bris-

tande kunskaper kring bedömning och dokumentation, brist på hjälpmedel och 

enkla verktyg för dokumentation samt problem med dokumentation i relation 

till olika lektionsinnehåll (32 procent). Även problem kopplade till läroplansra-

mar som bland annat tolkning av kursplaner och rättvisa bedömningar lyftes 

fram (sju procent). 

5.4 Sammanfattning 

Resultaten från enkätstudien visar att lärarna har ett brett register av doku-

mentationsmetoder som de använder men också att det inte verkar finnas någon 

tydlig plan för när och hur dessa ska användas samt vad det är som ska doku-

menteras. När lärarna har fått ange exempel på lektionsinnehåll kopplat till re-

spektive dokumentationsmetod så är det också en bredd av aktiviteter som tas 

upp. Ingen tydlig bild av kopplingar mellan specifika dokumentationsmetoder 
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och lektionsinnehåll framträder i materialet, förutom ett undantag. Vid video-

filmning som dokumentationsmetod är det absolut vanligaste lektionsinnehållet 

dans och rörelse till musik följt av redskapsgymnastik. 

 

Av stort intresse för den fortsatta studien var att ta reda på vad det var som 

gjorde att vissa av lärarna inte upplevde svårigheter kring dokumentation. Vid 

analys av samma bakgrundsfaktorer som nämnts tidigare (till exempel kön, 

ålder och erfarenhet) samt eventuellt samband mellan dokumentationspoäng och 

om lärare upplevde svårigheter eller ej med dokumentation, användes även här 

ett oberoende t-test som analysverktyg. Det förelåg ingen signifikant skillnad 

mellan ja- och nejgruppen i förhållande till hur man arbetade med dokumentat-

ion (p=0,33). Vid test av övriga bakgrundsfaktorer fann jag inte heller här några 

signifikanta skillnader (kön p=0,23, ålder p=0,63, erfarenhet p=0,63). Svaren på 

frågan kring vad som skiljde dessa lärare åt går med andra ord inte att finna i 

resultaten från enkätstudien utan var en fråga som därför belystes i de fördju-

pande intervjuerna. 

Avslutningsvis kan nämnas att 88 procent av lärarna upplevde ett behov av 

att lära sig mer om hur de skulle kunna dokumentera elevernas kunskapsnivåer 

och kunskapsutveckling i sin undervisning. 
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6 Resultat intervjustudien 

I detta kapitel presenteras resultatet från de tio lärarintervjuerna. Resultatkapitlet 

inleds med en mer deskriptiv del där lärarnas metoder för dokumentation åter-

ges. Denna följs av en analys av förutsättningarna för lärarnas arbete med 

dokumentation. 

6.1 Lärarnas syn på andras dokumentationsarbete 

För att närma mig undersökningens huvudfråga, hur lärare arbetar med doku-

mentation, valde jag att först låta dem reflektera över hur de tror att andra lärare 

arbetar med dokumentation i idrott och hälsa. Frågan, som först och främst var 

tänkt som en sorts uppvärmning inför de frågor som relaterade till syftet med 

undersökningen, visade sig dock även den vara intressant då i princip samtliga 

lärare gjorde samma antaganden om hur andra lärare arbetar med dokumentat-

ion. 

En tydlig bild som framträder i lärarnas utsagor om hur andra lärare arbetar 

med dokumentation i ämnet idrott och hälsa är att de tillfrågade lärarna tror att 

andra lärare vid betygsättning ofta går på magkänsla och att man inte har så 

mycket nedskrivet om eleverna. 

Jag tror att många, kan vara så att de, vad ska man säga, går på sin känsla. (L1) 
 
Ja, jag tror att största biten är att man går på magkänsla. Man har inga klara direk-
tiv om vad det är som ska uppnås. (L3) 

 

I de fall man tror att det görs någon form av dokumentation handlar det ofta om 

traditionella idrottsjournaler eller klasslistor där lärarna för någon anteckning då 

och då, ofta i form av olika symboler, till exempel ett kryss för att markera att 

en uppgift är avklarad, eller graderande symboler som plus eller minus och siff-

ror. De tillfrågade lärarna tror dock inte att andra lärare gör någon regelbunden 

dokumentation utan att det sker ibland när möjlighet ges. Det är framförallt 

gymnasielärarna som ger en bild av att andra arbetar med en mer regelbunden 

dokumentation. 

Ja men man ser ju de här idrottsjournalerna […] då ser man ju ofta det att de fyll-
ler i efter varje lektion. (L7) 
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Jag tror, ja det är ganska vanligt att ha en journal och på gymnasiet den som är på 
två år då […] (L5) 

 

Bilden av hur andra lärare arbetar med dokumentation i idrott och hälsa har 

byggts upp utifrån dels egna erfarenheter, vilket kunde vara att lärarna själva 

tidigare arbetat så som de beskriver att andra gör, dels att de har haft, eller har, 

kollegor som arbetar annorlunda jämfört med dem själva. Lärarna refererar 

också till kollegor på andra skolor, lärare de mött under praktikperioder under 

lärarutbildningen samt hörsägen, det vill säga vad de hört andra berätta. Den 

beskrivna bilden stämmer också ganska bra med den från tidigare forskning 

kring betyg och bedömning i ämnet idrott och hälsa som gör gällande att lärarna 

ofta saknar ett tydligt underlag för bedömning och betygsättning vilket kan leda 

till en osäkerhet kring rättssäkerheten i betygsprocessen (Skolverket, 2004; 

Quennerstedt, Öhman, & Eriksson, 2008; Annerstedt, 2009; Redelius & Hay, 

2009; Redelius & Hay, 2012). 

6.2 Hur lärarna arbetar med dokumentation i praktiken 

I följande avsnitt presenteras hur lärarna i intervjustudien uppgett att de arbetar 

med dokumentation i sin undervisning.  Fokus är på metoder för samlande av 

underlag. Avsnittet behandlar den första frågeställningen i syftet om hur lärare 

samlar underlag för bedömning, vad det är som dokumenteras, när dokumentat-

ionen sker och på vilket sätt den används. 

6.2.1 Dokumentationsmetoder 

Såväl i intervjuerna som i enkätundersökningen beskrivs en mängd olika meto-

der eller tekniker för att samla in underlag för bedömning. Alla dessa utsagor 

har sedan i analysfasen kodats och kategoriserats för att få en tydlig bild av 

lärares dokumentationsarbete (se Tabell 7 och kapitel 4.4 Analysen). 

6.2.1.1 Journaler och anteckningar 

Den enskilt vanligaste formen av dokumentation bland lärarna var att föra an-

teckningar i idrottsjournaler eller andra fysiska dokument. De kodade utsagorna 

handlade om att på olika sätt föra anteckningar som dokumentationsmetod.  

Vanligast var att göra detta under lektionstid eller i direkt anslutning till lekt-

ionen. I vissa fall fördes anteckningar i journaler i slutet av ett arbetsområde. 

Ja, jag har ju en sådan lärarjournal så där kommer ju närvaro in i den såklart, och 
sen finns det ju lite anteckningar man kan göra. Så att i områden man gör så gör 
jag ju anteckningar. (L2) 
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[…] vissa lektioner så gör jag bara anteckningar i min journal, det kan vara så här 
med minus, plus och noll, brukar jag använda. (L10) 

 

I Tabell 7 återges de koder som framträtt i lärarnas utsagor kring deras doku-

mentationsmetoder samt hur jag valt att kategorisera dem i analysfasen. 

Tabell 7. Koder och kategorier kopplat till dokumentationsmetoder 

Kod Kategori 

Anteckningar Journaler och anteckningar 

Dagbok/reflektion 

Skriftliga inlämningsuppgifter och prov 

Elevers självbedömning 

Muntligt prov/redovisning 

Skriftlig inlämningsuppgift 

Skriftligt prov 

Examination 
Praktiska examinationsuppgifter 

Praktiskt prov 

Matris 
Matriser och avprickning 

Avprickning 

Elever filmar 
Film som dokumentation 

Lärare filmar 

Ljudupptagning diskussioner Ljudupptagning 

Lärplattform 

Övrigt Bokför resultat 

Magkänsla 

 

Troligtvis används dessa journaler i ett ännu vidare perspektiv, till exempel i de 

fall läraren uppgett att man arbetar med examinationer. I utsagorna framgår inte 

alltid på vilket sätt läraren summerar eller protokollför en examination, men det 

är troligt att detta också sker i någon form av fysiskt dokument som exempelvis 

idrottsjournalen, undantaget de fall där läraren uttryckligen beskriver att be-

dömningar och kommentarer skrivs in direkt i en lärarplattform. Anteckningar 

förs inom alla områden eller undervisningsinnehåll och kan exempelvis vara 

symboler som plus och minus, betygsliknande gradering med siffror eller bok-

stäver, eller enkla till mer utförligare kommentarer kring elevernas prestationer, 

såsom ”bra” eller ”behöver träna på…”. 

Resultatet från enkätundersökningen visar liknande resultat då hela 90 pro-

cent anger att de för skriftliga kommentarer från någon gång per månad till 

varje lektion. 

6.2.1.2 Skriftliga inlämningsuppgifter och prov 

I lärarutsagorna förekommer en rad olika former av inlämningsuppgifter och 

prov vilka i en första kategorisering har benämnts dagbok/reflektion, elevers 

självbedömning, muntligt prov/redovisning, praktiskt prov, skriftlig inlämnings-
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uppgift samt skriftligt prov. I en andra kategorisering har dessa förts samman i 

kategorin inlämningsuppgifter och prov. Inlämningsuppgifter och prov före-

kommer oftast i slutet av arbetsområden men några lärare avsätter även konti-

nuerligt tid under eller i slutet av lektioner för att låta eleverna reflektera över 

dagens lektion eller deras eget arbete. 

Sen håller jag prov, […] både prov med poäng och prov utan poäng där jag bara 
haft liksom, översiktligt, nyanserat, utförligt och så vidare och under varje fråga 
så har jag ringat in sådär och sen så blir det ett slutomdöme till slut […] (L10) 
 
[…] dokumentationen som eleven gör är att dom får lämna in en del saker där 
dom reflekterar över sin träning som till exempel den här träningsdagboken […] 
och den bedöms ju också, av mig givetvis, men tillsammans med eleven och en 
diskussion om ansvar för egen träning. (L6) 

 

Hur ofta lärarna använder inlämningsuppgifter och prov framkommer inte klart 

i intervjuerna, däremot visar resultatet från enkätundersökningen att 90 procent 

av lärarna använder någon form av inlämningsuppgift minst en gång per termin 

medan motsvarande siffra för skriftliga prov är 67 procent. 

När det gäller ämnesinnehållet i inlämningsuppgifter och prov är det vanlig-

ast att dessa dokumentationsmetoder används inom friluftsliv/allemansrätt, 

skriftliga planeringar och utvärdering kopplat till såväl träningsdagböcker, 

styrka och kondition, dans och rörelse till musik som till friidrott och redskaps-

gymnastik (se Bilaga 6 – Exempel på skriftliga prov och inlämningsuppgifter). 

Även detta resultat motsvarar de uppgifter i enkätsvaren där lärarna har fått ge 

exempel på när dessa dokumentationsmetoder används. 

6.2.1.3 Praktiska examinationsuppgifter 

Samtliga intervjuade lärare nämnde att de i något eller några områden i under-

visningen hade examinationer som tydliga dokumentationstillfällen. Här fram-

träder dock en klar skillnad mellan två olika sätt att se på examination, vilket 

jag kommer att återkomma till strax. Den vanligaste formen av examination är 

kopplad till innehåll där det i kursplanen finns tydliga kunskapskrav som exem-

pelvis simning, orientering och dans. Här tycker de flesta lärarna att det är lätt 

att examinera eleverna då de i kursplanen har stöd av ett tydligt mått av kunskap 

som är relativt enkelt att kommunicera med eleverna. Det handlar om att kunna 

simma en viss sträcka, att klara av att orientera eller att visa upp känsla för takt 

och rytm. Examinationerna tar ofta formen av ett slutprov där eleverna exem-

pelvis i orientering ska klara av ett visst antal banor eller poäng i upplägg med 

en stark koppling till tävlingsidrotten orientering med mer eller mindre mått av 

uthållighet invävt i examinationsuppgiften.  
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Orienteringen nu för niorna, dom får en avslutande orienteringsdag med oriente-
ringsklubben så dom får testa med sådana här Sportident-pinnar och köra en riktig 
orienteringsbana […] det är det slutgiltiga, alla springer själva, alla får en pinne, 
man ser. (L1) 

 

I examinationer i området dans och rörelse till musik får eleverna ofta till upp-

gift att till exempel själva sätta ihop en dans eller ett rörelseprogram till musik, 

som sedan ska visas upp för läraren för bedömning. 

[…] där har vi att dom jobbar med egna danser där dom ska komma på egna dan-
ser och dom ska göra egna aerobicspass som dom håller som uppvärmning för 
klasserna, och det blir ju lite som extra examinationer[…] (L4) 

 

Det som skiljer en majoritet av de intervjuade lärarna från några enstaka lärare 

är förmågan att se hur examinationer skulle kunna användas inom fler delar av 

undervisningen. Synen på vad examinationer i ämnet idrott och hälsa skulle 

kunna innebära blir tydlig i följande citat där en lärare svarar på frågan om man 

inte skulle kunna arbeta med examinationer i fler områden i undervisningen: 

Ja, men jag hade alltså en kollega […] hon hade till exempel examination i red-
skapsgymnastik och hon blev ju aldrig klar. Det höll ju på hur länge som helst 
och så skulle hon plocka ut några i taget och de andra körde då […] killerboll i 
två lektioner och då blev det inte så mycket kvalitet på resten av undervisningen. 
(L7) 

 

Synen hon ger uttryck för här är att en examination måste täcka in allt, här i 

form av olika övningar i redskapsgymnastik, och att läraren själv måste se varje 

elev visa upp dessa rörelser individuellt. En syn som lyser igenom i de flesta av 

lärarnas utsagor i förhållande till examinationer i idrott och hälsa. 

De få lärare som skiljer sig från de övriga intervjuade lärarna har dock en be-

tydligt bredare bild av vad examinationer skulle kunna innebära i ämnet. De 

redogör för ett brett och varierat innehåll som examineras genom en rad olika 

metoder och arbetssätt. Vad som är grundläggande i deras syn på examinationen 

som ett sätt att dokumentera elevernas kunskaper är dels att de själva inte alltid 

måste se eleven utföra uppgiften individuellt eller på lektionstid, dels att upp-

lägg och innehåll i undervisningen ofta skiljer sig från det sätt som de flesta av 

de intervjuade lärarna beskrivit. Examinationer beskrivs här i en bredd av inne-

håll som exempelvis friluftsliv, friidrott, dans, hälsa och livsstil, ergonomi, red-

skapsgymnastik, orientering och simning. De former för examination som 

nämns är att i olika former praktiskt visa upp eller redovisa en uppgift, vilket 

kan göras inför läraren men ofta också genom att eleverna själva har filmat sin 

redovisning och sedan lämnat den till läraren för bedömning (läs mer under 

avsnittet videofilm som dokumentation nedan). Examinationen kan också vara 

skriftliga prov eller inlämningsuppgifter vilka kan innehålla eller kompletteras 

med bilder eller filmer som visar hur eleven löser de olika examinationsuppgif-
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terna. Det tydliga i de här fallen är att det är långt ifrån den bild av examination 

i ämnet idrott och hälsa där alla eleverna står på led i väntan på att visa upp en 

övning på en bestämd station för läraren, något som de flesta av de deltagande 

lärarna tydligt tar avstånd från på frågor kring examination i ämnet. 

6.2.1.4 Matriser och avprickning 

Olika former av matriser nämns relativt ofta i lärarintervjuerna men här har det 

ibland varit svårt att kategorisera, då användandet av matriser båda kan ses som 

en form av att föra anteckningar formativt men också användas summativt i 

samband med olika examinationer. Jag har dock valt att belysa några aspekter 

av matriser även om de också faller under andra kategorier. 

Liksom med examinationer så finns det olika syn på vad arbetet med matriser 

kan och skulle kunna innebära. Den enklaste formen av att på något sätt arbeta 

med matriser i dokumentations- och bedömningssyfte är där man använder 

kursplanens kunskapskrav i matrisform och i slutet av terminen, kursen eller 

inför utvecklingssamtal markerar var eleven ligger i de olika delarna av kun-

skapskravet. Ofta finns denna form av matris inlagd i olika lärplattformar, till 

exempel Unikum, SchoolSoft, PingPong eller edWise, vilken både lärare och 

elever har tillgång till. Denna form av dokumentationsarbete i matrisform ver-

kar främst ha ett summativt syfte. 

