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Sammanfattning 
 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien var att undersöka hur nyexaminerade lärare i idrott och hälsa arbetar med 

kunskapskraven för takt och rytm samt hur de bedömer elever i årskurs 6 utifrån dessa.  

 
 Hur bedömer lärarna elever utifrån värdeorden ”till viss del”, ”relativt väl” och ”väl” 

inom kunskapskravet för takt och rytm i Lgr 11? 

 Hur definierar lärarna begreppen takt och rytm? 

 Vilka resurser upplever lärarna har betydelse för arbetet med bedömning utifrån 
kunskapskraven för takt och rytm? 

 

Metod 

En film producerades där två elevers kunskaper och färdigheter inom takt och rytm var i 

fokus. Sex stycken nyexaminerade idrottslärare fick sedan titta på filmen och bedöma 

eleverna utifrån värdeorden ”till viss del”, ”relativt väl” och ”väl” i kunskapskraven för takt 

och rytm i Lgr11. Sedan genomfördes intervjuer med samtliga idrottslärare för att få en 

inblick i hur de använde värdeorden och hur de arbetar med bedömning inom takt och rytm 

samt hur de resonerar om vilka resurser som kan inverka på undervisningen och 

bedömningen. 

 

Resultat 

Idrottslärarna hade skilda meningar både gällande vad värdeorden innebar och i bedömningen 

av eleverna. De hade kriterier för vad som krävdes för respektive värdeord. Det gjorde att 

samma elev tilldelades både det högsta och det lägsta värdeordet utifrån vad lärarna sett på 

filmen.  Lärarnas definition av takt och rytm som begrepp var också något som tolkades olika. 

Hur man definierat begreppen var något som korrelerade med hur man resonerat i 

bedömningen av eleverna. Vad gäller resurser så tog lärarna upp bland annat speglar, 

musikanläggning, danssal och rekvisita som betydelsefulla för undervisningen inom takt och 

rytm. Lärarna menar att goda resurser kan underlätta, men att det även går att undervisa inom 

takt och rytm med väldigt enkla medel.  

Slutsats 

Definition av begrepp och tolkning av värdeorden i kunskapskraven är något som skiljt sig åt 

mellan lärarna. Detta kan få konsekvenser när det kommer till hur likvärdig bedömningen av 

eleverna blir. Resurser kan underlätta men behöver inte vara en avgörande faktor för 

undervisningen inom takt och rytm. 



 
 

Abstract  

Aim: The purpose of the study was to examine how newly graduated physical education 

teachers are working with the demands of knowledge concerning pace, rhythm and how they 

appraise students in year 6 on the basis of these; 

- How do teachers judge students on the basis of the value words ”quite well”, 

”relatively well” and ”well” within the demands of knowledge for pace and rhythm in 

Lgr 11? 

- How do the teachers define the concepts of pace and rhythm? 

- Which resources do the teachers think are of importance when judging on the basis of 

the demands of knowledge for pace and rhythm.  

  
Method: A film was produced where the knowledge and skill of two students concerning 

pace and rhythm, were in focus. Newly graduated physical education teachers then got to 

study the movie and judge the students from the value words ”ok”, ”relatively well” and 

”well” within the demands of knowledge for pace and rhythm in Lgr 11? After that, 

interviews were carried out with all the participating teachers, in order to get an insight to 

how they used the value words and how they work with appraising pace and rhythm and also 

how they reason about which resources can affect the education and the judgment. 

 
Results: The physical education teachers had different opinions on both the definition of the 

value words and in appraising the students. They had individual demands on what was 

required for each value word. This resulted in that the same student was given both the 

highest and the lowest value word on the basis of what the teachers had seen in the film. The 

teachers definitions of pace and rhythm was also interpreted differently. How they defined the 

concepts was also something correlated with how they had been reasoning in appraising the 

students. When it came to resources, the teachers mentioned mirrors, music equipment, 

dancing ward and props as valuable for the education of pace and rhythm. The teachers said 

that resources can aid but that it still is possible to teach pace and rhythm with simple means.  

 

Conclusion: Definition of concepts and interpretation concerning the value words in the 

knowledge demands was differentiated between the teachers. This could result in 

consequences when it comes to the intention of judging the students equally. Resources can 

aid the education of pace and rhythm but does not have to be a decisive consideration for the 

education of these abilities.  
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1. Inledning 

 
1.1 Introduktion 

 
Frågan om bedömning är något som ofta får stort fokus inom skolpolitiken. Frågor som vad 

som ska bedömas och vilka kunskaper som är viktiga är omdiskuterat och det kan vara 

svårtolkat för många. Ämnet är aktuellt i och med att en ny läroplan för skolväsendet har trätt 

i kraft och det innebär stora förändringar när det kommer till arbetet med bedömning 

(Skolverket 1, 2011). En skillnad är att elever numera bedöms och betygssätts redan från 

årskurs 6. För många av lärarna som arbetar i årskurserna F-6 kan det vara första gången i 

sina yrkesverksamma liv som deras bedömningar ska resultera i ett betyg och därför kan 

osäkerheten vara extra påtaglig.  

 

Vi ville i och med den här studien undersöka hur lärare arbetar med bedömning i ämnet idrott 

och hälsa. Studien inriktades på en aspekt i bedömningen inom området rörelse som inte 

fanns med som kunskapskrav i den tidigare läroplanen Lpo94. Undersökningen avser 

kunskapskraven för takt och rytm. Denna aspekt valdes dels för att det är ett nytt element i 

kursplanen för idrott och hälsa, dels för eget intresse inom just undervisningsområdet rörelse. 

Vi var intresserade av att se hur flera nyexaminerade idrottslärare bedömer elever i årskurs 6 

utifrån kunskapskraven i Lgr 11 som avser takt och rytm. Det var även av intresse att 

undersöka vilka resurser idrottslärarna upplever som värdefulla för arbetet med bedömningen. 

Vi valde att inrikta oss på nyexaminerade idrottslärare för att vi ville se till vilken grad 

utbildningen till lärare i idrott och hälsa har resulterat i ett likvärdigt tänk kring bedömning 

innan man hunnit få lång arbetslivserfarenhet.  

 

 Kunskapskraven för takt och rytm i årskurs 6 innebär:   
 
”I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del, relativt väl eller väl sina 

rörelser till takt och rytm”. 

(Skolverket 1, 2011, s.54). 

 
1.2 Bakgrund 

 
Under året 2011 trädde en ny läroplan i kraft, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011 (Lgr 11). Lgr 11 innebar nya underlag för bedömning och betygssättning. 

Bedömningen inom takt och rytm grundas på hur stor del eleverna har uppfyllt 
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kunskapskraven utifrån värdeorden ”till viss del”, ”relativt väl” och ”väl” (Skolverket 1, 

2011). Den nya läroplanen har fått uppmärksamhet i media genom en artikel som uttryckt sig 

kritiskt till att underlag för bedömning och betygssättning saknas i de lägre årskurserna. 

Artikeln som publicerades i tidsskriften Dagens Nyheter (DN) belyser att inga fördjupade 

bedömningsstöd från Skolverket fanns tillgängliga när den nya läroplanen trädde i kraft. DN 

menar att detta kan resultera i att många lärare känner stor oro och osäkerhet inför arbetet med 

bedömningen (Dagens Nyheter, 2012-08-17). I dagsläget finns bedömningsstöd för idrott och 

hälsa tillgängligt för årskurs 7-9 (Skolverket, 2012). Det innebär att de lärare som är 

verksamma i årskurs 6 inte har något konkret material som stöd att utgå från i arbetet med 

bedömning. Risken när bedömningsstöd saknas kan vara att fel saker får fokus och 

tolkningsutrymmet blir för stort. Bedömningen av elever kan även bli alltför speglad av 

lärarens egen referensram och erfarenhet. Ytterligare något som kan spela in vid bedömning 

är vilka resurser läraren har att arbeta med. Resurser kan vara till exempel gymnastiksal, 

redskap, läroböcker och film. Det är dock inte bara tillgängligheten som avgör utan även hur 

läraren väljer att använda dem (Skolverket, 2006, s.135). 

 

1.2.1 Bedömningshistorik 

 
Vi kommer nedan att göra en historisk tillbakablick över vilka grunder som bedömning i 

skolan har gjorts utifrån. Vi kommer att lägga fokus från 1960-talets början och fram till hur 

det ser ut idag. Eftersom bedömningen bland annat har som syfte att leda fram till ett betyg 

har vi även valt att se tillbaka på hur betygsskalorna har sett ut samt vad som har bedömts för 

att få en heltäckande bild.  

 

Innan läroplanen som kom ut 1962 sattes i bruk användes ”absoluta betyg” som gavs varje 

termin redan från årskurs 1. Det som bedömdes var i vilken grad kunskap förts över till eleven 

samt i vilken utsträckning eleven uppvisade flit, ordning och uppförande. När Lgr 62 infördes 

innebar det ett nytt sätt för bedömning. Det nya bedömningssystemet kallades för ett relativt 

betygssystem vilket innebar att eleverna rangordnades sinsemellan och betygen delades ut 

efter procentsatser enligt en normalfördelningskurva (se Tabell 1). Detta för att ge en rättvis 

fördelning av urvalet till vidareutbildning (Skolverket 2012-08-16). Man kan dock vara kritisk 

till hur rättvis denna fördelning egentligen kom att bli då man enbart bedömdes för sina 

kunskaper jämfört med andras och inte utifrån vad man faktiskt kunde (Redelius, 2007, s.220-

221).  
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Tabell 1 Fördelning av relativa betyg procentuellt utifrån Lgr 62 

Betyg 1 2 3 4 5 

Procent 7 24 38 24 7 

I och med att en ny läroplan infördes 1969 (Lgr 69) upphävdes bedömning inom ordning och 

uppförande. Betyg delades ut mer sällan än tidigare, nu blev man endast bedömd i årskurs 

3,6,7,8 och 9 (Skolverket 2012-08-16).  