[…] vi har en matris i [lärplattformen] som man kan fylla i och […] den är ju ta-
gen direkt från kunskapskraven […] och så kan man färglägga i grön, gul eller 
röd på E, C och A-nivå. (L4) 

 

Ett annat sätt att arbeta med matriser är att lokalt konkretisera kunskapskraven 

och koppla dem mot det innehåll man har i undervisningen (se Bilaga 7 – Ex-

empel på bedömningsmatris). Grundskolans kunskapskrav i rörelse bryts då ofta 

ner i ett antal underrubriker, kopplade till det centrala innehållet, till exempel 

boll- och lagspel, redskapsgymnastik och friidrott med mera. Här konkretiseras i 

vissa fall också vad de olika värdeorden till viss del, relativt väl och väl innebär 

i förhållande till det valda innehållet, till exempel bollspel eller friluftsliv. I 

bollspel, som en del av kunskapskravet rörelse, kan det handla om olika för-

mågor att tekniskt hantera bollen och i friluftsliv kan en konkretiserad del 

handla om förmågan att på olika nivåer göra upp en eld på ett säkert sätt. Detta 

för att enklare kunna kommunicera vilka förmågor eleverna behöver utveckla 

men också för att underlätta för lärarna själva. 

[…] därifrån så har vi gjort en egen bedömningsmatris och där jag har tittat på 
vad vi får in i den så att säga. Och då har jag kallat första stycket […] för kun-
skapskrav nummer 1. Och det vi får in där det handlar ju om idrott, spel och idrot-
ter och dans. Och då har jag lagt in det som vi faktiskt gör, och det man ska göra 
om man säger så. Så har jag […] för att belysa för eleverna att dom verkligen för-
står vad det betyder för någonting. (L8) 
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I flera fall, bland de intervjuade lärarna, är dessa konkretiserade matriser inte 

bara ett resultat av den enskilda lärarens eller skolans tolkning av kunskapskra-

ven utan ofta resultatet av ett gemensamt arbete i kommunen genom olika for-

mer av nätverk för lärare i idrott och hälsa. I dessa fall används matriserna både 

formativt och summativt, formativt på så vis att lärarna i den löpande undervis-

ningen kan göra bedömningar som förs in i matrisen direkt efter avslutade om-

råden och där den konkretiserade texten i matrisen kan ge vägledning om vad 

som krävs för att ta sig till nästa nivå. Matrisen används även summativt för att 

sammanställa elevers kunskapsnivåer inför betygsättning i likhet med att an-

vända kursplanernas matriser. Utdrag ur matriser används också i pedagogiska 

planeringar för att tydliggöra vilka kunskapskrav man arbetar mot i ett område 

(se Bilaga 8 – Exempel på pedagogisk planering). 

En del av de intervjuade lärarna har dock uppfattningen att det endast är lä-

roplanens kunskapskrav som ska användas och kommuniceras samt att konkre-

tisering av dessa kan jämföras med arbetet att skapa lokala kursplaner under de 

tidigare läroplanerna Lpo 94 och Lpf 94, vilket utifrån nuvarande läroplan inte 

ska göras enligt lärarna. Enligt de bedömningsstöd som Skolverket (2012b; 

2014) tagit fram för ämnet idrott och hälsa, utgör dock en konkretisering av 

kunskapskraven, i förhållande till det aktuella undervisningsinnehållet, en viktig 

del för att skapa en tydlighet kring vad det är som ska bedömas och vilka kvali-

teter det är som skiljer de olika betygsstegen åt. 

Ytterligare ett sätt att arbeta med matriser kan snarare benämnas som av-

prickningsprotokoll. Kunskapskraven har i dessa brutits ner ytterligare för att 

läraren enkelt ska kunna bocka av vad eleven gjort och protokollen har sedan 

används som underlag för att bedöma kunskapsnivåer inom det aktuella områ-

det. Här kan till exempel övningen kullerbytta brytas ner i delmoment som att 

rulla runt, föra in hakan mot bröstet, till att utföra hela kullerbyttan. Genom att 

”kryssa” för varje delmoment får lärarna en bild av vilken nivå eleven befinner 

sig på och de upplever att det går snabbare att dokumentera än att skriva kom-

mentarer kring varje elev. Flera av lärarna ser just användandet av avprick-

ningsprotokoll som en möjlig lösning på problemet med att hinna dokumentera 

alla elever, då de med konkreta och detaljerade bedömningsmallar i varje mo-

ment enkelt kan markera vad en elev gjort och klarat av. En lärare utryckte 

dessutom att detta borde vara något som togs fram centralt så att alla lärare be-

dömer på likvärdiga grunder. 

6.2.1.5 Videofilmning som dokumentation 

Att filma i undervisningen har visat sig vara en omtvistad fråga huruvida det hör 

hemma i ämnet idrott och hälsa eller ej. Många lärare ser dock videofilmning 

som ett utmärkt redskap såväl i undervisnings- som i bedömningssyfte. Det 

råder dock stora skillnader i förutsättningarna för att få filma i sin undervisning 

från kommun till kommun och ibland även inom samma kommun. I vissa fall 
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har kommunen, eller till och med den enskilda rektorn, helt förbjudit videofilm-

ning i idrott och hälsa, och i andra skolor krävs skriftligt tillstånd alltid av elever 

och vårdnadshavare. Slutligen finns även de kommuner och skolor där video-

filmning ses som ett utmärkt pedagogiskt verktyg som ska användas där det 

finns en vinning av det. Ofta finns det i dessa kommuner tydliga riktlinjer för 

hur videofilmningen ska gå till och hur det filmade materialet ska hanteras.  

Om vi dock lämnar den problematiken för tillfället och istället fokuserar på 

hur lärarna i studien använt filmning i sin undervisning så finner vi, precis som i 

fallet med examinationer, en tydlig uppdelning mellan de lärare som använt 

filmning i något enstaka område och de lärare som använder det i en bredd av 

aktiviteter med flera olika användningsområden. 

Det absolut vanligaste arbetsområdet eller ämnesinnehållet när det gäller att 

filma i undervisningen är dans och rörelse till musik. Utsagorna från de inter-

vjuade lärarna backas här upp av resultatet från enkätstudien där drygt 60 pro-

cent av innehållet vid användande av filmning var kopplat till dans och rörelse 

till musik. Här är det vanligaste användningsområdet i sin tur att läraren filmar 

elevers redovisningar (examinationer) och använder filmen som underlag för 

bedömning. Eleverna får ofta själva se filmerna, ibland bara som en kul grej att 

få se sig själva, men också som en medveten formativ återkoppling. 

Ett annat arbetssätt, både i området dans och rörelse till musik men också till 

annat innehåll i undervisningen, är att eleverna själva filmar varandra för en 

direkt visuell återkoppling. I takt med att det blivit allt vanligare med smartpho-

nes med inbyggd filmfunktion växer också möjligheterna i undervisningen. 

[…] dels dom här danserna som dom gör, då så får dom ju själva filma så att dom 
har det för egen del så att dom inte glömmer vad dom gjort till nästa gång […] det 
används formativt kan man säga […] Och så frågar jag dom också då när dom gör 
sin sista gång på dansen om jag får filma dom, och så tittar vi på det och pratar 
om det och lite sådär. (L5) 

 

Även i detta avseende råder det olika meningar där lärare å ena sidan ser pro-

blemen och riskerna med att låta eleverna använda sina mobiler i undervisning-

en och å andra sidan ser stora möjligheter som tidigare inte funnits i ämnet. 

Lärarna i den senare gruppen ser också vilka risker som finns med att elever 

olovligen filmar andra och med ett knapptryck lägger ut filmen på olika sociala 

medier. 

[…] varje gång när det är dans, det här, och dom ska visa upp så sitter ju alla 
framför spegeln medan dom andra som redovisar står framför och då har jag sagt 
att man måste alltid fråga dom som dansar om man får filma dom […] för med 
alla dom här och kunna lägga ut, och alla är ju inte bra när dom redovisar heller 
så att då kan det bli, ja på fel sätt. Så att, nej, jag är restriktiv, det har jag sett flera 
då som filmar då med mobilen då, om det är någonting dom håller på med som 
kanske en del tycker är roligt. (L3) 
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Lärarna väljer dock att angripa problematiken och för diskussioner med elever-

na kring såväl fördelarna med att kunna använda filmning i pedagogiska syften 

som konsekvenser vid missbruk av tekniken. De lärare i studien som arbetar på 

det här sättet vittnar bara om den positiva effekt arbetssättet har haft på under-

visningen och att eleverna verkar uppleva detsamma. Ett konkret exempel på 

hur man kommit runt flera olika problem kopplade till filmning och ”rättighet-

erna” till sitt eget filmade material är att eleverna byter telefoner med varandra 

när de filmar så att det alltid är eleven själv som figurerar på sin egen telefon. I 

några andra fall har eleverna haft egna elevdatorer och då använt dessa istället 

för mobiltelefoner för att filma sig själva. 

[…] att eleverna själva ska ta kort med sin egen dator och då är det ju inte jag 
som lärare som tar kortet utan eleven som tar kortet på sig själv. (L4) 

 

I beskrivningen ovan var huvudsyftet med filmningen en snabb visuell åter-

koppling av eleverna för att själva kunna utveckla sina rörelser. I den fortsatta 

texten kommer jag att beskriva hur detta arbetssätt kan leda vidare till en forma-

tiv bedömning där läraren tar en aktiv del till att elevers filmer blir underlag för 

en summativ bedömning. Ett första steg från beskrivningen ovan är att filmerna 

också kommuniceras med läraren vilket kan ske direkt genom att visa upp ett 

filmklipp på lektionen. På så vis behöver inte läraren ha sett eleven just när han 

eller hon utförde övningen vilket i sin tur innebär att eleven själv kan välja ut 

vilket filmklipp som han eller hon är nöjd med och som visas upp. Läraren kan 

då göra en direkt formativ bedömning och återkoppla till eleven. Ett andra steg, 

som beskrivs av framför allt två lärare, är att eleverna skickar in sina filmklipp 

till läraren för bedömning och återkoppling. I de beskrivna fallen gör eleverna 

detta i lärplattformen där också läraren kan ge direkta kommentarer på elever-

nas filmer. När såväl elever som lärare är nöjda med det ”slutgiltiga” filmklip-

pet utgör detta underlag för en summativ bedömning och betygsättning. 

L5: Och då får dom alltså filma sig själva och skriva om det, hur dom gör och 
vad dom behöver förbättra. Och ofta har dom glömt någonting och då så 
skickar jag tillbaka, kolla en gång till och lite sådär. 

I: Men då skickar dom in dom här filmerna då? 
L5: Också i [lärplattformen] 
I: Filmar dom, använder dom sina mobiler? 
L5: Oftast men man kan ju filma med den [pekar på den bärbara datorn]. 
I: Okay, dom filmar med datorn med. 
L5: Ja, för dom har ju den där, eller det går att filma med mobiler med. 
I: Nej, jag tänkte inte på det. 
L5: Så har dom den där, för dom skickar det därigenom också. 
I: Och då är det, dom filmar sig själva med sin egen dator. 
L5: Ja, så slipper man alla dom här reglerna. Och så skickar dom det till mig 

och sen, men det är bara jag som har tillgång till den ändå. 
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En avslutande beskrivning kring film som redovisning är de fall då eleverna fått 

uppgifter som ska lösas och redovisas (examineras). Det kan till exempel inom 

friluftsliv handla om att eleverna ska kunna sätta upp ett stormkök eller göra 

iordning en eldstad. Eleverna kan här redovisa genom att filma varandra när de 

löser uppgiften och sedan skicka den till läraren för bedömning. Av filmen 

framgår vilken elev som utför uppgiften och läraren behöver då inte se varje 

elev utföra det under den begränsande lektionstiden. Just dessa två exempel 

finns också beskrivna i Skolverkets bedömningsstöd i idrott och hälsa 

(Skolverket, 2012b). 

6.2.1.6 Ljudupptagning 

Ljudupptagning med hjälp av diktafoner som dokumentationsmetod och un-

derlag för bedömning har bara nämnts av en lärare i studien men är ändå värd 

att lyftas fram. Läraren ville här komma åt grundskolans centrala innehåll i id-

rott och hälsa kring att elever samtalar om sina upplevelser (Skolverket, 2011a, 

ss. 52-53). Istället för att låta eleverna få en skrivuppgift fick de sitta i grupper 

och utifrån vissa frågeställningar föra en diskussion kring sina upplevelser av 

genomförda, egna planerade styrketräningsprogram. Varje grupp försågs med 

en diktafon som spelade in samtalen i grupperna och läraren kunde sedan i ef-

terhand lyssna på diskussionerna och bedöma de olika elevernas kunskapsnivåer 

i samtalen. Läraren hade en vana av att använda diktafoner på ett liknande sätt i 

engelska, som hon också undervisade i, och hon upplevde inga problem med att 

till exempel höra vem som sa vad under diskussionerna. 

[…] det var inga problem alls. Eftersom jag jobbar som engelskalärare så är jag ju 
ganska van vid att man använder diktafoner just vid diskussionsuppgifter och så. 
Och för att man ska komma ifrån det att de bara ska skriva, och så lär de ju sig så 
mycket av varandra också. (L7) 

 

Läraren kunde under lektionen gå runt bland grupperna för att svara på frågor 

men också för att hjälpa visa elever eller grupper framåt i diskussionerna där de 

kört fast eller någon elev verkade dominera diskussionen. Detta utan att behöva 

lägga något fokus på att under lektionen hinna dokumentera varje elev. 

6.2.2 När sker dokumentationen 

När de intervjuade lärarna har beskrivit hur de arbetar med dokumentation i sin 

undervisning har jag inte bara försökt få fatt på vilka metoder de använt för att 

samla in underlag, utan också när denna insamling sker i förhållande till lekt-

ioner, schema, arbetsområden och lärares arbetstid. Denna fråga är av vikt för 

att i ett senare skede kunna analysera lärares upplevelser av svårigheter i sam-

band med dokumentation. I detta avsnitt presenteras kort den kategorisering jag 

gjort utifrån lärarnas utsagor med anknytning till tidsaspekten. 
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6.2.2.1 Under eller i direkt anslutning till lektionerna 

Den vanligaste tidsramen för när lärarna i undersökningen dokumenterade ele-

vernas kunskaper var antingen under pågående lektion eller i direkt anslutning 

till lektionen. Det var också i denna kategori som lärarna upplevde mest pro-

blem och svårigheter i form av att hinna dokumentera, veta vad som skulle do-

kumenteras och så vidare (läs mer i avsnitt 6.3). Den vanligaste formen av 

dokumentation som kan associeras till denna tidsaspekt är journaler och anteck-

ningar samt matriser och avprickningar, det vill säga sådana metoder som lära-

ren kan göra samtidigt som han eller hon också på olika sätt är med i undervis-

ningen. Beroende av just hur undervisningssituationen såg ut, beskrev lärarna 

här att de antingen gjorde anteckningar eller avprickning (satte kryss) direkt vid 

den visuella bedömningen eller att man försökte memorera det man sett och 

sedan skriva ned sin bedömning i slutet av lektionen. 

6.2.2.2 Efter avslutat område eller moment 

Den näst vanligaste tidsaspekten avseende dokumentation var efter ett avslutat 

arbetsområde. De dokumentationsmetoder som oftast förknippades med denna 

tidsaspekt var olika former av inlämningsuppgifter och prov, examinationsupp-

gifter och olika former av filmade redovisningar. Ofta hade det insamlade 

materialet karaktären av summativa bedömningar. Här var inte heller upplevel-

sen av problem i samband med dokumentationen lika stark som i tidigare be-

skrivning. 

6.2.2.3 Andra redogörelser 

Två lärares utsagor skiljde sig en del från de övriga lärarna och åt två olika håll. 

Den ena läraren angav att han egentligen mest dokumenterade när han kände sig 

tvungen eftersom han kände att det var så svårt med dokumentation. 

[dokumentation] har jag svårt för och då blir det lite så, nej jag orkar inte, och sen 
låter jag det vara. Och sen så känner jag, två veckor till, nu måste jag bara ha den 
där dokumentationen i alla fall. (L4) 

 

Denna beskrivning av problemet kan också skönjas dels i lärarnas beskrivningar 

av hur de tror att andra lärare arbetar med dokumentation (se avsnitt 6.1), dels i 

de beskrivningar av svårigheter med dokumentation som framkom i enkätun-

dersökningen. 