 
På 1980-talet infördes läroplanen Lgr80. Samma betygsskala (1-5) som användes tidigare 

fanns kvar men en ändring var att det inte fanns några givna anvisningar för hur många som 

kunde få ett visst betyg. Dock gällde normen att antalet 4:or och 2:or skulle vara fler än 

antalet 1:or och 5:or och många lärare använde fortfarande procentsatserna från Lgr 62. 

Antalet utdelade betyg begränsades ytterligare och eleverna bedömdes enbart i årskurs 8 och 

9 (Skolverket 2012-08-16).  

 
I och med att Lpo94 infördes ändrades betygsskalan till icke godkänd, godkänd, väl godkänd 

och mycket väl godkänd. Elever skulle inte längre jämföras med varandra utan elevens egen 

utveckling mot ett preciserat mål skulle vara i fokus och ligga till grund för bedömningen. 

Man arbetade målrelaterat i undervisningen med inriktning på strävansmål och bedömningen 

av eleverna gjordes utifrån uppnåendemål där man såg till elevens kunskapskvalitéer 

(Skolverket 2012-08-16).  

 

Den nyutgivna läroplanen Lgr 11 infördes den 1:a juli 2011. Även denna gång har 

betygssystemet förändrats. Betygsskalan ser annorlunda ut med betygen A-F, där A står för 

det högsta betyget och F för underkänt. Tidigare har det funnits en trend där tillfällen för 

betygsutdelning minskat. Lgr 11 bryter trenden då elever nu ska betygsättas från och med 

årskurs 6 och uppåt. Kursplanerna i idrott och hälsa har gjorts mer detaljerade för att 

underlätta bedömning och betygssättning då de innehåller färre och tydligare mål (Skolverket 

1, 2011). Kunskapskravet för takt och rytm är något som har tillkommit inom momentet 

rörelse. I den tidigare kursplanen för idrott och hälsa (Skolverket, 1994) omnämndes inte takt 

och rytm utan uppnåendemålet för rörelse var:  

 
”Eleven ska behärska olika motoriska grundformer och utföra rörelser med 

balans och kroppskontroll samt kunna utföra enkla danser och rörelseuppgifter 

till musik” 

(Skolverket, 1994). 
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Det kan jämföras med hur kunskapskraven har konkretiserats i Lgr 11: 
 
”I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del, relativt väl eller väl sina 

rörelser till takt och rytm” 

(Skolverket 1, 2011). 
 

1.3 Forskningsläge 

 
Eftersom den nya läroplanen Lgr 11 nyligen trätt i kraft har det varit svårt att hitta forskning 

som berör just de nya bedömningsunderlagen. Däremot finns det ett stort utbud av forskning 

gällande bedömning och betygssättning i allmänhet. Tidigare när nya läroplaner införts har 

det konstaterats att detta innebär en stor omställning för lärarna när det gäller bedömningen av 

elevernas kunskaper (Myndigheten för skolutveckling, 2007, s.8). I en undersökning som 

riktades till lärare efter införandet av Lpo94 var det endast 14 % som upplevde en positiv 

förändring medan 48 % av de tillfrågade lärarna upplevde en försämring av sin arbetssituation 

när man såg till vilka resurser lärarna upplevde att de hade (Lundvall & Meckbach, 2004, 

s.74-75). Sundberg har i sitt examensarbete kommit fram till att lärare i början av sin 

yrkesbana utvecklar en slags grund för sitt arbete. Denna grund fungerar som ett 

problemlösande redskap för den nye läraren och när betygssystemet och underlagen för 

bedömning förändras så försvinner grunden som man har byggt upp. Lärarna kan då uppleva 

att de förlorar de kunskaper de samlat på sig. Det kan leda till att lärare väljer att stanna kvar i 

de tidigare betygssystemen som de känner sig trygga med framför att implementera de nya 

direktiven i sitt arbete med bedömning (Sundberg, 2012, s.6).  

 

Under 1990-talet gjordes omstruktureringar som kom att förändra arbetet med bedömning då 

högre krav ställdes på kommunikationen mellan lärare och elev. Den enskilda eleven sattes 

också i större fokus än tidigare gällande dokumentation och individuell utvecklingsplan 

(Forsberg & Lindberg, 2010, s.38). Det har också tidigare fastställts att kontakten mellan 

lärare, elev och föräldrar spelar en betydande roll i frågan om bedömning. Alla elever ska få 

samma möjligheter att förstå och ges inblick i vad som kommer att bedömas och vad som 

krävs av varje enskild elev (Myndigheten för skolutveckling, 2007, s.8). Att alla elever ska få 

inblick och förståelse samt att utvecklingsplanen ska individualiseras kan tyckas vara en 

självklarhet. Något att ta i beaktning är dock att lärarens arbetsbörda kan öka i och med detta. 

Just stress och ökad arbetsbörda var två av de främsta orsaker som lyftes fram som negativa 

med yrket när idrottslärare tillfrågades i en undersökning (Lundvall & Meckbach, 2004, s.74). 

I Lgr 11 läggs stor vikt vid att eleverna ska ta ansvar för sina studier och i och med det också 
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vara införstådda i vad som krävs för de olika momenten och hur bedömningen går till 

(Skolverket 1, 2011 s.18). Forskningen kring lärarnas arbetsbörda är relevant för oss eftersom 

vi vill undersöka vilka resurser som anses betydelsefulla när det gäller arbete och bedömning 

inom takt och rytm.  

1.3.1 Begreppen takt och rytm i vår undersökning 
 

Gertrud Ericsson (Ericsson, 2000) har skrivit om bedömning inom dansundervisning. Hon har 

i sin bok utgått från ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt rörande just dans. Ericsson 

förklarar begreppen takt och rytm som en samordning mellan takten i musiken och hur väl 

den blir representerad i elevens rörelsemönster. En annan definition av takt och rytm görs i 

Nationalencyklopedin som även skiljer på begreppen. Takt definieras som en regelbunden 

musikalisk puls samt att pulsslagen är organiserade i ett regelbundet återkommande 

betoningsmönster. Takten kan då definieras som avståndet från ett betonat pulsslag till nästa. 

Rytm definieras som en regelbunden växling mellan starkare och svagare moment i 

återkommande förlopp av olika slag; i synnerhet upplevelsen av denna växling 

(Nationalencyklopedin).  

 

Utifrån de här definitionerna har vi utformat en bild av vad takt och rytm står för i vår 

undersökning i utformandet av de lektioner som låg till grund för filmen. Vi har tagit de olika 

definitionerna i beaktning och ser det som att de kompletterar varandra.  

 

Vidare pekar Ericsson på att koordination är något som spelar en stor betydelse för om man 

lyckas samordna sina rörelser så att de rytmiskt följer musikens takt (Ericsson, 2000, s.54-56). 

Ericssons definitioner går i linje med kunskapskraven för takt och rytm i Lgr 11 eftersom det där 

handlar om i vilken grad eleverna anpassar sitt rörelsemönster till takt och rytm i dans och rörelser 

till musik (Skolverket 1, 2011).  

 

1.3.2 Bedömningsproblematik 
 

Nedan presenteras aktuell forskning gällande dels lärares arbete med bedömning och dels 

kring den problematik som bedömning kan innebära.  

 

Skolverket gjorde år 2010 en kartläggning av svensk forskning avseende bedömning. Något 

som påpekades var vikten av likvärdig bedömning för elevers framtida möjligheter. De 
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bedömningar som görs öppnar och stänger dörrar samt påverkar i allra högsta grad elevers 

framtid och därför är det viktigt att bedömningen grundas på samma förutsättningar och krav 

(Forsberg & Lindberg, 2010, s.8). Problematiken med utvecklingen av en likvärdig 

bedömning tas upp i en nationell utvärdering inom idrott och hälsa som gjordes 2003. Man 

kom bland annat fram till att en faktor som kan påverka bedömningen är att lärarna har olika 

kriterier i betygssättning. Även elevers fritidsaktiviteter kan spela in i bedömningen 

(Skolverket, 2003, s.83-87). Ytterligare kan faktorer som ligger hos läraren själv, såsom 

värdering och attityd till bedömning och betygssättning, påverkar om bedömningen blir 

likvärdig eller inte (Skolverket 2, 2011, s.6).  

 
Skollagen innefattar att läraren har en skyldighet att informera eleverna om de grunder som 

gäller för betygssättning och bedömning. Läraren är också skyldig att kunna motivera varför 

ett visst betyg getts med Lgr 11 och kursplanen för idrott och hälsa som utgångspunkt 

(Skollagen, kap.3 § 4). Utöver detta ska läraren ge eleven och hemmet en skriftlig och 

muntlig redogörelse för elevens kunskapsutveckling minst en gång per termin (Skolverket 1, 

2011, s.18). Denna redogörelse utgör en typ av feedback. Ofta använder lärare feedback för 

att försöka driva elever till att uppfylla kunskapskraven. Problemet är dock att denna feedback 

alltför ofta är ospecifik som till exempel ”gör mera” och inte ger eleverna ett tydligt mål att 

arbeta efter. Istället för att bara ”heja på” behöver man berätta specifikt vad eleven gjorde bra 

och vad den kan utveckla (Hattie & Timperley, 2007, s. 101). Med tanke på detta är det inte 

mer feedback som efterfrågas utan istället relevant feedback och en förståelse hos läraren för 

hur elever uppfattar feedback (Hattie & Timperley, 2007, s. 98). Läraren behöver vara 

medveten om att feedback kan hämma lärandet om den fokuserar på fel saker. Läraren bör 

även ta i beaktning att elever påverkas i olika grad av att bli bedömda då vissa kan motiveras 

av höga krav medan andra kan ge upp och känna att det är omöjligt att nå upp till det som 

krävs (Sjögren, 2010, s.4).  