Den andra utsagan som skiljde sig från övriga lärares utsagor var att läraren i 

fråga avsatte en del tid till att dokumentera i slutet av arbetsdagen eller på 

kvällstid. I det här fallet arbetade läraren aktivt med en lärplattform där elever 

lämnade in uppgifter, reflekterade över lektioner vilka de också fick återkopp-

ling på från läraren. Läraren var noga med att ge eleverna så snabb återkoppling 

som möjligt vilket tog sin tid emellanåt. Å andra sidan hade hon en diger doku-
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mentation som eleverna försåg henne med och som hon sedan kunde använda 

såväl formativt som summativt i samband med betygsättning. 

6.2.3 Underlag för formativ eller summativ bedömning 

På frågan vad det är för underlag som samlas in har jag fått lika många olika 

svar som antalet deltagande lärare i studien. Någon ger ett exempel på ämnesin-

nehåll, till exempel redskapsgymnastik, en annan lärare ger ett annat exempel, 

så som bollspel. Vad jag däremot har försökt kategorisera är vilken typ av be-

dömningar som ligger till grund för dokumentationen, det vill säga om de varit 

av formativ eller summativ karaktär. Bland de intervjuade lärarna är summativa 

bedömningar och underlag för betygsättning den vanligaste formen medan 

några anger en kombination av summativa och formativa bedömningar. 

Summativa bedömningar förekommer i samtliga kategorier av dokumentat-

ionsmetoder och är lika vanliga bland lektionsanteckningar som bland rena ex-

aminationsuppgifter. Även de formativa bedömningarna förekommer i princip i 

samtliga kategorier av dokumentationsmetoder, det man dock kan se utifrån 

resultatet av intervjustudien är att det framför allt är tre lärare som mer systema-

tiskt arbetar med formativ bedömning i sin undervisning. 

6.2.4 Sammanfattning 

I denna del av resultatet har jag presenterat hur lärarna i intervjustudien uppgett 

att de arbetar med dokumentation i praktiken med fokus på metoder för datain-

samling och avsnittet har därmed behandlat den första frågeställningen i syftet. 

Jag har här försökt att återge en så bred bild som möjligt av lärarnas doku-

mentationsprocesser då det, som jag nämnt tidigare, inte har framträtt några 

tydliga och gemensamma beskrivningar av dokumentationsarbetet. Några un-

dantag finns dock och dessa kommer att belysas mer ingående i kommande 

avsnitt och kapitel. 

6.3 Vilka ramfaktorer påverkar dokumentationsprocessen 

87 procent av lärarna som svarade på enkätstudien uppgav att de upplevde arbe-

tet med att dokumentera elevernas kunskaper som svårt och att tidsaspekten var 

den största bidragande faktorn följt av stora undervisningsgrupper, schema och 

att hinna se, bedöma och ge feedback till varje enskild elev. Detta var en viktig 

utgångspunkt när jag sedan i intervjustudien ställde frågor till lärarna kring upp-

levda svårigheter i samband med dokumentationsarbetet. Utsagorna från inter-

vjuerna har kodats och sammanförts i kategorierna organisatoriska förutsätt-

ningar, osäkerhet kring styrdokumenten samt undervisningsrelaterade problem 
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(se Tabell 8). Av dessa tre kategorier är det främst de två förstnämnda som är att 

betrakta som ramfaktorer, enligt Lundgren (1972). 

Tabell 8. Koder och kategorier kopplat till upplevda svårigheter med dokumentation 

Kod Kategori 

Tid 

Organisatoriska förutsättningar 
Schema 

Hinna se alla tillräckligt 

Gruppstorlek 

Tolkning av kunskapskrav 

Osäkerhet kring styrdokumenten 
Vad ska dokumenteras 

Konkretisera och förmedla kunskapskrav 

Likvärdig bedömning 

Komma ihåg vad man sett 

Undervisningsrelaterade problem Bedöma individuellt i samspel med andra 

Få in teori i praktiken 

6.3.1 Organisatoriska förutsättningar 

Olika aspekter av tid, schema, gruppstorlek och andra organisatoriska förutsätt-

ningar är, enligt Lundgren (1972, pp. 12-13), att betrakta som huvudramar för 

undervisningsprocessen. Upplevda problem utifrån tidsaspekten är att lärarna 

inte hinner skriva anteckningar om elevernas kunskaper samtidigt som de också 

leder lektionerna. Ofta avklaras ett moment eller innehåll på relativt få lektioner 

och lärarna upplever då en stress över att hinna se alla elever och få något skri-

vet om varje elev. En lärare uttrycker att problemet med att följa någon elev lite 

extra ju är att man då riskerar att missa vad andra elever gör. 

[…] det går ju att ta och punktmarkera några då och då men då känns det såhär 
att, ja då kanske man missar någon som gör något jättebra, eller det är ju inte bara 
en gång de ska visa det så men. (L1) 

 

Ett annat problem med att bara se en enskild elever under korta sekvenser för att 

på så vis försöka hinna täcka av alla elever i klassen, beskrivs av en annan lärare 

så här. 

Så det är två minuter och just när jag tittar på Lisa kanske hon gör något dåligt, 
men resterande 25-30 minuter så spelar hon jättebra. (L3) 

 

Läraren konstaterar i samma utsaga att om man ska hinna se och följa varje elev 

mer ingående, så skulle det behövas kanske upp mot sex till åtta lektioner med 

samma innehåll, vilket de flesta lärarna verkar anse inte är möjligt med tanke på 

allt som ska hinnas med i ämnet. Istället blir det korta avstämningar av varje 

elev, vilket ibland endast resulterar i ett kryss i en ruta då man inte ens hinner 
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skriva någon kort kommentar. Detta kan i sin tur innebära problem för läraren i 

ett senare skede när underlaget ska sammanfattas till exempel inför betygsätt-

ning. 

[…] jag har ingen aning om vad det här betyder och då har man kanske skrivit 
något som OK+, jaha, vad betyder OK+? (L4) 

 

En annan aspekt av den upplevda tidspressen blir också att det som är lätt att 

bedöma och dokumentera också blir lärarens underlag för bedömning trots att 

det kanske inte svarar mot kursplanens kunskapskrav. I samtliga utsagor verkar 

lärarna fullt medvetna om de brister som finns i deras dokumentation, men de 

verkar inte se några andra lösningar på problemet än så som de faktiskt arbetar. 

De lärare som har insett att det inte går att dokumentera samtidigt som de 

själva leder lektionerna försöker istället hinna med att föra anteckningar efter 

lektionerna, men stöter då ofta på problem relaterade till schema och andra ar-

betsuppgifter i skolan som mentorskap, rastvakt, möten etcetera. Hinner de inte 

dokumentera mellan lektioner så finns ambitionen att göra det efter arbetsda-

gens slut, men då uppstår ofta problemet med att komma ihåg vad man sett un-

der alla lektioner. 

Och det är ofta så att det är vissa man ser jämt, de som har väldigt svårt och de 
som är väldigt duktiga. Och sen är det ju det här, de som ligger där mitt emellan 
är svårare att upptäcka. (L7) 

 

När minnet tryter blir det då ofta dessa två grupper av elever som lärarna för 

anteckningar om. 

6.3.2 Osäkerhet kring styrdokumenten 

Ytterligare en komponent, som tillsammans med de organisatoriska ramarna, 

utgör ramfaktorteorin, är faktorer givna i läroplanen i form av mål och innehåll 

(Lundgren, 1972, pp. 12-13). Lärarnas osäkerhet kring styrdokumenten kan 

delas upp utifrån följande aspekter; tolkning av kunskapskraven, vad det är som 

ska dokumenteras, att konkretisera och förmedla kunskapskrav samt likvärdig 

bedömning. Det vanligaste problemet i kategorin osäkerhet kring styrdokumen-

ten var just tolkning av kunskapskraven. Upplevda problem med dokumentation 

blir här en direkt följd av osäkerheten kring vad som ska bedömas över huvud 

taget. Om det finns en osäkerhet kring vad som ska bedömas blir det ju också 

oklart vad som ska dokumenteras vilket följande lärare uttrycker så här. 

[…] det tycket jag är jättesvårt […] bedöma nivåer […] och det blir detsamma 
med dokumentation. Om jag inte själv kan konkretisera, då är det inte så lätt att 
dokumentera heller. (L2) 
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Läraren är här inne på en process som många av lärarna tar upp nämligen att 

bryta ner och konkretisera kunskapskraven i förhållande till undervisningens 

innehåll. Då flertalet lärare upplever svårigheter att dels tolka de olika värdeor-

den i kunskapskraven, dels upplever det som svårt att koppla kursplanens vida 

begrepp rörelse till själva innehållet i undervisningen, blir det också svårt att 

veta vad som ska dokumenteras och bedömas. I de fall lärarna har brutit ner och 

konkretiserat kunskapskraven i förhållande till aktuellt undervisningsinnehåll, 

så upplevs problemen inte lika stora, men då väcks istället frågor kring likvärdig 

bedömning i förhållande till andra lärare och skolor i landet. Vissa lärare har 

dessutom uppfattningen att kunskapskraven inte får konkretiseras, vilket kan 

medföra en svårighet att förmedla vad det är som bedöms till eleverna. 

[…] vi har försökt att vara klara och tydliga för eleven vad de här kriterierna sä-
ger och vad vi kräver men vi har inte skrivit om dem för det får vi inte göra men 
när vi talar med eleverna så är vi väldigt klara på vad du ska göra för ett E, C eller 
A. (L6) 

 

Gymnasieläraren ger här uttryck för att de ger eleverna tydliga besked om vad 

som krävs för de olika betygen utan att ha konkretiserat kursplanens kunskaps-

krav. Lite längre fram i intervjun uttrycker dock samma lärare svårigheter med 

att förklara sin betygsättning för eleverna, i synnerhet de högre betygen. 

I gymnasieskolans kursplan talas om en bredd av aktiviteter, vilket i princip 

samtliga intervjuade lärare inom gymnasieskolan lyfter fram som ett problem. 

Vad innebär en bredd av aktiviteter? Tolkningsproblematiken kring bredden av 

aktiviteter i undervisningen är dock inte begränsad till gymnasiet, utan gäller 

även bland många av grundskolans lärare vilket visar sig i utsagor om att få in 

så mycket innehåll som möjligt i undervisningen. Det som möjligen skiljer 

grundskolan och gymnasiet är att gymnasiets elever får betyg först i slutet av 

kursen, vilket i flera fall innebär först i slutet av årskurs två. Grundskolans lä-

rare försöker istället ofta bedöma (och även betygsätta) varje enskild del eller 

innehåll i undervisningen då betyg sätts på eleverna varje termin från årskurs 

sex. Detta spär på den dokumentationshets som verkar råda bland en majoritet 

av lärarna i studien. 

6.3.3 Undervisningsrelaterade problem 

Den sista kategorin kopplad till upplevda svårigheter med dokumentation be-

handlar undervisningsrelaterade problem. De koder som växt fram ur intervju-

materialet är att komma ihåg vad man sett, att bedöma individuellt i förhållande 

till andra samt att få in teori i praktiken. 

Att komma ihåg vad man sett har redan behandlats i avsnittet ovan i förhål-

lande till tidsaspekten, men tas upp även här då man kan se att detta problem 

ofta har en direkt koppling till rådande undervisningspraktik. Det är relativt få 

av de intervjuade lärarna som lyfter fram undervisningsrelaterade problem 
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kopplat till dokumentationsprocessen. Den första aspekten belyser dock pro-

blemen med att bedöma enskilda elever samtidigt som de interagerar med andra 

i till exempel lagspel. Lärarna menar att det är ett stort problem att bedöma ele-

vers rörelsekvaliteter då dessa ofta är beroende av hur andra elever agerar, eller 

inte agerar, tillsammans med den bedömda eleven, vilket beskrivs av en lärare 

på följande sätt. 

Och man har en del som inte når upp till sin potential för de törs inte, de törs inte 
visa sig på plan för att de är rädda för att de ska göra, förstöra för laget och så. Så 
då skulle jag i sådana fall säga att det är svårare att bedöma i lagidrotter faktiskt. 
(L7) 

 

Flera lärare uttrycker att det är lättare att bedöma elever individuellt och en del 

ifrågasätter även lagspelens vara eller icke vara i ämnet idrott och hälsa, inte 

minst ur ett hälsoperspektiv. Icke föreningsanknuten träning på fritiden har ofta 

en utpräglad individuell inriktning och flera av lärarna anser att man inom äm-

net idrott och hälsa borde slå an på den vägen snarare än att av ren tradition 

upprätthålla de stora lagidrotternas särställning inom ämnet. Detta bekräftas 

bland annat i följande lärares utsaga då han stöter på motstånd från kollegor när 

han försöker introducera nya arbetssätt. 

Men här slåss vi ju lite mot idrottens historia känner jag, att vi har en så lång 
historia med oss som idrottsämne att det verkligen är det här, ja men vi ska köra 
handboll och vi ska köra innebandy, och där slås man mot sina kollegor också, 
både på skolan och i stadsdelen och i hela landet. (L4) 

 

Den andra aspekten av undervisningsrelaterade problem är kopplingen mellan 

teori och praktik, där en stor del av lärarna i studien har en dualistisk syn på 

teori och praktik och ofta skiljer på dessa delar i undervisningen. Enligt flera av 

lärarna i studien är det också de praktiska delarna i undervisningen som man 

strävar efter. I de rent teoretiska undervisningsmomenten är dokumentationen 

ofta inte något problem, då det i dessa förekommer olika former av inlämnings-

uppgifter, prov eller redovisningar (se avsnitt 6.2.1.2). I de fall där lärarna för-

söker integrera teori och praktik på något sätt så verkar dokumentationen helt 

bli åsidosatt. De lärare i studien som avviker från den här synen på teori och 

praktik och har en mer systematiskt integrering i undervisningen har i samtliga 

fall haft klara organisatoriska fördelar jämfört med övriga lärare. I ett av fallen 

har en grundskola tre lektioner i idrott och hälsa i veckan, två längre och en 

kortare och där den kortare lektionen nästan uteslutande har en teoretisk inrikt-

ning. I ett annat fall har en gymnasieskola 80-minuterslektioner och då ser lä-

rarna att de har tid till att varva teori och praktik inom samma lektion. Även 

förutsättningar som att alltid ligga schemalagd parallellt med en kollega i idrott 

och hälsa verkar gynna förutsättningarna för att få in mer teoretiska perspektiv i 
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den praktiska undervisningen. Dessa förutsättningar kommer att behandlas vi-

dare i kapitel 6.4. 

6.3.4 Sammanfattning 

I det här avsnittet har jag beskrivit vad det är som upplevs som svårt i doku-

mentationsprocessen och vilka olika ramfaktorer som spelar in för att lärare ska 

uppleva det som ett problem. Vissa av lärarna uppgav att de inte upplevde några 

svårigheter kring dokumentation trots att de hade samma ramfaktorer som de 

övriga lärarna att förhålla sig till. Med andra ord kan ramfaktorteorin inte fullt 

ut hjälpa oss att förstå denna skillnad i lärarnas upplevelser av dokumentat-

ionsarbetet. I kommande del beskriver jag därför lärarnas arbetssätt eller under-

visningspraktiker. Genom att jämföra dessa med varandra och relatera dem till 

studiens teoretiska ramverk söker jag svar på frågan varför dokumentation blir 

ett problem i undervisningen. 

6.4 Vad karakteriserar olika lärares arbetssätt 

I följande text beskrivs de olika sätt att transformera läroplanen och hur denna 

realiseras i undervisningen som synliggjorts i de intervjuade lärarnas utsagor. 

Lärarna har inte själva fått frågan eller fått ge synpunkter på hur de uppfattar sin 

undervisningspraktik, utan de kategorier som presenteras nedan har blivit syn-

liga först vid analysen av de transkriberade intervjuerna. De präglas således av 

såväl min förförståelse av problemet som av tidigare forskning kring undervis-

ning i skolan och de teoretiska perspektiv jag valt. 

6.4.1 Transformering av läroplanen 

Detta avsnitt behandlar frågan om hur lärarna på olika sätt omvandlar kurspla-

netexten till sin egen undervisning. Då jag varken deltagit i lärarnas arbete kring 

den nya läroplanen eller gjort lektionsobservationer, bygger min analys på de 

utsagor lärarna gjort kring sin undervisning. Utsagorna har, likt tidigare ana-

lyserna, kodats och därefter delats in i två kategorier utifrån om utsagan speglar 

en målstyrd eller aktivitetsstyrd verksamhet. Utifrån hur lärarna har beskrivit sin 

undervisning, hur de eventuellt planerat denna, min kodning av utsagorna samt 

övriga uppgifter jag tagit del av, har jag sedan försökt att kategorisera de sätt att 

transformera läroplanen som blivit synliga. 
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Tabell 9. Koder och kategorier kopplat till lärarnas undervisningspraktik 

Kod Kategori 

Planerade områden 

Målstyrd verksamhet 

Träna och avslutande bedömning 

Integrerar teori och praktik 

Elever ska tillägna sig kunskaper 

LPP 

Konkretisering av kunskapskraven 

Progression i undervisningen 

Individualiserad träning 

Inga färdiga idrotter 

Smörgåsbord 

Aktivitetsstyrd verksamhet 

Elever får välja 

Teori som motsats till praktik 

Tidigare erfarenhet krav för högre betyg 

Prova på 

 

6.4.1.1 Transformering med tydliga inslag från äldre traditioner 

I utsagor kopplade till denna kategori kan det ibland vara svårt att se den nuva-

rande läroplanen, utan undervisningen verkar följa äldre undervisningstradition-

er i ämnet idrott och hälsa. Även vissa begränsningar i lärarnas repertoarer kan 

skönjas och då är det främst förmedlingsrepertoaren som verkar begränsa vad 

som realiseras i undervisningen. Det bör nämnas att ingen av de intervjuade 

lärarna till fullo kan placeras in i denna kategori men att mer eller mindre delar 

av den beskrivna undervisningen präglas av ett innehåll som mer avspeglar 

äldre traditioner än de rådande styrdokumenten. 

Vad som är gemensamt för de utsagor som hamnar i denna kategori är att 

verksamheterna (undervisningsinnehållet) mer verkar vara aktivitetsstyrda än 

mer systematiskt planerade med utgångspunkt från styrdokumenten. Ett klas-

siskt exempel på detta är det innehåll som ofta benämns som ett smörgåsbord av 

aktiviteter, att eleverna ska få prova på en mängd olika aktiviteter i stället för att 

utveckla kunskaper i olika förmågor. 

[…] vi brukar diskutera det i början av terminen vad dom skulle vilja göra för 
olika lekar eller bollsporter och sådant, vad dom skulle tycka är roligt. (L1) 

 

En annan lärare uttrycker att hela arbetslaget fortfarande arbetar väldigt ”snutti-

fierat” med en till två lektioner per aktivitet för att hinna med så mycket som 

möjligt, detta trots att det verkar finnas en medvetenhet och vilja att arbeta an-

norlunda. Som förklaring nämndes både en oro för att eleverna skulle bli uttrå-

kade, och att det är svårt att ändra gamla rutiner i arbetslaget. 



 

 

 

77 

[…] alltså det är det att man tänker att dom ska bli trötta på det. […] bara att det 
liksom är så det alltid har varit […] det sitter ju i väggarna att vi kör det här 
snuttifierade, att vi ska hinna med så mycket som möjligt, så. (L7) 

 

Ytterligare en lärare vittnar om svårigheten att förändra sin undervisning i ett 

arbetslag som tycks bromsa utvecklingen. 

Jag får mycket kritik, till exempel nu när jag har mina genus och normlektioner 
där vi diskuterar genus, normer och tjej- och killidrotter, så får man lite att ’nu 
måste JAG ju göra det med’. […] sen blir jag nog mer och mer påverkad ju mer 
kritik jag får, för då känns det så här att till slut så orkar man inte höra det utan då 
blir det att, nej men okay, och så faller man in i dom gamla hjulspåren igen. (L4) 

 

En annan lärare redogör för att man medvetet väljer ut och undervisar i de spor-

ter som man vet att eleverna är duktiga på och att man försöker utveckla dem i 

dessa. Här verkar det åter igen vara aktiviteten eller idrotten som styr snarare än 

de mål och kunskaper som styrdokumenten stipulerar. 

Vi har lokalt här många ungdomar som spelar boll, vi har lokalt här många ung-
domar som sysslar med gymnastik. […] Vi försöker pusha dom där dom är […] 
för då vet vi att många har sysslat med det här tidigare. (L6) 

 

En orsak till att de senaste två läroplanerna inte riktigt fått genomslag i den rea-

liserade undervisningen kan vara ämnet idrott och hälsas relativt svaga inram-

ning, vilket flera tidigare studier pekat på (Kougioumtzis, 2006; Lundvall & 

Meckbach, 2008). Den svaga inramningen gör det möjligt för lärarna att till stor 

del själva styra över vad som realiseras i undervisningen och att även externa 

faktorer kan få stor påverkan. Sammanfattningsvis kan också konstateras att det 

är i denna kategori av transformering av läroplanen som de flesta lärare upple-

ver arbetet med dokumentation som svårt.  Dessa svårigheter utgörs av samtliga 

ramfaktorer; organisatoriska förutsättningar, osäkerhet kring styrdokumenten 

samt undervisningsrelaterade problem. 

6.4.1.2 Transformering i en mix av gällande läroplaner och äldre 

traditioner 

I denna kategori sker transformering genom en mix där vissa delar av lärarnas 

undervisning har tydliga kopplingar till de rådande läroplanerna Lgr/Gy 11 me-

dan andra delar verkar följa äldre undervisningstraditioner. Till skillnad från 

föregående kategori, där bara delar av lärares utsagor inryms, kan man i denna 

kategori i vissa fall placera hela den beskrivna undervisningen. Med andra ord 

så hamnar några av de lärare som citerades i föregående avsnitt just i denna 

kategori. 

De lärare, vars utsagor ger vid handen en viss transformering av den nuva-

rande läroplanen, ger alla uttryck för att de i olika omfattning satt sig in i de nya 

styrdokumenten och försöker skapa en undervisning därefter. I vilken omfatt-
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ning de lyckas realisera en undervisning i linje med Lgr/Gy 11 kan i stora delar 

kopplas till lärarnas repertoarer och i vilken utsträckning intressegrupper och 

organisationer utanför skolan fått en möjlig påverkan på transformeringen. Hos 

vissa lärare framträder en tydligt koppling mellan lärarens egna intressen och 

idrottande, och det realiserade innehållet (läraren i citatet nedan har en bakgrund 

inom volleyboll); 

L2: […] volleyboll har vi rätt så lång period, för vi har idrottsdag med en annan 
skola […] och sen har vi en volleybolldag med […] som är andra skolor i 
kommunen för att just få känna på hur det är att just möta andra. Så volley-
boll lägger vi faktiskt rätt så lång tid. 

I:  Som i volleybollen här, du nämnde att du hade konkretiserat kunskapskra-
ven. Jobbar du så i fler bollsporter eller i fler områden? 

L2:  Ja i fler, inte i alla. Jag vill gärna men inte i alla. 

 

Även möjligheten till fortbildning spelar roll för hur läroplanen transformeras, 

både för denna lärare och för flera andra. 

Jag gick äventyrspedagogik, jag har 15 poäng i den. Jag gick fortsättningskurs 
uppe i Luleå och det var ju tio dagars utbildning. (L2) 

 

Så just kring volleyboll, friluftsliv och dans hade läraren en omfattande och 

detaljerad planering samt tydliga bedömningskriterier vilka eleverna fick del av, 

medan denna organisation inte alls framträdde lika tydligt i andra delar av 

undervisningen. 

Även om det finns en medvetenhet om hur lärarna ”borde” arbeta så blir det i 

flera fall ändå en inre strid om vad som är viktigast. 

[…] jag gick ju den här utbildningen på Skolverket i våras om betyg och bedöm-
ning. Och där säger dom ju att för att lära ut någonting så tar det sex till åtta lekt-
ioner och om man ska bedöma det man lärt ut, och då är det ju svårt, för man, ja, 
man vill ha med så att alla får chansen att visa någonting och få prova på mycket 
för att, det är ju också för framtiden. (L3) 

 

En annan lärare vittnar om denna inre konflikt om vad som är viktigast att ta 

hänsyn till i den realiserade undervisningen. 

[…] jag har nog någon föreställning om att idrotten det är det här praktiska och 
att det är det som ska gälla och det är, man ska vara igång och få vara fysiskt ak-
tiv. Sen vet jag inte om vi tar för stort hälsoansvar, att vi måste ju följa kursplanen 
[…] Men det är lite så här, ska man gå på folkhälsoperspektivet eller ska man gå 
på kursplaneperspektivet? (L4) 

  

Lokala förutsättningar på skolorna verkar också påverka i vilken omfattning 

nuvarande kursplaner transformeras. Ramfaktorer som tid och lokaliteter skapar 

olika förutsättningar för transformering och realisering. Följande lärare vittnade 
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om hur 90-minuterslektioner skapade bra möjligheter att på ett naturligt sätt 

integrera teori och praktik. 

[…] 90-minuterspass kör vi. Så vi hinner både lite grann snacka i början av lekt-
ionen, tio minuter teori kan vi kalla det eller igångsättning och vi hinner en 10-20 
minuter i slutet av lektionen och däremellan har vi en timme och aktivera oss. 
Ganska bra att ha dom här passen så att man hinner prata och göra så att det inte 
bara blir teoripass ena gången och praktiskt pass nästa gång. (L6) 

 

Framför allt verkar tillgången till naturområden nära skolan ha en stark påver-

kan till hur undervisningen i friluftsliv och utevistelse realiseras. 

Det är i denna kategori som jag placerat de flesta lärarna i undersökningen. 

De genomför delar av sin undervisning i stark samklang med de nya kurspla-

nerna efter ett medvetet planeringsarbete i dessa områden. Andra delar av 

undervisningen präglas fortfarande av innehåll och upplägg som snarare speglar 

äldre traditioner. Dessa lärare ger också uttryck för svårigheter kring doku-

mentation i stora delar av sin undervisning samtidigt som de i andra delar inte 

upplever samma problem. I de delar av undervisningen där nuvarande kursplan 

transformerats och omfattas av en tydlig planering framträder inte dokumentat-

ionsproblematiken, utan istället finns det ofta en tydlig struktur för hur under-

visningen ska bedömas, till exempel genom kontinuerliga anteckningar vilka 

kan kompletteras med elevuppgifter och olika former av examinationer. Samti-

digt kan samma lärare i ett annat område, som präglas av ett annat upplägg, se 

stora problem med bedömning och dokumentation. Lärarna verkar i dessa fall 

ha svårt att föra över ett fungerande arbetssätt från ett undervisningsområde till 

ett annat. Såväl enkäter som intervjuer visar till exempel att det är relativt van-

ligt att film utgör en viktig dokumentation inom dansområdet men relativt få 

lärare verkar se filmning som ett redskap för dokumentation i andra delar av 

undervisningen. 

6.4.1.3 Transformering av gällande läroplan 

Den sista kategorin av transformering innebär att i princip hela lärarens under-

visningspraktik bygger på aktuell läroplan och att detta i stora drag lett till en 

förändrad undervisning jämfört med tidigare. Det är framför allt tre lärare i stu-

dien som avviker från de övriga i det att de inte upplever dokumentation som 

något problem i undervisningen. Även om de i många fall står inför samma 

ramfaktorer som de övriga lärarna så innebär dessa inte per automatik ett pro-

blem i undervisningen. Deras utsagor ger bilden av en i grunden förändrad 

undervisning där varje undervisningsmoment systematiskt planerats och där 

även bedömning och dokumentation finns med från början. Lärarna vittnar om 

att de i samband med införandet av de nya läroplanerna avsatt tid för att få till 

nya arbetssätt i linje med styrdokumenten. 
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Men när vi fick den nya […] läroplanen, så var vi dom som hade årskurs nio det 
året när dom först skulle implementera den här läroplanen. Så då satte jag mig ner 
ganska mycket själv och jobbade för att försöka få fram någonting som skulle 
kännas bra för mig och mina kollegor så att säga. […] Ett litet råmaterial som vi 
sen har tittat på tillsammans och sett vad vi skulle kunna göra och så, […] vad vi 
vill få med för någonting. Det som ingår i läroplanen så klart. (L8) 
 

Ett led i detta arbete har för flera av dem också varit att ta del av och utnyttja ny 

teknik för att förenkla och förtydliga arbetet kring bedömning och betygsätt-

ning, något som givetvis är beroende av de förutsättningar som finns på skolan 

eller i kommunen. 

[…] jag har inga journaler utan vi har ju ett, en lärplattform som heter [namnet], 
[…] Och där har vi någonting som heter mål och framsteg och då lägger jag upp 
allt som jag tycker är av vikt för betygsättning där. Och ibland så är det bara en 
grön bock och det är bara att dom har gjort eller så, […] Och ibland är det mer 
kommentarer där om hur dom, vad dom har gjort och vad dom kan göra för att 
det ska bli bättre då. Och till det kan man koppla inlämningsuppgifter och tester 
och enkäter och så. Så i lärplattformen finns det till exempel en inlämningsupp-
gift och då kan jag skriva vad dom ska göra och sen kan eleverna göra den och så 
kan vi hålla på fram och tillbaka liksom, så det blir lite formativt är tanken då. 
Och sen när den är färdig så kan den, om jag väljer det, gå automatiskt in i det här 
jag kallar mål och framsteg då. […] Till det har vi också en kunskapsmatris […] 
som vi kan klicka på om det är grönt, gult eller rött, eller ingenting. Så jag försö-
ker uppdatera den lite då och då utifrån vad dom har gjort hittills. […] vi jobbar 
ju mycket med något som heter BFL på skolan här, bedömning för lärande, och 
det handlar ju om att bedömningen ska vara synlig för eleven och då kändes det 
så fel att ha den här hemliga journalen. Så därför tänkte jag att, nej, nu skippar jag 
det. […] allt jag bedömer borde ju eleven kunna se och kunna reagera på liksom, 
för att sen när det är betygsättning att det inte ska vara någon överraskning utan 
att dom ska förstå. (L5) 

 

Läraren utnyttjar här det faktum att samtliga elever har tillgång till egna elevda-

torer och har i stora delar integrerat IT i sin undervisning. IT-resurserna är dock 

inte det som avgjort hur läroplanen transformerats utan har istället varit ett verk-

tyg som lärarna i olika utsträckning tagit hjälp av. En annan lärare, vars elever 

inte har tillgång till elevdatorer använder istället flitigt mobiltelefoner som verk-

tyg för såväl formativ som summativ bedömning i sin undervisning. 

Vi har precis börjat med det om man säger så, vi är liksom i startgroparna så att. 
Det kommer nya program hela tiden, vi använder ju oss av, […] ett program där 
man kan göra som frågor och svarsalternativ eller egna frågor där eleverna fyller i 
direkt i telefonen eller på datorn och så ploppar det upp hos mig […] Socrative! 
[…] sen har vi låtit eleverna på kondition och styrka, dom som vill dom får prova 
på beeptestet, det finns ju också som en app nu då. Där man kan se allting och 
följa liksom syreupptagningsförmågor och allting sådant här. […] Det finns gra-
tisprogram som heter Ubersense där man kan filma och eleverna kan själva filma 
varandra och […] då kan man visa det i slow motion, så då visar man såhär och så 
berättar man samtidigt för eleverna, okey nu kollar vi först här på själva avstam-



 

 

 

81 

pet och sen kollar vi på luftfärden och sen kollar vi på landningen, vi kollar på 
armar och ben och så vidare. (L9) 
 

Men även om dessa lärare är flitiga användare av ny teknik så handlar det i 

grund och botten om en noggrann planering där dokumentations- och bedöm-

ningsmomenten redan finns med och är kända av eleverna. 

[…] vi är ju ett arbetslag som liksom har gjort upp en grov plan och där ingår det 
även liksom alla, vad ska man säga då, examinationer och prov och såna saker så 
vi har ju samma material vi jobbar med allihop då. Så att vi har en plan för hur vi 
ska dokumentera. (L10) 

 

Vad som också är gemensamt för dessa lärare är att de flitigt kombinerar flera 

olika metoder för bedömning och betygsättning, vilket också tidigare forskning 

pekat på (Nyström, 2004; Chen, 2005; Tholin, 2006; Hay & Penney, 2009; 

Lindström, Lindberg, & Pettersson, 2011; Young, 2013; Fencl, 2014). Praktiska 

redovisningar kompletteras med skriftliga och muntliga redovisningar. Elevers 

självvärderingar och reflektioner används tillsammans med inskickade filmse-

kvenser. Ett begrepp som också förekommer betydligt oftare i denna grupp är 

examinationer och man har en bred syn på vad examinationer i ämnet idrott och 

hälsa kan innebära och att det kanske inte alltid måste vara något som visas upp 

för läraren på plats. Talet om smörgåsbord lyser också med sin frånvaro och 

istället avsätts längre perioder för att klara av ett område eller kunskapsinnehåll. 

Även tiden för bedömning verkar få ett större utrymme i denna kategori av 

transformering av läroplanen. 

Jag ser ju till att jag får så många tillfällen att jag hinner med. Det är det jag me-
nar också, vi idrottslärare, […] vi får en uppfattning under tiden som vi övar men 
sen så kollar jag att min uppfattning verkligen är den som jag tycker just nu för 
tillfället. (L8) 

6.4.2 Form av pedagogik 

Det sista avsnittet i resultatrapporteringen belyser lärarnas form av pedagogik, 

det vill säga om de i sina utsagor ger sken av en synlig eller en osynlig pedago-

gik. Denna analys grundar sig på vilket sätt lärarna gör sin bedömningspraktik 

synlig för eleverna, vilket de fått redogöra för såväl i frågor om undervisningens 

genomförande som i mer direkta frågor om bedömning och dokumentation. 