 

En problematik när man ska bedöma takt och rytm inom dansundervisningen är att eleverna 

ofta har svårt att se värdet i och syftet med dans på idrotten. Detta trots att dansen är en viktig 

del i vårt kulturarv.  Anledningar till bristen på motivation kan vara att det inte finns lika 

offentliga förebilder, tydliga fakta och tekniska kunskaper som inom andra idrotter 

(Abrahamsson & Toll, 2009, s.11). Ericsson tror att detta kan ha att göra med att så mycket 

annat konkurrerar om elevens intresse i dagens samhälle. Skolan behöver även vara tydligare 

med vad den kan erbjuda inom dans och vilket värde som kan finnas i att dansa och kunna ha 
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en känsla för takt och rytm (Ericsson, 2000, s.17-18). Ytterligare en anledning till att eleverna 

inte upplever motivation kan vara dansens status inom ämnet. En undersökning har visat att 

elever uppfattar att läraren ibland verkar tycka att det är pinsamt att undervisa i dans om 

läraren i fråga själv har bristande kunskaper inom ämnet (Björling, 2005, s.28). Om läraren 

beter sig som att dans är något pinsamt skulle det kunna ”smitta av sig” på eleverna och sänka 

graden av motivation. Elever har även uppgett att de inte kan dansa tre olika danser men att de 

ändå har fått högsta betyg (Skolverket, 2003, s.99). Detta skulle kunna betyda att elever 

upplever att de inte behöver lära sig att dansa för att få ett högt betyg i idrott och hälsa. 

 

En undersökning som gjorts av Svennberg (Svennberg, 2010, s.30) visar på att motivation, 

självförtroende, färdigheter och social kompetens värderas som viktiga aspekter att se till vid 

bedömning när man tillfrågat lärare. Att skapa självförtroende och en positiv självbild hos 

eleverna är något som tagits upp av Larsson i en undersökning som visat på att det är ett delat 

ansvar mellan lärare och elev (Larsson, 2007, s.40-41). Redelius har dock funnit att elever 

som inte är aktiva på fritiden kan känna sig osäkra och ha ett mer negativt förhållningssätt till 

idrottslektionerna (Redelius, 2004, s.172). Det är något som kan inverka på elevens självbild 

och i detta avseende blir det ansvar mellan lärare och elev, som Larsson tog upp, tydligt. 

Lärarens ansvar ligger i att informera eleverna om vad som bedöms medan elevens del är att 

ta ansvar för sina studier och i och med det sina utvecklingsområden (Skolverket 1, 2011). 

Svennbergs resultat om vad lärare bedömer kan kopplas till en undersökning som funnit att 

dans kan vara ett viktigt uttryckssätt för elever. Dansundervisningen har visat sig utveckla 

barn kognitivt, känslomässigt, socialt och motoriskt (Abrahamsson & Toll, 2009, s.6). Man 

kan resonera kring om lärarnas bedömningsarbete kan spela en viktig roll när det kommer till 

elevers motivation och självförtroende. Om läraren arbetar med en formativ bedömning, där 

eleven får vara delaktig och får en förståelse för sin lärprocess och sina 

utvecklingsmöjligheter, innebär det en kontinuerlig feedback. Utökad och specifik feedback 

efterfrågades i Hattie och Timperleys studie för att motverka hämning av motivation hos 

elever (Hattie & Timperley, 2007). Man kan vidare diskutera kring om elever som inte får 

feedback fortlöpande upplever en mindre motivation och därigenom bedöms utifrån det.  

 

Utifrån den problematik som presenterats ovan kommer vi nedan att titta närmare på 

forskning kring det praktiska bedömningsarbetet.  
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1.3.3 Lärares tolkning av bedömningsarbetet 

 
I studien ”Symbolic Capital in Physical Education and Health” (Redelius, Fagrell & Larsson, 

2009, s.11-12) har man undersökt vad idrottslärare anser är viktigast att se till när de bedömer 

elever. I likhet med Svennberg har Redelius, Fagrell och Larsson funnit att resultatmässig 

prestation anses vara viktigt. Utöver det visar resultaten att betygen även påverkas av hur 

aktiv eleven är och vilken grad av moral som visas (till exempel fair play och att hjälpa 

andra). Av dessa resultat kan man anta att grunderna för lärarnas bedömning inte alltid hör 

ihop med målen och kunskapskraven (Redelius et. al. 2009). Det har även visat sig att lärare 

kan anse att målet med ämnet är en sak, viktiga kunskaper en annan och vad som i slutändan 

faktiskt ligger som grund till bedömning en tredje (Redelius, 2007, s.226).  

 

Utifrån både lärares och elevers utsagor har Larsson och Redelius gjort tolkningen att 

bedömningen ofta grundas i den fysiska prestationsförmågan och om man har stora 

färdigheter inom någon specifik tävlingsidrott (Larsson & Redelius, 2004, s.232). Ett problem 

som kan uppstå till följd av att lärare bedömer baserat på prestation och resultat är att icke 

högpresterande elever kan känna att idrott inte alls är något för dem. Det går också i linje med 

Hattie och Timperleys resultat angående att bedömning kan påverka elevers motivation. Detta 

skulle kunna innebära att läraren motarbetat ett av de främsta målen med undervisningen i 

idrott och hälsa; att främja ett livslångt intresse för fysisk aktivitet (Redelius, Fagrell, Larsson, 

2009, s.15).  