6.4.2.1 Osynlig pedagogik 

Om man utgår från Kougioumtzis tolkning av osynlig pedagogik som otydliga 

kriterier och en oklar kriterieuppföljning, så blir innebörden av detta att den 

osynliga pedagogiken också följer med den tidigare nämnda kategorin osäker-

het kring styrdokumenten (se avsnitt 6.3.2). Om lärare inte vet hur kursplanerna 

ska tolkas, vad som ska bedömas och hur bedömningen ska gå till blir det också 
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svårt att förmedla detta till eleverna. Detta tar sig uttryck i lärarnas utsagor kring 

upplevda problem med dokumentationsarbetet när det gäller bedömning. 

[…] med den nya läroplanen […] man blir osäker […] är jag på rätt nivå, gör jag 
rätt saker? (L1) 
 
[…] jag måste ordsätta det på något sätt och det är jättesvårt att förklara anpass-
ningsförmågan, och förklara den på E, C och A-nivå. (L4) 

 

När lärarna är osäkra på vad som ska bedömas ger de uttryck för att det blir 

anteckningar och kommentarer kring det som är lätt att bedöma och enkelt finns 

till hands även om det finns en medvetenhet om att det inte är just detta som i 

slutänden ska bedömas. 

[…] om man inte ser upp i alla fall så kan det lätt bli så att det enklaste dokumen-
teras och sen glömmer man den här lite svårare bedömningsdelen. Men ändå så, 
jag tycker att man har det i bakhuvudet hela tiden att det inte är längden du hopp-
pat, det är inte tiden du springer på i sig utan det kommer till annat också, så man 
har sina plus och minus eller grönmarkeringar i datorn. (L6) 

 

Den osynliga pedagogiken behöver dock inte innebära något negativt, tvärt om 

menar Bernstein som beskrev att i den osynliga pedagogiken ligger fokus på de 

processer som leder till att barn och elever tillägnar sig kunskap (Bernstein, 

2003). Detta innebär att en löpande formativ bedömning kan ses som osynlig 

pedagogik, där det inte alltid är bestämt i förväg när läraren gör sina formativa 

bedömningar och vad han eller hon tittar på. Så länge det handlar om återkopp-

ling till eleven i syfte att utveckla elevens lärande och inte resulterar i underlag 

för summativ bedömning, så måste inte bedömningsprocessen präglas av en 

synlig pedagogik. 

Hittills så har jag ju bara i ettan formativa bedömningar. […] Jag ser idag ganska 
så väl att det här ser ut att vara en god rörelsekvalitet eller det ser inte ut att, det 
hackar här, vi måste jobba på det här för den här eleven. Så jag har nog mycket 
formativ bedömning. (L6) 

 

De lärare som upplever de största svårigheterna kring dokumentation har i de 

flesta fall också en osynlig pedagogik där eleverna inte alltid känner till vad 

som bedöms eller när bedömningen sker. Ofta sker dokumenterandet spontant 

när läraren sett något som han eller hon anser borde dokumenteras eller så för-

söker läraren systematiskt att få ner några markeringar eller kommentarer om så 

många elever som möjligt under en del av lektionen. I dessa fall kanske läraren 

berättar för eleverna att han eller hon nu kommer att bedöma dem, men risken 

finns att det ändå förblir oklart för många elever exakt vad denna bedömning 

utgörs av, om den inte är planerad och kommunicerad i förväg. 
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6.4.2.2 Synlig pedagogik 

Enligt samma tolkning av Kougioumtzis, så innebär den synliga pedagogiken 

tydliga kriterier och en tydlig kriterieuppföljning (Kougioumtzis, 2006). De 

lärare vars undervisning kännetecknas av en synlig pedagogik är också de lärare 

som lyckats transformera kursplanen och medvetet arbetar med planerade om-

råden eller moment i sin undervisning. Ofta föregås ett arbetsområde av en ge-

nomgång om vad det kommande arbetet innebär och eleverna får också en 

muntlig eller skriftlig planering av arbetet. 

[…] inför varje nytt, sådan här, vad vi nu ska jobba med, så har jag också gjort 
såna här […] pedagogiska beskrivningar. Och pedagogiska beskrivningar har jag 
för alla arbetsområden […] och då är det förankrat i syftet, centrala innehållet, 
tolkning och så vidare. Och där ligger även matrisen med så att den ska bli aktuell 
för eleverna hela tiden. Och efter avslutat arbetsområde så får eleverna själva be-
döma sig också så att dom hela tiden förstår vad det är vi gör. (L8) 

 

Vissa lärare delar ut planeringen i pappersform till eleverna eller går igenom 

den muntligt vid arbetets början, andra lägger in planeringen i skolans lärplatt-

form där den hela tiden finns tillgänglig för eleverna. 

Pedagogiska planeringar, den får dom inte i pappersform utan den har jag som 
sagt med på lektionerna. Men, sen blir det den här dokumentationen [lärplatt-
form] så lägger vi ut veckoplan och då skriver jag alltid […] se pedagogisk plane-
ring och där finns den här med som en bilaga. (L8) 

 

Några av lärarna i grundskolan beskriver även att det finns en röd tråd genom 

flera årskurser i planeringen, att man inte bara planerar ett år i taget utan i för-

väg bestämt vilket innehåll som ska behandlas i respektive årskurs, vilket gör 

det ännu tydligare för såväl elever som för lärarna själva i sin detaljplanering. 

[…] vi har en grovplanering, kalendarium då, där vi gör en planering för terminen 
[…] om man tänker sju till nio så har vi ju en plan för vad vi ska göra i sjuan, vad 
vi ska göra i åttan, vad vi ska göra i nian och sammanlagt sju till nio ska ju allting 
täckas. (L9) 

 

De lärare vars undervisning kännetecknas av en synlig pedagogik uppger inte i 

samma utsträckning några svårigheter när det gäller dokumentationen. De har 

en plan för vilka kunskapskrav som ska behandlas, vad det är som ska bedömas 

och hur detta sedan ska dokumenteras. Den ramfaktor, som av många av lärarna 

uppges ha störst begränsande påverkan på dokumentationsarbetet, nämligen 

tidsaspekten, upplevs inte lika begränsande av lärarna med en synlig pedagogik. 

Anledningarna är flera, men framför allt beror det på att varje område ges mer 

tid med möjlighet för eleverna att träna och där även tid för bedömningsproces-

sen finns med. 
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[…] jag ser inte på dom och bedömer inte dom alltid. Och då är det ju vissa, 
ganska många lektioner som jag inte bedömer för där måste man ju få träna och 
misslyckas och så vidare. Och jag är väldigt tydlig med att tala om för dom att nu 
tittar jag på er, nu gör jag det här, nu kommer jag att bedöma er, så att dom vet 
och är förberedda. (L10) 

6.4.3 Skillnader mellan grundskola och gymnasium 

Då jag intervjuat lärare i idrott och hälsa både från grundskolan och gymnasiet 

har det blivit tydligt att frågan kring dokumentation upplevs olika utifrån vilken 

skolform man arbetar på. Även om samma svårigheter och ramfaktorer lyfts 

fram både i grundskolan och i gymnasiet, så finns det vissa grundförutsättningar 

som påverkar arbetet med bedömning och dokumentation. I grundskolans se-

nare årskurser får eleverna betyg efter varje termin, vilket innebär en större 

press på lärarna att ha aktuell och relevant dokumentation om elevernas kun-

skaper. Denna press förstärks ytterligare hos många lärare genom uppfattningen 

att de måste hinna med så många kunskapskrav som möjligt (om inte alla) på en 

och samma termin. 

För gymnasielärarnas del är ofta kursen idrott och hälsa A uppdelad på två år 

med betyg först efter avslutad kurs, vilket innebär att de har två år på sig att 

samla underlag för betygsättning. Detta minskar givetvis pressen på lärarna att 

ständigt vara på jakt efter bedömningsunderlag, men precis som med kollegorna 

i grundskolan är upplevelsen av dokumentationsarbetet i stora delar avhängigt 

hur läroplanen transformerats och realiserats i undervisningen. 

6.4.4 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att ingen av de intervjuade lärarna helt 

kunde placeras i den första kategorin av transformering vilken karakteriseras av 

tydliga inslag av äldre undervisningstraditioner. Däremot kunde den nuvarande 

läroplanen vara mer eller mindre synlig i utsagorna. Vissa lärare verkade bara 

ha med vissa bitar från Lgr/Gy 11 i sin realiserade undervisning, mycket bero-

ende av eget intresse och repertoar, medan andra lärare hade lyckats transfor-

mera läroplanen i större delar. Det som ändå skiljer dessa lärare från den sista 

kategorin lärare är att de sistnämnda har gjort en medveten och omfattande sats-

ning på att faktiskt få med alla delar av de nya kursplanerna i sin realiserade 

undervisning, och att de i detta arbete använder ett brett spektrum av såväl 

undervisnings-, bedömnings- som dokumentationsmetoder. 

Vad som också kan konstateras är att den osynliga och synliga pedagogiken i 

många fall står i paritet till i vilken mån lärarna transformerat och realiserat den 

rådande kursplanen i undervisningen. De lärare som lagt ner tid på att bygga en 

undervisning som speglar aktuell kursplan, har i de flesta fall också lyckats göra 

kriterier och bedömningsprocedurer tydliga för eleverna. Detta är givetvis en 

generalisering då det finns fall av synlig pedagogik även hos de lärare vars 
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undervisning kategoriserats som transformering i en mix. På samma sätt finns 

det i vissa fall inslag av osynlig pedagogik hos lärare vars undervisning katego-

riserats som transformerad läroplan. 

6.5 Sammanfattning av resultatet från intervjustudien 

Resultatet av analysen av lärarintervjuerna bekräftar bilden av att dokumentat-

ion av elevers kunskaper i ämnet idrott och hälsa av många upplevs som ett 

stort problem. Främst är det organisatoriska ramfaktorer som undervisningstid, 

schema och storlek på undervisningsgrupper som begränsar men även ramfak-

torer kopplade till styrdokumenten påverkar hur arbetet upplevs och bedrivs. 

Samtidigt är det en grupp lärare som tydligt avviker från den ovan beskrivna 

bilden, lärare som inte upplever problemen kring dokumentation på samma sätt. 

Dessa lärare skiljer sig på ett flertal punkter från övriga lärare genom det sätt 

som de har arbetat med att implementera de nya läroplanerna, hur de planerar 

sin undervisning och hur de gör denna planering synlig för eleverna. En viktig 

faktor i upplevelsen av dokumentationsarbetet är också hur mycket tid som 

avsätts för ett enskilt undervisningsinnehåll eller undervisningsområde. Med 

längre områden eller temaperioder minskar också tidspressen och upplevelsen 

av att lärarna måste hinna se alla elever på ett fåtal lektioner. 

I resultatdelen från lärarintervjuerna har följande frågeställningar i syftet be-

svarats; hur lärarna samlar underlag för bedömning, vad de anser om doku-

mentation i ämnet samt vilka kopplingar det finns mellan lärares repertoarer och 

dokumentationsarbete. Analysen visar att det finns stora skillnader mellan lära-

res erfarenheter av dokumentationsarbetet och att detta är starkt kopplat till hur 

lärarna har arbetat med och transformerat kursplanen och hur denna realiseras i 

undervisningen. Lärare vars undervisning mer präglas av äldre undervisnings-

traditioner, utifrån exempelvis Lgr 69-80 och Lgy 70 (Skolöverstyrelsen, 1969; 

1980; 1987) och en typ av smörgåsbordsundervisning, upplever större problem 

med dokumentationsarbetet än de lärare vars undervisning genomsyras av en 

långsiktig och detaljerad planering utifrån rådande styrdokument och där plane-

ringen dessutom görs synlig för eleverna. 
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7 Diskussion 

Nu följer ett avslutande kapitel då studiens resultat summeras och diskuteras. 

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur de i studien deltagande lärarna arbe-

tade med dokumentation i ämnet idrott och hälsa och hur detta arbete upplevdes 

utifrån olika förutsättningar. Syftet var också att undersöka om det fanns skill-

nader i lärares erfarenheter av dokumentationsarbetet och vad dessa skillnader i 

så fall utgjordes av. I den fortsatta texten förs en diskussion kring studiens re-

sultat i förhållande till syftet och tidigare forskning. Avslutningsvis diskuteras 

uppsatsens bidrag och framtida forskningsfrågor samt studiens slutsats. Kapitlet 

inleds med en kortare diskussion kring metod och studiens begränsningar. 

7.1 Metoddiskussion och studiens begränsningar 

Studien som redovisas i den här licentiatuppsatsen har behandlat dokumentation 

i ämnet idrott och hälsa utifrån lärares, såväl som mina egna, upplevelser av att 

detta är något svårt. Jag har genom hela arbetet behandlat dokumentation som 

en avgränsad företeelse inom bedömning och betygsättning medan jag under 

arbetets gång, och som också visats i resultatet, mer har kommit att betrakta 

dokumentation som en integrerad del av helheten. Och med helheten menar jag 

här inte bara bedömning och betygsättning, utan undervisningen i stort. Att 

litteraturgenomgången enbart fokuserat på dokumentationsbegreppet och de 

översättningar jag gjort till engelska begrepp, har inneburit en relativt snäv refe-

rensram och dessutom med en övervikt åt amerikanska artiklar. Med en bredare 

ställd forskningsfråga hade litteratursökningen troligtvis också gjorts an-

norlunda och med ett annat resultat som följd.  

En annan begränsning är att studien endast fokuserat på dokumentationsar-

betet med inriktning på processen hur och när. Jag har redogjort för ett arbets-

sätt som de lärare beskrivit vilka inte upplevde dokumentationsarbetet som nå-

got svårt. Vad studien inte behandlat är själva innehållet i den undervisning som 

redogjorts av lärarna. De intervjuade lärarna har beskrivit sin dokumentation i 

förhållande till sin undervisning och det jag har tittat på gäller bara själva 

dokumentationen. Huruvida innehållet i den undervisning som lärarna redogjort 

för ligger i linje med styrdokumenten eller ej har jag inte tagit ställning till i 

denna studie. 
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7.2 Dokumentationsarbetet 

Studiens första syfte avsåg att undersöka hur lärarna arbetar med dokumentation 

och hur detta arbete upplevdes utifrån olika förutsättningar. Frågeställningar 

som hjälpt mig att besvara detta syfte har varit hur lärare samlar underlag för 

bedömning, vad det är som dokumenteras, hur det går till, när dokumentationen 

sker och på vilket sätt den används. Utifrån svaren i enkätstudien har jag kunnat 

ge en översiktlig bild av vilka dokumentationsmetoder som lärarna använder, i 

vilken omfattning de använder dessa samt insikter i vilket lektionsinnehåll re-

spektive metod kan kopplas till. Denna bild har sedan legat till grund för de 

fördjupade diskussionerna med lärarna i intervjustudien. 

Resultatet har visat att lärarna har en mängd olika redskap och metoder för 

att dokumentera elevers kunskapsutveckling men att dessa metoder används i 

begränsad omfattning och ofta är kopplat till ett specifikt lektionsinnehåll. 

Skriftliga prov kopplas till exempel till hälsa och livsstil, praktiska redovisning-

ar i friluftsliv, videofilmning i dans, lektionsanteckningar i rörelseaktiviteter och 

så vidare. Det är sällan som en specifik dokumentationsmetod förekommer i 

större delar eller hela undervisningen, med undantag för just skriftliga kommen-

tarer. Även om en dokumentationsmetod är väl utvecklad och väl fungerande 

inom en del av undervisningen tycks lärarna inte se möjligheter att överföra 

dessa till andra delar av undervisningen. Ser man exempelvis till videodoku-

mentation så lyfts detta fram av flera lärare i just undervisning i dans och rörelse 

till musik, men ratas i andra rörelsemoment av samma lärare. Några av lärarna 

lyfter dock fram en bredare bild av videoanvändningen till att omfatta olika 

rörelsemoment och en användning med ökat fokus på formativ bedömning sna-

rare än enbart ett summativt underlag för betygsättning. Detta sätt att se på vi-

deofilmning i undervisningen lyfts fram i bland annat Skolinspektionens 

granskning av ämnet idrott och hälsa där video och andra IT-hjälpmedel tas upp 

som stöd för elevers individuella utveckling (Skolinspektionen, 2012). Även 

Hay och Penney (2013) pekar på den potential som IT- och videoanvändning 

kan få för såväl ökat lärande i ämnet som en mer valid och rättssäker bedöm-

ning. 

Trots denna potential råder det olika uppfattningar om vad som gäller vid 

filmning av undervisningen i idrott och hälsa. Flera av lärarna i studien har vitt-

nat om att de mött motstånd från skolledningen i fråga om att filma i sin under-

visning i idrott och hälsa. Det verkar finnas en stor osäkerhet bland såväl lärare 

som huvudmännen om vad som gäller i fråga om att videofilma inom ramen för 

skolans verksamhet vilket kanske beror på en avsaknad av tydliga riktlinjer från 

berörda myndigheter som Skolverket och Datainspektionen. Inom idrottsrörel-

sen finns en lång tradition av videofilmning som återkoppling i syfte att ut-

veckla rörelser men detta hjälpmedel verkar inte alls ha fått samma genomslag 

inom skolan. Detta beror säkert på att man under lång tid inte betraktat teknik-

utveckling som något man ska ägna sig åt i ämnet idrott och hälsa, men säkert 
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också på den osäkerhet som råder kring fotografering och filmning inom skolan. 

Med tydligare direktiv från berörda myndigheter skulle säkert denna form av 

dokumentation få ett större genomslag inom ämnet idrott och hälsa.  

Även om lärarna beskrivit en mängd olika dokumentationsmetoder så använ-

des dessa i relativt liten omfattning och lärarna upplevde också stora problem 

med dokumentationsarbetet, vilket enligt studiens resultat främst kan kopplas 

till organisatoriska ramfaktorer (Lundgren, 1972). Olika tidsaspekter, schema, 

stora undervisningsgrupper och mängden elever man undervisar (och bedömer) 

begränsar möjligheterna till en väl fungerande dokumentation enligt lärarna, 

vilket även tidigare forskning lyft fram (Desrosiers, Genet-Volet, & Godbout, 

1997). I problematiken att inte hinna med en mer systematisk dokumentation av 

eleverna är risken stor att underlaget för betygsättning blir fragment av olika 

bedömningssituationer för olika elever. Lärarna i studien dokumenterar det som 

är möjligt att dokumentera snarare än att det är en medveten process som plane-

rats i förväg, vilket Gipps et al. (1995) beskriver som ett karakteristiskt drag hos 

bevissamlarna. Flera av lärarna efterlyser här enkla verktyg för att göra en mer 

systematisk dokumentation möjlig och ger förslag på till exempel checklistor 

och konkretiserade bedömningsmatriser, något som också lyfts fram i littera-

turöversikten. I flera av artiklarna presenteras mer eller mindre avancerade be-

dömningsredskap som skulle kunna utgöra ett omfattande underlag för bedöm-

ning, (se bland annat Hensley, 1990; Melograno, 2000; Mintah, 2003; Morton 

& Lieberman, 2006; Arias & Castejón, 2012; Birky, 2013; Peneva & 

Karapetrova, 2013; Young, 2013). 

Problemet som bland annat Hay och Penney (2013) lyfter fram är att oavsett 

hur avancerad en bedömnings- eller dokumentationsmetod än är så måste be-

dömningspraktiken utgå från en helhetssyn på kunskap och lärande i idrott och 

hälsa. Finns inte denna helhetssyn i undervisning och bedömning så är risken 

stor att vi ändå mäter och bedömer fel saker, oavsett hur effektiva våra instru-

ment är. Att använda enkla avprickningsprotokoll underlättar kanske för lärarna 

att i stunden samla underlag för bedömning, men frågan man då istället måste 

ställa sig är vad detta underlag utgörs av, hur väl det speglar kunskapskraven 

och vad det egentligen säger om elevernas kunskaper i ämnet. En fråga som 

bland annat Nyström (2004) belyser är om eleverna fått möjlighet att träna på 

det innehåll som bedöms eller sker bedömningen av eleverna löpande samtidigt 

som undervisning sker. En annan fråga som Tholin (2007) tar upp är hur många 

gånger man som lärare måste se måluppfyllelse för att säga om en elev nått 

målen. Enligt Skolverket (2011d) behöver elevernas prestationer bedömas i 

relation till kunskapskraven flera gånger och med olika metoder för att lärare 

ska få en tillförlitlig bild av elevernas kunskaper. Variationen är viktig ur ett 

rättssäkerhetsperspektiv då en elev kan komma mer eller mindre till sin rätt 

beroende på vilken typ av bedömningssituation han eller hon ställs inför. 

Många av lärarna upplevde istället problem med dokumentation i idrott och 

hälsa och att arbetet begränsandes av olika ramfaktorer. Några lärare uttryckte 
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att de inte upplevde några problem kring dokumentation och det leder oss in på 

nästa del i studien syfte. 

7.3 Skillnader i lärares erfarenheter av dokumentation 

Den andra delen av studiens syfte handlade om att undersöka om det fanns 

skillnader i lärares erfarenheter av dokumentationsarbetet och vad dessa skill-

nader i så fall utgjordes av. Utifrån resultatet från enkätstudien blev det tydligt 

att några lärares svar (13 procent av de som deltog i enkätstudien) avvek från 

majoriteten av lärarna och anledningarna till detta undersöktes sedan i de för-

djupade intervjuerna. Resultatet visade att dessa lärare brottades med samma 

ramfaktorer som övriga lärare, men dessa begränsade inte lärarna i samma om-

fattning när det gällde dokumentationsarbetet. Istället lyfte de till exempel fram 

svårigheter kring tolkning av kunskapskraven, vilket kan beskrivas som läro-

plansramar inom ramfaktorteorin (Lundgren, 1972). Eftersom samma ramfak-

torer som begränsade de flesta av lärarna inte gjorde det för andra, har jag fått 

söka efter andra förklaringsmodeller kopplade till problemområdet. I det här 

fallet har Lindes arenor för urval, transformering och realisering av undervis-

ningsinnehåll (Linde, 1993) använts för att försöka förstå lärarnas olika upple-

velser av dokumentationsarbetet. 

I analysen har jag försökt att kategorisera lärarnas utsagor kring beskrivning-

ar av undervisning, bedömning och dokumentation. Det sker alltid någon form 

av transformering av läroplaners stipulerade mål och kunskapsinnehåll men 

denna transformering kan se olika ut och påverkas av en rad olika faktorer. Ka-

tegoriseringen av lärarnas beskrivning av sin undervisning delar in dem i tre 

grupper: a) transformering med tydliga inslag från äldre traditioner, b) trans-

formering i en mix av gällande läroplaner och äldre traditioner samt c) trans-

formering av gällande läroplan. 

De olika sätt som lärarna transformerar läroplanen kan också relateras till de 

olika typer av lärare som beskrivs av Gipps et al. (1995) och som jag tagit upp i 

litteraturöversikten. I den här studien är det främst två typer av lärare som blivit 

synliga; bevissamlarna och de systematiska planerarna. Gipps et al. beskrev 

även en tredje lärartyp, de intuitiva lärarna, vars betygsättning ofta grundas på 

magkänsla (Svennberg, Meckbach, & Redelius, 2014) och där lärarna upplever 

att betygskriterierna är internaliserade i dem (Hay & Macdonald, 2008). Jag har 

dock inte kunnat placera någon av de intervjuade lärarna i denna kategori. Tro-

ligtvis beror detta på det riktade urvalet och att de lärare som skulle kunna kate-

goriseras som intuitiva, valt att inte delta i en fördjupad intervju kring doku-

mentation. 

I kategorin transformering med tydliga inslag från äldre traditioner tycks 

den realiserade undervisningen i stora drag utgå från äldre undervisningstradit-

ioner i idrott och hälsa och att det bland annat kan förklaras av starka traditioner 
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i ämnet, elevers förväntningar på vad ämnet ska innehålla men också en upple-

velse bland lärarna att kursplanerna är otydliga och svåra att omsätta i praktiken 

(Skolinspektionen, 2010). Lektionsinnehållet verkar vara aktivitetsstyrt snarare 

än målstyrt med fokus på idrottsliga aktiviteter vilka domineras av lagbollspel. 

Detta är en bild av ämnet som också förekommer i en rad forsknings- och myn-

dighetsrapporter (Larsson & Redelius, 2004; Meckbach, 2004; Redelius, 2004; 

Lundvall, Meckbach, & Wahlberg, 2008; Ekberg, 2009; Skolinspektionen, 

2010). Fokus ligger ofta på att ”lära ut” ett bestämt innehåll medan frågor kring 

bedömning och dokumentation inte medvetandegjorts i samma omfattning. I 

denna undervisningspraktik ställs läraren inför svårigheter. I mötet mellan en 

äldre undervisningspraktik och ökade krav på ett rättssäkert underlag för be-

dömning och betygsättning uppstår ett spänningsfält som är svårt att hantera av 

lärarna. Problemen löses i många fall efter hand, vilket leder till det tidigare 

nämnda begreppet; ”dokumentera det som dokumenteras kan”. I detta spän-

ningsfält gör läraren vad han eller hon kan för att få så mycket underlag som 

möjligt ”på pränt”. När tid ges i undervisningen för läraren några, ofta slump-

mässiga, anteckningar både i förhållande till vilka elever som bedöms, men 

också till vad de bedöms på. Upplevelsen av att ”samla bevis” blir många 

gånger känslan av att ”ha ryggen fri” (Seger, 2014) snarare än att dokumentat-

ionen kan leda till att utveckla undervisningen och elevernas lärande. Det är 

bevissamlarna som upplever de största svårigheterna med dokumentation och 

som också vill ha hjälp med hur de ska klara av dokumentationsarbetet. Lärarna 

vill ha hjälp med att lösa den situation som de befinner sig i, vilket man skulle 

kunna beskriva som att mildra effekterna av problematiken snarare än att lösa 

den. En effekt av detta spänningsfält mellan en mer traditionell eller äldre 

undervisningspraktik och kraven på en rättssäker betygsprocess blir i vissa fall 

också att lärarna ser ett direkt motsatsförhållande mellan bedömning och lä-

rande. Om de inte behövde lägga så mycket tid på bedömning, dokumentation 

och betygsättning så kunde denna tid istället läggas på undervisning och att 

stötta elevers lärande. Värt att nämna är att ingen av de intervjuade lärarna be-

skrev en undervisning som i sin helhet kunde placeras in i denna kategori. Där-

emot kunde delar av deras undervisning, i olika omfattning, kopplas till en 

transformering av äldre styrdokument och en mer traditionell aktivitetsstyrd 

undervisning. 

I den andra kategorin var det just en mix av gällande läroplaner och äldre 

traditioner som synliggjorts. Här kunde lärarna å ena sidan beskriva en väl fun-

gerande undervisning, bedömning och dokumentation med tydliga kopplingar 

till nuvarande kursplaner i idrott och hälsa, men å andra sidan också beskriva en 

verksamhet liknande den i första kategorin. När lärarna ombads att beskriva sitt 

arbete kring dokumentation lyfte de i flera fall fram exempel från undervisning i 

till exempel friluftsliv och utevistelse eller dans och rörelse till musik, två delar 

av innehållet i kursplanen som endast förekommer i begränsad utsträckning i 

undervisningen (Skolverket, 2004; Skolinspektionen, 2010). Varför det ser ut så 
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har inte undersökts noggrannare inom ramen för detta projekt, men man kan 

ändå föra en diskussion kring troliga orsaker. I och med införandet av de nya 

kursplanerna, där dessa två områden fått en mer tydligt framskriven position 

och med faktiska kunskapskrav kopplade därtill, har lärarna också känt sig 

tvingade (eller motiverade) till att i högre grad arbeta med dessa kunskapsområ-

den. I arbetet med att ta sig an nya områden, undervisningsformer och sätt att 

bedöma tvingas lärarna att mer djupgående processa kursplanen, eller för att 

använda de begrepp som det teoretiska ramverket lyfter fram, transformera 

kursplanen. I detta arbete finns ofta inte några på förhand givna lösningar utan 

här söker man hjälp bland kollegor, i Skolverkets bedömningsstöd och deltar i 

fortbildningar för att forma en ny undervisning. Resultatet blir ofta en, i många 

avseenden, avsevärt annorlunda undervisningspraktik jämfört med övriga, mer 

traditionella undervisningsområden. Det är lärare vars undervisning kan kopplas 

till de två första kategorierna av transformering av styrdokumenten som också 

kan relateras till lärartypen bevissamlare (Gipps, et al. 1995). Dessa lärare är de 

som upplever störst problem kring dokumentationsarbetet vilket tar sig uttryck i 

utsagor om begränsad tid, stora undervisningsgrupper, schema och upplevelsen 

av att inte riktigt veta vad man ska bedöma. De lärare i studien som inte upplev-

de samma problem kan istället placeras i den tredje och sista kategorin gällande 

transformering av styrdokumenten. 

I den sista kategorin har det skett en transformering av gällande styrdoku-

ment, vilken gjorts synlig genom i stort sett hela undervisningen. Lärarna be-

skriver en dokumentationsprocess som är planerad och innefattar en bredd av 

metoder och verktyg. En av lärarna uttryckte också väldigt tydligt att när de nya 

kursplanerna kom så gjorde hon en medveten och omfattande arbetsinsats för att 

åstadkomma en ny undervisning i samklang med läroplanen. Flera av lärarna 

uttrycker också att de medvetet brutit med gamla mönster och, så att säga, börjat 

om från början. Lärarna, vars utsagor placerats i denna kategori, kan också be-

skrivas som de systematiska planerarna. Varför lärarna inte uppfattar de rå-

dande ramfaktorerna som lika begränsande som övriga lärare i dokumentations-

arbetet kommer att beskrivas närmre i nästa avsnitt. 

7.4 Dokumentation i relation till undervisning 

Studiens resultat visar att det finns tydliga kopplingar mellan undervisningssätt 

och möjligt (eller omöjligt) dokumentationsarbete. Resultatet visar att de lärare 

som inte upplevde några större problem med dokumentation, kopplat till organi-

satoriska ramfaktorer, bedrev en undervisning som i stora drag skiljde sig från 

övriga lärare. Framför allt så handlade det om själva planeringsarbetet av 

undervisningen där den tydligaste skillnaden var att undervisningen utgått från 

valda delar av det centrala innehållet och aktuella kunskapskrav och att lekt-

ionsinnehållet valts därefter (och inte tvärt om). Undervisningen behandlades 
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ofta i längre arbetsområden med en tydlig planering som delges eleverna inför 

påbörjandet av ett nytt område. I planeringen var det beskrivet hur arbetet skulle 

bedömas. Därmed var det också tydligt för såväl lärare som elever vad det var 

läraren tittade på, när detta skedde och vad det var som skulle dokumenteras, 

vilket är kännetecken för en synlig pedagogik (Bernstein & Lundgren, 1983; 

Bernstein, 2003; Kougioumtzis, 2006). Genom längre arbetsperioder finns gott 

om tid för såväl undervisning som möjlighet för eleverna att få träna på det som 

sedan ska bedömas. Läraren har tid på sig för formativ bedömning och eleverna 

har råd att ”göra fel” utan en känsla av att riskera sitt betyg (Nyström, 2004; 

Tholin, 2007). Genom en bredd av examinationsformer, där läraren inte alltid 

måste se varje elev utföra en uppgift på lektionstid, ges också en möjlighet till 

en omfattande dokumentation och underlag för bedömning. Genom att planera 

vad som ska bedömas och dokumenteras samt när denna bedömning och doku-

mentation ska ske blir inte upplevelsen av tidspressen heller lika uppenbar som 

för övriga lärare, även om lärarna här också nämner tidsaspekter i förhållande 

till bedömning. 

I undervisningsfasen ligger lärarens fokus just på undervisning och inte på 

den ”omöjliga ekvationen” undervisning och dokumentation. På de lektioner där 

eleverna tränar finns det tid för läraren att fokusera på formativ bedömning och 

att stötta elevernas lärande. I intervjuerna beskriver lärarna att de ibland också 

gör små anteckningar kring elever, vad de visat upp för kunskaper och vad som 

behöver utvecklas. Detta underlag behandlas dock i de flesta fall som ett forma-

tivt underlag för utveckling. Även den avslutande summativa bedömningen är 

planerad och tar skiftande former beroende på undervisningens innehåll. Lärar-

na talar i flera fall om examinationer men i mycket olika bemärkelse; det kan 

handla om gruppredovisningar, bedömning av aktiviteter, skriftliga, muntliga 

eller praktiska prov som läraren antingen bedömer under lektion eller genom att 

eleverna med hjälp av video eller andra IT-hjälpmedel kommunicerar med lära-

ren. Vid dessa tillfällen ligger lärarens fokus just på bedömning och att doku-

mentera elevernas kunskaper vilket innebär att tiden för detta arbete finns. 