 

1.3.4 Resurser för bedömning 

 
Att känna hanterbarhet inför en uppgift innebär att man har resurser för att möta de 

utmaningar och krav som man i läraryrket ställs inför. Resurser för olika 

undervisningstillfällen har stor betydelse för lärares bedömningsarbete (Thedin Jakobsson, 

2007, s.190). Betydelsen av resurser för undervisningen styrks även av Ekenberg och 

Jäppinens studie som pekar på vikten av att använda relevanta läromedel för att eleverna ska 

uppnå målen (Ekenberg & Jäppinen, 2010, s.3). Ericsson menar att det satsas för lite på 

resurser inom dansundervisning i skolan. Avsaknaden av resurssatsning inom 

dansundervisningen tror Ericsson har att göra med att viljan att röra sig och lära i samband 

med detta tas för givet när man talar om barn (Ericsson, 2000, s.17-18). Om man till exempel 

inte har någon musikanläggning där man arbetar så kan det inverka på undervisningen och 

bedömningen av kunskapskraven som avser rörelse till musik. Resurser behöver inte bara 
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vara materiella utan kan även vara sociala relationer, kognitiv förmåga, tid, kunskap med 

mera. Alltså är det inte bara materiella ting som är av betydelse i undervisningen utan även 

lärarens egen kunskap och färdighet inom takt och rytm. (Thedin & Jakobsson, 2007, s.190). 

Något som lärare ser som en viktig resurs i sitt arbete är möjlighet till kompetensutveckling. 

Det har dock visat sig att lärare upplever att det inte finns ekonomiska resurser eller tid för 

arbetet kring kompetensutveckling (Ekenberg & Jäppinen, 2010, s.4).  

 

1.3.5 Sammanfattning av forskningsläge 

 
Ofta uppstår problem och svårigheter i lärarens arbete när nya styrdokument ska 

implementeras. Läraren kan känna att uppgiften inte är hanterbar och därför stanna kvar i det 

gamla eftersom det är det man känner till. Det har också visat sig att lärare värdesätter olika 

egenskaper när det kommer till bedömning av elever. Detta kan leda till att undervisning och 

bedömning påverkas och sker utifrån olika förutsättningar. Många lärare upplever att de är 

stressade och har en stor arbetsbörda. Det kan kopplas till att resurser som gymnastiksal, 

musikanläggning, tid och lärarens idrottsliga bakgrund kan ha inverkan på bedömningsarbetet 

inom takt och rytm. Att bli bedömd kan även inverka på elevers motivation i både negativ och 

positiv mening. För att bedömningen ska utveckla elevens lärande behöver den vara specifik 

och kontinuerlig så att eleven kan få en inblick och förståelse för sitt lärande och sina 

utvecklingsmöjligheter.    

 

1.4 Teoretisk utgångspunkt 

 
Vi har valt att utgå från Lindblad, Lindes och Naeslunds tolkning av ramfaktorteorin med 

fokus på skolvärlden (Lindblad et. al. 1999). De har i sin tur inspirerats av Georg Henrik von 

Wrights samt Urban Dahllöfs tankar kring ramfaktorer. Kortfattat innebär ramfaktorteorin att 

man förklarar ett samband mellan ramar, process och resultat. Ramfaktorteorin syftar till att 

förklara vilka ramar som styr undervisningen, som betecknas som processen, och vad 

resultatet av det blir. Vi valde att utgå från ramfaktorteorin då vi är ute efter en teori som är 

relevant inom skolvärlden, som berör undervisningen och vad som styr den. Detta eftersom vi 

har undersökt vilka faktorer som kan ha en inverkan på bedömningen inom takt och rytm 

utifrån kunskapskraven. Vi vill med stöd av teorin kunna förklara och analysera svaren från 

intervjuerna och se vad som kan påverka lärarna i arbetet med bedömning.   
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Ursprungligen tillämpades ramfaktorteorin för att förklara sambandet mellan de ramfaktorer 

som rör skolvärlden och vilken inverkan de kan ha på process och resultat. Teorin lyfter fram 

de begränsningar som skolan har organisatoriskt sett och vad det kan innebära för 

undervisningens utformning (Lindblad et. al.1999, s.97). Ramfaktorteorin är ett redskap för 

att förklara undervisningsförhållanden i form av till exempel vilka begränsningar som finns 

(Lindblad et al. 1999, s.101). Det finns många ramfaktorer som rör idrottsundervisning att ta i 

beaktning, såsom till exempel tid, rum, styrdokument och elevgruppens karaktär. Relaterat till 

den tidigare forskningen (Ekenberg & Jäppinen, 2010) som vi har tagit del av skulle 

ramfaktorer för undervisning inom takt och rytm kunna vara till exempel om det finns tillgång 

till musikanläggning, salens utformning, klassens storlek, samt lärarens idrottsbakgrund och 

kunskaper inom takt och rytm. Även rådande läroplaner är en ramfaktor att ta i beaktning.  

I Lgr 11 står det att läraren har skyldighet att utvärdera varje elevs kunskapsutveckling samt 

att redogöra för den både muntligt och skriftligt till elev, hem och rektor (Skolverket 1, 2011). 

Om läraren inte hade behövt utvärdera och redogöra för elevens kunskaper skulle det 

rimligtvis kunna resultera i mer tid till exempelvis planering och reflektion. 

 

Lindblad, Linde och Naeslund menar att skolan är en institution som är styrd och reglerad av 

ramar och regler samtidigt som ansvaret för att dessa efterlevs ligger hos aktörer. Kopplat till 

vår studie skulle detta innebära relationen mellan styrdokument och idrottslärare. Eleverna har 

dock, i och med Lgr 11, också ett ansvar för sina studier utifrån styrdokumenten. Det betyder 

att både lärare och elever är aktörer som delar ansvaret även om lärarens del kanske väger 

tyngst.  

 

Figuren nedan visar en enkel förklaring av ramfaktorteorin. För att överföra teorin till vårt 

undersökningsområde skulle ramarna kunna representera kunskapskraven, klassens storlek, 

ämnets status med mera. Processen kan stå för undervisningen, vilket fokus den har och 

vilken roll den spelar. Även arbetet med bedömningen kan i vissa fall utgöra processen. 

Resultatet innebär utifrån vilka tolkningar och kriterier bedömningen görs.  

 
Figur 1 Enkel förklaring av ramfaktorteori 
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1.4.1 Tillämpning av teori 

 

Ramfaktorteorin kommer att användas för att strukturera och förklara våra resultat. Genom 

ramfaktorteorin kan vi lättare få en förståelse för hur lärarna arbetar med bedömningen och 

hur de gör tolkningar. Vi kan relatera till ramfaktorteorins tre steg; ramar, process och resultat 

och utifrån det analysera de svar vi får från intervjuerna. Låt oss säga att vi från intervjuerna 

får svaret att många lärare saknar musikanläggning. Det skulle utifrån ramfaktorteorin kunna 

förklara att processen, alltså undervisningen, blir påverkad av ramen som i detta fall är 

avsaknad av musik. Även resultatet, som innebär bedömningen, skulle kunna påverkas av 

detta. Vad gäller vår frågeställning avseende hur lärare bedömer eleverna utifrån värdeorden 

”till viss del”, ”relativt väl” och ”väl” kan flera ramfaktorer spela in. Det skulle kunna vara en 

fråga om tid, för både planering och genomförande av lektion samt reflektion av elevernas 

utförande. Vi har resonerat kring att tiden även kan påverka lärarens möjlighet att se alla 

elever under lektionen, vilket är det som kanske lägger grunden för bedömningen.  

 

1.5 Syfte och frågeställningar 

 
Syftet med studien var att undersöka hur nyexaminerade lärare i idrott och hälsa arbetar med 

kunskapskraven för takt och rytm samt hur de bedömer elever i årskurs 6 utifrån dessa.  

 

 Hur bedömer lärarna elever utifrån värdeorden ”till viss del”, ”relativt väl” och ”väl” 

inom kunskapskravet för takt och rytm i Lgr 11? 

 Hur definierar lärarna begreppen takt och rytm? 

 Vilka resurser upplever lärarna har betydelse för arbetet med bedömning utifrån 

kunskapskraven för takt och rytm? 

 

2. Metod 
 
Nedan redogörs hur vi har gått till väga för att få svar på våra frågeställningar. Aspekter 

såsom val av metod, procedur, urval, etiska övervägande och studiens trovärdighet 

presenteras.  
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2.1 Metodval 
 

I vårt val av metod har vi främst gått tillbaka till tidigare studier (Svennberg, 2010) och 

inspirerats av vilka metoder forskare använt sig av i liknande undersökningar. Tidigare 

resultat när det kommer till bedömning visar bland annat att lärare upplever att det är svårt att 

hinna se alla elever under lektionerna. Det har även visat sig att det underlättar för läraren om 

man kan ha halvklass eller vara två lärare. (Marnell, 2011, s.11). Detta är något vi tagit i 

beaktning när det gäller vårt tillvägagångssätt för studien. Vi har valt att filma elever för att 

läraren som ska bedöma verkligen ska få möjlighet att se eleverna under flera moment där 

takt och rytm behandlas. Tanken är att läraren ska få bedöma i lugn och ro utan att något 

annat stör. 

Vi har valt att avgränsa vår studie till att endast behandla de kunskapskrav som gäller för 

årskurs 6 inom takt och rytm. Denna avgränsning har gjorts eftersom vår studie är av 

kvalitativ art och vi vill gå djupt på en punkt snarare än övergripande på flera aspekter. Vi är 

intresserade av att se karaktären och egenskaperna i idrottslärarnas tolkningar i bedömningen 

av eleverna (Widerberg, 2002, s.15).  

 
2.2 Procedur  

 
Nedan presenteras hur vi har gått till väga för att samla in de material som behövs som 
underlag för vår studie.  
 