Några lärare nämner också att räcker tiden inte till för att hinna bedöma alla 

elever så får man ta mer tid i anspråk, bedömningen anses viktigare än att hinna 

med alla aktiviteter under terminen. Sammantaget är det hos dessa lärare större 

fokus på kunskaper än på enskilda aktiviteter (idrotter) och dess inneboende 

logiker (Engström, 2008). 

Resultatet av studien visar med andra ord att dokumentation, bedömning och 

betygsättning är starkt sammankopplat med lärares transformering av styrdo-

kumenten, vilket enligt Hay och Penney (2013) är kännetecken för en kvalitativ 

och effektiv bedömningspraktik: 

Indeed, a central argument is that quality or efficacious assessment can only be 
realised in relation to quality curriculum and pedagogy and the clear alignment of 
these three message systems. We therefore recognize curriculum and pedagogy as 
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integral and highly influential in relation to our concerns with quality and efficacy 
in assessment in physical education. (ibid. p. 85) 

7.5 Dokumentation i idrott och hälsa – en omöjlig 
ekvation? 

I inledningen av uppsatsen konstaterade jag att kollisionen mellan en traditionell 

undervisningspraktik, lärares osäkerhet kring vad och hur elever ska bedömas 

och betygsättas och de allt större kraven på dokumentation av elevers kunskap-

er, av många lärare uppfattas som en omöjlig ekvation. Utifrån studiens resultat 

kan man se på dokumentationsarbetet på två sätt där det första medför stora 

problem. Det sätt som många lärare tolkar kraven på dokumentation, och som 

de realiserar i sin undervisning, kan ses som en omöjlig ekvation, det går helt 

enkelt inte ihop. I sin nyligen publicerade licentiatuppsats ställer också Izabela 

Seger (2014) frågan kring bedömning och betygsättning som ett omöjligt upp-

drag där hon bland annat använder begreppet ”dokumentation in absurdum” 

(ibid. s. 136). Seger beskriver att lärarna i hennes studie ägnar sig åt ett ständigt 

dokumenterande och att ”det är påfallande hur mycket tid som lärarna i studien 

har lagt ned på att utveckla matriser där anteckningar om elevernas kunskapsut-

veckling förs in” (ibid. s. 137). Även lärarna i min studie, de systematiska pla-

nerarna, har vittnat om ett omfattande arbete med att tolka de nya styrdokumen-

ten och att ta fram relevant bedömningsmaterial, till exempel i form av matriser. 

Det jag ser som den stora skillnaden är hur detta bedömningsmaterial sedan 

används. För att åter knyta an till Hay och Penney (2013) så spelar det ju ingen 

roll hur avancerade bedömningsinstrument vi än har om de inte används på ett 

kvalitativt och effektivt sätt. Det är i den ständiga bedömningen av eleverna 

som upplevelser av bland annat tidspress hos lärarna uppstår och man kan refe-

rera till Segers begrepp. Det är också i denna ständiga bedömning som det finns 

risk att elever upplever en press på att hela tiden prestera och en rädsla för att 

misslyckas just som man kanske blir bedömd (Tholin, 2007). Asp-Onsjö (2011) 

har beskrivit det som att dokumentationsarbetet ’i sig’ tar över och istället för 

att vi styr förloppet så låter vi oss styras av det. Upplevelsen blir ibland att man 

dokumenterar för dokumenterandets skull istället för att det är en medveten 

strategi för att samla ett relevant underlag för betygsättning, så som det också 

beskrivs i flera av artiklarna i litteraturgenomgången (se bland annat Mintah, 

2003; Hay & Penney, 2009; Chróinín & Cosgrave, 2012; Fencl, 2014). Är 

undervisningen aktivitetsstyrd så upplever många lärare att alla aktiviteter måste 

bedömas och dokumenteras.  Om undervisningen är målstyrd då är det hur ele-

verna når upp till målen som ska bedömas och dokumenteras. Flera olika aktivi-

teter kan rymmas inom ett undervisningsområde med samma mål och därmed 

behöver inte alla enskilda aktiviteter bedömas och dokumenteras. Här återkom-

mer vi till problematiken kring lärares osäkerhet kring styrdokumenten, vilket 
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framkommer såväl i Segers studie som i föreliggande uppsats. Är det oklart vad 

som ska bedömas blir det också oklart hur och när detta ska ske. Denna osynliga 

pedagogik innebär otydlighet mot eleverna om vilka kriterier som gäller och en 

risk att döma elever istället för att bedöma och stimulera till ett fortsatt lärande, 

något som kan få långtgående konsekvenser för elevernas tilltro till sitt eget 

lärande (Giota, 2006).  

7.6 Dokumentation i idrott och hälsa – en möjlig 
ekvation! 

Om vi istället ser till det andra synsättet på dokumentationsarbetet så framträder 

det istället som en fullt möjlig ekvation. Och det är väl snarast detta konstate-

rande som blir studiens viktigaste bidrag. Trots att majoriteten av lärarna i en-

kätstudien och flera av lärarna i intervjuerna upplevde de problem som nyss 

beskrivits så fanns det också lärare som inte upplevde samma problem och som 

hittat andra vägar. Det är dessa lärare jag, likt Gipps et al. (1995), valt att kalla 

de systematiska planerarna. Dessa lärare har visat att det går att bryta mot äm-

nets starka traditioner och invanda mönster och istället skapa en undervisning 

som möjliggör för kunskapsbedömningar som fungerar såväl formativt som 

summativt (Skolverket, 2011d). De olika komponenter som utgör lärarnas 

undervisnings- och bedömningspraktik finns beskrivna i såväl styrdokument, 

stödmaterial, myndighetsrapporter som i samtida forskning i och utanför ämnet. 

Viktiga att betona i det här sammanhanget är att den verksamhet som beskrivs i 

föreliggande uppsats faktiskt genomförs av vissa lärare7 och de är alltså inte 

bara strävansvärda handlingar i forskning och myndighetsdirektiv. Lärarna be-

skriver att de i stora drag fått tänka om och börjat fundera på hur de skulle 

kunna forma sin undervisning efter de nya förutsättningar som nu råder. 

För att tydliggöra detta ”framgångsrecept”, vad det är lärarna, de systema-

tiska planerarna, gör och inte gör för att lyckas genomföra dokumentationsupp-

draget så kommer jag här att presentera några komponenter. Dessa komponenter 

har beskrivits i olika grad av lärarna, från att bara någon enstaka lärare redogjort 

för en komponent till att den nämnts av alla. Min beskrivning av dessa kompo-

nenter blir med andra ord en sammanfattande bild av gruppen de systematiska 

planerarna och jag väljer också att referera till texter där dessa komponenter 

belyses mer noggrant. 

                                                      
7 Jag får här förlita mig till lärarnas beskrivning av sin verksamhet, det de säger att de gör, då jag 

inte genomfört några lektionsobservationer eller på annat sätt deltagit i planering eller genomfö-

rande av undervisningen. 
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7.6.1 Planeringen utgår från kursplanen 

Lärarna beskriver en planering där arbetsområden utgår från kursplanens syfte, 

centrala innehåll och kunskapskrav (Skolverket, 2011c) snarare än att de vid 

planeringen utgår från en aktivitet, till exempel basket, och undersöker vilka 

mål och krav man kan koppla till aktiviteten. Basket, i det här exemplet, kan 

förvisso förekomma i undervisningen men då snarare som redskap för att nå 

målen och inte tvärt om. Vid planering av längre arbetsområden blir det också 

lättare att skilja på undervisning, formativ och summativ bedömning. Vissa 

lektioner ägnas åt undervisning där läraren organiserar olika undervisningssitu-

ationer medan andra lektioner kanske får en mer laborativ karaktär där eleverna 

får möjlighet att träna mot de uppsatta målen. Utifrån dessa konkretiserade mål 

väljer lärarna ut vad som ska bedömas summativt utifrån kunskapskraven och 

utformar lämpliga bedömningssituationer (Skolverket, 2011d). Med en tydlig 

planering synliggörs också vilka kriterier som gäller vid den summativa be-

dömningen samt när denna kommer att ske. 

7.6.2 Formativ bedömning, självbedömning och 

kamratbedömning 

Med planerad tid för elevers träning så frigörs tid för läraren att ägna sig åt att 

stötta eleverna och ge formativ återkoppling. Framför allt ges mer tid åt utveck-

lad individuell återkoppling som innehåller förklaringar, exempel och förslag på 

vad eleven behöver träna mer på (Skolverket, 2011d). Just den formativa be-

dömningen har visat sig ha stor effekt på elevers lärande (Desrosiers, Genet-

Volet, & Godbout, 1997; Mintah, 2003; Hay, 2006; Chróinín & Cosgrave, 

2012) men trots det förekommer formativ bedömning relativt sällan i idrott och 

hälsa (Hay, 2006; Chróinín & Cosgrave, 2012). 

För att frigöra ännu mer tid för läraren till individuella återkopplingar använ-

der vissa av lärarna självbedömning. ”Självbedömning innebär att eleven reflek-

terar över kvaliteten i sitt arbete, bedömer om det är i enlighet med kunskaps-

kraven och därefter reviderar eller övar mer” (Skolverket, 2011d, s. 22). Det sätt 

som lärarna i studien beskrivit att de använder självbedömning är bland annat 

genom att eleverna ges tid till reflektion efter avslutad lektion eller arbetsom-

råde. Reflektionerna kan vara skriftliga eller muntliga, lite kortare efter varje 

lektion eller lite längre efter avslutat arbetsområde. En lärare beskrev att elever-

na reflekterade med hjälp av sina elevdatorer direkt i lärplattformen och att lära-

ren gav kort feedback till varje elev, även den i lärplattformen. En annan lärare 

använde tjänsten Socrative där eleverna via sina telefoner svarade på några frå-

gor efter avslutad lektion. 

Den tredje delen handlar om kamratbedömning, vilket också kan fungera 

som avlastning för läraren samtidigt som eleverna får återkoppling vid fler till-

fällen. Vid kamratbedömning ser eleverna fler exempel på hur uppgifter kan 



 

 

 

96 

lösas, vilket kan stödja deras förståelse för kunskapskraven. En annan aspekt av 

kamratbedömning är att när eleverna ger återkoppling till varandra använder de 

sitt eget sätt att förklara, vilket kan ge en annan karaktär på återkopplingen jäm-

fört med den läraren skulle ha gett. Dessutom kan kamratbedömning medföra 

att eleverna blir mer delaktiga i bedömningsfrågor, vilket kan stärka och under-

lätta kommunikationen om bedömning mellan lärare och elever (Skolverket, 

2011d). Kamratbedömning kan med andra ord anses vara ett effektivt pedago-

giskt redskap i undervisningen (Jönsson, 2010). Kamratbedömning eller peer 

assessment, lyfts framför allt fram i internationell forskning som en av flera 

framgångsfaktorer i arbetet med att skapa en kvalitativ och effektiv bedöm-

ningspraktik i ämnet idrott och hälsa (Chen, 2005; Casey & Dyson, 2009; Cave 

& Dohoney, 2009; Hay & Penney, 2013). Vad som dock lyfts fram är att det 

krävs noggrann planering av de uppgifter som ska användas vid kamratbedöm-

ning och att eleverna får tydliga instruktioner om hur feedback ska ges och 

eventuellt dokumenteras. Kamratbedömning kan uppfattas som svårt av elever-

na och det är viktigt att tid ges till eleverna för att träna på att bedöma och ge 

feedback (Jönsson, 2010; Hay & Penney, 2013). 

7.6.3 Summativa bedömningar och examinationer 

Efter genomförd undervisning och träningsperiod med formativ bedömning 

avslutas arbetet med någon form av summativ bedömning för elevens omdöme 

eller till betygsättning. Flera av lärarna använder begreppet examination men i 

en vid bemärkelse. För de systematiska planerarna kan examinationerna bestå 

av en rad olika metoder för uppgifter, redovisningar och teoretiska eller prak-

tiska prov. Detta är långt från den bild av examination som andra lärare har 

beskrivit, med klassen uppställd på ett led i väntan på att utföra en rörelse inför 

lärarens granskande ögon. Med de olika redovisningsmetoder som lyfts fram 

behöver inte heller läraren alltid se varje elev vid examinationstillfället. Elever-

na kan till exempel ha filmat sin uppgift och skickat den till läraren för bedöm-

ning (Hay & Penney, 2013) eller använda andra IT-hjälpmedel för att kommu-

nicera underlag för bedömning (Hay, et al., 2013). I litteraturöversikten lyfts ett 

antal bedömningsverktyg fram vilka kan användas såväl formativt som summa-

tivt i idrott och hälsa. Exempel på några bedömningsverktyg är: bedömningsma-

triser (Chen, 2005; Birky, 2013); checklistor, skriftliga tester och elevprojekt 

(Chen, 2005); autentiska bedömningar (Mintah, 2003; Fencl, 2014); bedöm-

ningsprotokoll, till exempel GPAI (Brown & Hopper, 2006; Hay & Penney, 

2013) eller PPS (Prusak, 2005); ”student assessment toolbox” (Young, 2013) 

samt portfolios (Melograno, 2000; Melograno, 2006). 

Observationer och kontinuerliga bedömningar lyfts förvisso också fram som 

underlag för betygsättning (Annerstedt, 2002), men bedömningen måste då ske 

snabbt i samband med utförandet vilket ställer stora krav på lärarens förmåga att 

observera och en detaljerad kunskap om aktiviteten och vilka kriterier som gäl-
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ler för bedömning. Andra risker med att kontinuerligt göra bedömningar för 

betygsättning har diskuterats tidigare i uppsatsen. 

7.7 Slutsats – Behovet av förändring 

Sedan 1994 har den svenska skolan målrelaterade läroplaner och betygsystem, 

men trots att 20 år har gått sedan införandet speglar betygsättningen i idrott och 

hälsa fortfarande inte intentionerna i styrdokumenten (Skolverket, 2004; 

Redelius, 2007; Quennerstedt, Öhman, & Eriksson, 2008; Annerstedt, 2009; 

Skolinspektionen, 2012; Seger, 2014). Att lärare inte sätter betyg på samma 

grunder och utifrån likvärdiga kriterier innebär ett problem när det gäller ele-

vernas rättssäkerhet (Redelius, 2007). För att få till stånd en mer rättssäker be-

dömning och betygsättning ställs det därför allt större krav på lärarnas doku-

mentation av elevers kunskapsutveckling. Det verkar som att dessa ökade krav 

på dokumentation har fått lärare att samla mer underlag för betygsättning, dock 

utan att göra några större förändringar i sin undervisning, vilket skapar de svå-

righeter som beskrivs i uppsatsen. Bernstein (1975) talar om tre meddelandesy-

stem där läroplan, pedagogik och bedömning tillsammans sänder ett budskap 

om vad som räknas som legitim kunskap i ett ämne. 

Formal educational knowledge can be considered to be realized through three 
message systems: curriculum, pedagogy and evaluation. Curriculum defines what 
counts as valid knowledge, pedagogy defines what counts as valid transmission of 
knowledge, and evaluation defines what counts as valid realization of this 
knowledge on the part of the taught. (Bernstein, 1971/1980, p. 47) 

 

I detta avseende spelar bedömning och betygsättning, och i sin tur dokumentat-

ion, en viktig roll i hur elever uppfattar vad som är viktigt i ämnet idrott och 

hälsa (Chan, Hay, & Tinning, 2011). Det som bedöms i idrott och hälsa blir 

också det som uppfattas som viktigt att kunna eller lära sig av eleverna även om 

styrdokumenten och lärares mål med undervisningen syftar till något annat 

(Redelius, 2007; Redelius & Hay, 2012). Vi kan prata hur mycket hälsa som 

helst, men så länge det är fysiska prestationer som mäts och betygsätts så är det 

detta som eleverna uppfattar som viktigt att lära sig i idrott och hälsa. För att 

höja kvaliteten i undervisningen i idrott och hälsa måste hänsyn tas till alla de 

tre meddelandesystemen läroplan, pedagogik och bedömning (Penney, Brooker, 

Hay, & Gillespie, 2009) vilket några av lärarna i den här studien också verkat ta 

fasta på. 

Lärare i Sverige har av tradition stor professionell rörelsefrihet men däremot 

inte så stor vägledning i styrdokumenten. Att bryta mot invanda traditioner och 

mönster tar tid och kräver en stor arbetsinsats av läraren. Om aktiviteter man 

undervisat i ”på rutin”, ersätts med längre arbetsområden kräver detta initialt ett 

omfattande planeringsarbete. Inte minst gäller det om man ska införa helt nya 
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sätt att bedöma och dessutom integrera eleverna i bedömningsprocessen, vilket 

flera forskare vittnat om (se exempelvis Mintah, 2003; Chróinín & Cosgrave, 

2012; Hay & Penney, 2013). Ett betydelsefullt resultat i föreliggande studie är 

dock att jag kunnat visa att det långt ifrån är en omöjlig uppgift. De lärare som i 

undersökningen angav att de inte upplevde dokumentation som ett problem, 

hade alla lyckats bryta med sina egna vanor och ämnets starka traditioner gäl-

lande undervisning och bedömning. Visserligen hade detta skett i olika omfatt-

ning bland lärarna, och man arbetade på lite olika sätt, men den gemensamma 

nämnaren var ändå att man åstadkommit en förändring i samband med införan-

det av de nya kursplanerna (Lgr/Gy 11) i idrott och hälsa (Skolverket, 2011a; 

2012a). 

Jag lyfte fram David Kirks (2010) bok i inledningen och han talar om tre 

möjliga framtidsscenarion för ämnet idrott och hälsa: more of the same, radical 

reform eller extincion. Kirk menar att även om mycket tyder på det första fram-

tidsscenariot, more of the same, så menar han att det krävs en radikal förändring 

för att ämnet ska överleva långsiktigt. Detta kan te sig främmande utifrån de 

förutsättningar för ämnet som vi har i Sverige och de andra nordiska länderna. 

Samtidigt så lyfter också media fram forskningsrapport efter forskningsrapport 

där man visat att daglig fysisk aktivitet främjar såväl elevers lärande i skolan 

som deras hälsa (se till exempel Axelsson & Tobé, 2013; Frondelius & Loley, 

2014; Gustafsson & Cumtell, 2014; Sjödahl, 2014; Thorén, 2014; Westberg, 

2014). Med råg i ryggen kräver vi lärare mer tid till ämnet idrott och hälsa i 

skolan men vad som inte alltid lyfts fram är att det inte är mer av den tradition-

ella idrottsundervisningen som lett till dessa kunskap- och hälsovinster (Bailey, 

et al., 2009) utan ofta ett helt annat sätt att undervisa än det som granskningar 

av ämnet visat (Skolverket, 2004; Skolinspektionen, 2010; 2012). Ska vi rida på 

den våg av kunskaps- och hälsovinster som daglig fysisk aktivitet kan medföra 

måste vi också förändra det sätt som vi ser på, undervisar och bedömer kun-

skaper i ämnet. Richard Tinning (2012) följer upp Kirks bok i fråga om ämnets 

framtida identitet och menar att ett troligt scenario är att ämnet allt mer kommer 

att inriktas mot hälsa och att motverka övervikt. Huruvida det blir ett paradigm-

skifte från en identitet som utgörs av sporttekniker (Kirk, 2010) till ett mer häl-

soinriktat ämne, menar Tinning, återstår att se (Tinning, 2012). 

I Håkan Larssons (2012) recensionsessä av Kirks bok gör han bedömningen 

att lärarna i idrott och hälsa i Sverige har en ambition av att reformera ämnet 

men inte redskapen för att klara av detta.  

Dessa redskap handlar både om redskap för att se klart (eller kritiskt) på den 
undervisning som bedrivs i dagsläget och de redskap som behövs för att lägga 
upp en annorlunda undervisning. På motsvarande vis kan man, antagligen, säga 
att problemet med utbildningen till lärare i idrott och hälsa inte är ambitionen att 
reformera idrott och hälsa, utan att utbildningen helt enkelt inte är upplagd så att 
lärarstudenterna kan utveckla de redskap som behövs för att bedriva ett föränd-
ringsarbete. (Larsson, 2012, s. 7) 
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Att lyfta fram lämpliga redskap för att lärarna ska kunna förverkliga denna am-

bition om att reformera ämnet ter sig därför som ett högprioriterat område inom 

den idrottspedagogiska forskningen. Min ursprungliga tanke i forskningsproces-

sen kring vad dessa redskap skulle kunna utgöras av, hade mer karaktären av 

fysiska hjälpmedel, vilket också huvuddelen av litteraturöversikten fokuserat på. 

Genom forskningsprocessens gång har det dock blivit allt mer klart för mig att 

det snarare handlar om det som Larsson inleder med i citatet ovan, nämligen 

redskap för att se kritiskt på sin undervisning. Detta leder oss följaktligen in på 

vad föreliggande studie kan bidra med i denna utvecklingsprocess av ämnet. 

7.8 Studiens bidrag 

Enligt Larsson och Redelius (2008) är en av utmaningarna för forskare i ämnet 

idrott och hälsa att minska gapet mellan teori och praktik samt mellan forskare 

och lärare. Då utgångspunkten för det presenterade forskningsprojektet var en 

upplevd problematik kring dokumentation i ämnet idrott och hälsa, ur ett per-

sonligt perspektiv men också bland kollegor runt om i landet, kan föreliggande 

studie anses ha antagit denna utmaning. Det var för mig tydligt att projektet 

handlade mer om dokumentation än om bedömning, det vill säga med fokus på 

hur- och vad-frågor. Genom forskningsprocessens gång har det dock blivit tyd-

ligt att dokumentationsarbetet inte är något fenomen som existerar fritt från 

andra aspekter av bedömning och betygsättning utan snarare är en integrerad del 

och följd av en rad andra faktorer. Vad som bedöms, hur det görs, utifrån vilka 

förutsättningar dessa bedömningar görs är alla frågor som på senare tid behand-

lats ganska ingående i forskningen om ämnet idrott och hälsa, såväl nationellt 

som internationellt. Vad är det då som skiljer denna studie från annan forskning, 

vad är bidraget? Genom att lärare upplever dokumentation som ett problem och 

också talar om dokumentation som ett fenomen i undervisningen så blir det 

legitimt att rikta ljuset mot detta specifika område. Genom att bryta loss doku-

mentation från det större perspektivet kring bedömning och betygsättning, för 

att inte säga undervisningspraktiken i stort, kan det vara lättare att nå ut med 

budskapet. Budskapet kring dokumentation riskerar med andra ord inte att för-

svinna i bruset av de större perspektiven, även om innebörden av budskapet är 

just att se till helheten snarare än att fokusera på detaljerna kring dokumentat-

ionen.  

Flera forskare har under senare år lyft fram behovet av idrottsdidaktisk 

forskning (Larsson & Meckbach, 2007; Engström, 2010) och satsningen på 

Forskarskolan idrott och hälsas didaktik, med en tydlig praxisnära ansats, är ett 

sätt att möta detta behov (Gymnastik- och idrottshögskolan, 2011). Flera nylig-

en publicerade licentiatuppsatser från forskarskolan har lyft fram viktiga didak-

tiska frågor utifrån ”verkliga” problem bland undervisande lärare i idrott och 
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hälsa (Gibbs, 2014; Nilsson, 2014; Seger, 2014). Föreliggande licentiatuppsats 

bidrag till den didaktiska utvecklingen av ämnet idrott och hälsa blir förhopp-

ningsvis att fokus flyttas från dokumentationsprocessen till undervisningen som 

helhet. Genomgången studie har visat att arbetet med, och upplevelser av 

dokumentation i ämnet idrott och hälsa är beroende av hur undervisningen or-

ganiseras i stort. Studien har också visat att det går att bryta mot invanda möns-

ter och ämnets starka traditioner och därmed skapa en undervisning som i högre 

grad än tidigare ligger i linje med de nationella styrdokumenten. 

7.9 Fortsatt forskning 

Den presenterade studien har undersökt hur lärare arbetar med dokumentation i 

undervisningen i idrott och hälsa. Detta har gjorts dels genom att lärare har be-

svarat en enkät kring dokumentationsarbetet, dels genom fördjupade intervjuer 

med några utvalda lärare. Insamlad data bygger med andra ord på lärarnas egna 

utsagor kring sin undervisning, dokumentation och betygsätningsprocess. Som 

jag skrev inledningsvis i diskussionskapitlet, har jag i studien dock inte tagit 

ställning till huruvida innehållet, i den av lärarna beskrivna undervisningen, 

ligger i linje med styrdokumenten eller ej. I studien har jag vidare undersökt 

huruvida lärarna verkar ha en synlig eller osynlig pedagogik i förhållande till 

kriterier och kriterieuppföljning. Det är möjligt att lärarna själva har kriterierna 

klart för sig men att dessa inte kommuniceras med eleverna. Utifrån studiens 

empiri har jag inte kunnat se på vilket sätt kriterierna kommuniceras med ele-

verna mer än hur lärarna har beskrivit det för mig. För att få ytterligare kun-

skaper om hur ”de systematiska planerarna” i studien faktiskt arbetar med pla-

nering, undervisning, bedömning och betygsättning, kunde det därför vara av 

intresse att följa upp studien utifrån ett annorlunda angreppssätt. Att som fors-

kare delta i planeringsprocessen, göra lektionsobservationer och även ställa 

frågor till elever, kan bidra med en ökad kunskap om hur dessa lärare skapat 

den undervisnings- och bedömningspraktik som presenterats i föreliggande 

licentiatuppsats. 

Ytterligare forskningsfrågor som kan vara angelägna att ställa utifrån studi-

ens resultat är vilka faktorer som varit avgörande för lärarna i sitt transforme-

ringsarbete med de nya kursplanerna. Skiljer sig förutsättningarna åt mellan ”de 

systematiska planerarna” och övriga lärare vad gäller implementeringen av 

2011 års skolreformer? 
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7.10 Slutord 

Världen är sällan antingen svart eller vit men för att tydliggöra uppsatsens resul-

tat och slutsats har jag skrivit fram en tydlig uppdelning mellan de olika lärarka-

tegorierna i studien. Det kan kanske upplevas som att de systematiska planerar-

na är de ”bra” lärarna medan bevissamlarna är de ”dåliga” men så är absolut 

inte fallet. Om jag skulle placerat in mig själv i någon av kategorierna innan 

forskningsprocessen påbörjades så skulle det vara i kategorin bevissamlarna. 

Det var just den upplevelsen jag beskrev i prologen, att i dokumentationsarbetet 

ständigt vara på jakt efter bevis. Denna tydliga uppdelning av lärare är som sagt 

gjord för att framhäva resultaten och inte för att på något sätt nedvärdera en-

skilda lärares arbete. Den undervisningspraktik vi har är formad av den kontext 

vi befinner oss i, ämnets starka traditioner och den stora påverkan och de för-

väntningar utifrån som vi har på och i ämnet. Utan kunskap om alla dessa fak-

torers påverkan på oss lärare i idrott och hälsa blir det också svårt att veta vad 

som behöver förändras i vår praktik. Detta var också en känsla jag hade efter 

några månaders inledande studier i forskarskolan; ”varför har inget berättat 

detta för mig tidigare?” Min förhoppning är därför att denna licentiatuppsats ska 

bidra till att skapa en medvetenhet hos lärare i ämnet idrott och hälsa om vilka 

faktorer det är som påverkar upplevelsen av dokumentationsarbetet. Genom att 

få de redskap som Larsson (2012) efterfrågar för att kunna se kritiskt på sin 

egen praktik finns det också en möjlighet att påbörja det som Kirk (2010) be-

skriver som en radikal reform av ämnet idrott och hälsa. 
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9 Bilagor 
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9.1 Bilaga 1 – Exempel på bedömningsverktyget GPAI  

 

Player’s Name: Bill Brown Assessor’s Name: Kim Leask 

GPAI for Soccer Team with Ball 

 

Possession 

 

SKILL 

’On the ball’ 

DECISION 

(Right person?) 

‘Off the ball’ 

BASE 

(Knees bent & 

ready) 

 

SUPPORT 

(Get open for pass) 
Receive Pass 

1.  (3)  (4)  (5)  (2)  (1) 

2.   (6)  (7)   

3.  (10)    (9)  (8) 

4.      

5.      

Ratio Total 1:1 1:1 1:1 2:0 1:1 

6:4 ratio for Bill 

To help understand how the GPAI form works, we have created the following sce-
nario that shows how students could use the GPAI form. A  indicates a successful 
attempt while an  indicates an inappropriate attempt. 
 
- Kim started the assessment when Bill's team had the ball, and Bill got to an open 

space to receive a pass (Support #1). 
- Bill received it in a proper position with knees bent and looking at the person 

who passed, signaling for the ball (Base #2). Bill also used the proper receiving 
technique (Skill-receive #3). 

- Once Bill had the ball, he passed correctly (Skill-pass #4), but unfortunately he 
passed to a teammate who was well covered (Decision #5). Consequently, there 
was a loss of possession, and the other team had the ball. 

- When Bill's team got the ball back, Kim began to assess Bill again (Possession 
2). Bill actually started with the ball (the other team scored) and although he 
passed incorrectly (Skill-pass #6) he made the correct decision about passing to a 
teammate who got open and away from their defender (Decision #7). 

- That teammate attempted to pass to the goal-trapper (not shown on Kim's as-
sessment because she is only responsible for Bill) and the opposing team inter-
cepted the ball. 

- Kim began to assess when Bill's team got the ball back on possession 3. Bill did 
not attempt to get to an open space (Support #8), did wait in a proper position 
(Base #9), but was unable to trap the ball when his teammate passed to him (Re-
ceive #10). 
 

Bill, as a novice soccer player, scored six ticks  to four crosses . Such assessment 
from his peer identifies successes, encouraging Bill, and motivating him to improve. 
(from Brown & Hopper, 2006) 
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9.2 Bilaga 2 – Exempel på bedömningsverktyget PPS 

 

Basketball Programmed Practice Sheet 
Name: 

Class: 
Instructions: Your skill grade will result from the successful completion of the items on this programmed 

practice sheet (PPS). As you complete each item, have a partner of the instructor initial as a witness that you 

did indeed complete the item. Do not initial anyone's PPS unless you actually saw them do it. This type of 
skill evaluation gives you credit for the doing of the skills and not how well you perform on a skills test, so 

do the work and get the credit. Below are three levels of skills for each item. Choose which level you think 

suits you best. If the item is too easy or too difficult, you may make an adjustment. 

Date Score Witness 

Initials 

Skill Level A 

(beginning to 

intermediate) 

Skill Level B 

(intermediate) 

Skill Level C 

(intermediate to 

advanced) 

 1.  Passing: Complete 30 
chest passes with a 

partner standing 15' 

apart. Initial the num-
ber below each of 

three times you com-

plete 30 passes. 
 

1.____ 2.____ 3.____ 

Passing: Complete 30 
consecutive chest 

passes with a partner 

standing 15' apart. 
Initial the number 

below each of two 

times you complete 30 
passes.  

1.____ 2.____ 

Passing: Complete 30 
overs/ unders chest 

passes with a partner 

standing 15' apart. 
Initial the number 

below each of two 

times you complete 30 
passes.  

1.____ 2.____ 

 2.  Passing: Complete 30 

right hand and 30 left 

hand push passes with 
a partner standing 10' 

apart. Initial the num-

ber below each of 

three times you com-

plete 30 passes. 

 
RH: 1.___ 2.___ 3.___ 

LH: 1.___ 2.___ 3.___ 

Passing: Complete 30 

consecutive RH and 

LH push passes with a 
partner standing 10' 

apart. Initial the num-

ber below each of 

three times you com-

plete 30 passes. 

 
RH: 1.___ 2.___ 3.___ 

LH: 1.___ 2.___ 3.___ 

Passing: Complete 30 

consecutive RH and 

LH push passes with a 
partner standing 10' 

apart, using two balls. 

Initial the number 

below each of three 

times you complete 30 

passes. 
RH: 1.___ 2.___ 3.___ 

LH: 1.___ 2.___ 3.___ 

 3.  Dribbling: Dribble 
through the cones and 

record your score each 

time. Try to beat your 
best score. Do this 7 

times. 

 
 

 

 
 

1.____ 2.____ 3.____ 
4.____ 5.____ 6.____ 

7.____ 

Dribbling: Dribble 
through the cones 

using both hands and 

record your score each 
time. Try to beat your 

best score. Do this 5 

times. 
 

 

 
 

1.____ 2.____ 3.____ 
4.____ 5.____ 

 

Dribbling: Dribble 
through the cones 

using both hands. 

Place a ball on each 
cone. A ball that is 

knocked off is a 2- 

second penalty. Rec-
ord your score each 

time. Try to beat your 

best score. Do this 7 
times. 

1.____ 2.____ 3.____ 
4.____ 5.____ 6.____ 

7.____ 

(Från Prusak, 2005) 
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9.3 Bilaga 3 – Enkäten 
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9.4 Bilaga 4 – Intervjuguide 

  



 

 

 

117 

9.5 Bilaga 5 – Deltagarinformation 
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9.6 Bilaga 6 – Exempel på skriftliga prov och 

inlämningsuppgifter 
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9.7 Bilaga 7 – Exempel på bedömningsmatris 
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9.8 Bilaga 8 – Exempel på pedagogisk planering 
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