2.2.1 Produktion av film 

 

Att skapa filmen som låg till grund för bedömningen var ett viktigt moment i vår 

undersökning. Det krävdes mycket tanke bakom innehållet i filmen så att den verkligen 

behandlade vad den syftar till, alltså att visa elevernas färdigheter och kunskaper inom 

området takt och rytm. Nedan visar vi hur filmen har producerats.  

 
2.2.1.1 Elever 

 
Till studien använde vi oss av en klass som går i årskurs 6. Valet av klass för deltagande i 

undersökningen gjordes främst med hänsyn till de resurser vi hade. Skolan som valdes ut låg 

lättillgänglig för oss geografiskt sett samt att vi kände till idrottsläraren som arbetar där sedan 

tidigare. Skolan är belägen i Stockholmsområdet och har elever från förskoleklass upp till 

årskurs 6. Valet av de två eleverna som bedömdes av de nyexaminerade idrottslärarna skedde 

strategiskt. Vi ville ha två elever med olika färdigheter inom takt och rytm och att båda könen 
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blev representerade. Vi rådfrågade deras idrottslärare och utifrån det valdes en flicka och en 

pojke ut som de personer som var i fokus.  

 

2.2.1.2 Filmning 

 
För att undersöka hur lärarna bedömer elever använde vi oss av filmning. Vi filmade elever i 

årskurs 6 under lektioner där takt och rytm var temat. Filmningen ägde rum i halvklass och 

två elever var i fokus. De två elever som var i fokus visste inte om det. Det var ett strategiskt 

val från vår sida då vi inte ville att de skulle känna sig utpekade och bli än mer påverkade av 

situationen. Eleverna filmades vid tre olika tillfällen för att hinna med tillräckligt många 

moment inom takt och rytm. Första filmtillfället som vi filmade eleverna var en pilotfilmning. 

Detta för att få testa utrustningen, lektionsinnehållet, se var kameran ska stå samt att 

avdramatisera känslan av att bli filmad hos eleverna. Efter det tre filmtillfällena klipptes 

filmen ihop och brändes till DVD-skivor. Filmen delades därefter ut som bedömningsmaterial 

till de nyexaminerade idrottslärarna som deltog i studien. Idrottslärarna fick instruktioner 

(Bilaga 2) om vilka underlag för bedömning som skulle användas för studiens syfte. 

Idrottslärarna ombads att göra en sammanfattande bedömning av elevernas kunskaper inom 

takt och rytm utifrån filmen. Varje idrottslärare fick en egen DVD-skiva att titta på, göra sin 

bedömning och därefter återlämnades filmen till oss. I samband med återlämnandet av filmen 

genomfördes intervjuer med varje idrottslärare för att få en djupare inblick i deras bedömning. 

Vi ville även få svar på vilka resurser lärarna upplever som betydelsefulla för att bedriva 

undervisning inom takt och rytm.  
 
2.2.1.3 Lektioner 

 
Vi utformade idrottslektionerna utifrån kunskapskraven för takt och rytm samt det centrala 

innehållet för idrott och hälsa för årskurs 6. Detta var viktigt eftersom lektionerna användes 

till filmen och därför behövde de behandla det vi vill undersöka på ett representativt sätt. 

Övningarna (Bilaga 4) som användes till idrottslektionerna valdes ut för att behandla det som 

ska bedömas och vi har gjort avvägningen att de olika momenten ger en god helhetsbild av 

elevens kunskaper och färdigheter inom området takt och rytm.  

 

Kunskapskraven inom takt och rytm för årskurs 6: 

”I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del, relativt väl eller väl sina 

rörelser till takt och rytm.” 

(Skolverket 1, 2011, s.54). 
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Centralt innehåll idrott och hälsa årskurs 4-6: 

- ”Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus samt danser och rörelser till 

musik”. 

- ”Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik”. 

 (Skolverket 1, 2011, s.52). 

 

Vi utformade lektionerna och valde det innehåll till filmen som vi fann relevant utifrån 

styrdokumenten. Vi ledde även lektionerna och filmningen av eleverna själva. Vi valde att 

hålla i lektionerna eftersom vi ville kunna kontrollera att de moment vi ansåg var relevanta 

togs i beaktning.  

 

Lektion 1: 

Det första momentet på lektionen var en övning som vi valde att kalla ”Hitta takten”. Det gick 

ut på att eleverna fick träna på att hitta hel-, halv- och fjärdedelstakt i låtar av olika karaktär 

genom att klappa händerna och gå i takt till musiken. Det här momentet kopplade vi till både 

det centrala innehållet i idrott och hälsa samt till kunskapskraven eftersom det behandlar 

rörelser i takt och rytm till musik. Därefter gjordes en danslek som vi kallade ”Kvasten” 

vilken går ut på att följa en klasskamrats rörelser och att kanske även själv vara den som leder 

de andra och bestämmer rörelse. Vi valde att ha med det momentet eftersom lek till musik 

omnämns specifikt i det centrala innehållet. Lektionen avslutades med att eleverna i mindre 

grupper fick sätta ihop, öva in och slutligen visa upp en kortare koreografi. Detta moment 

faller in under rörelse till musik och i danser i takt och rytm till musiken. Det är något som 

ryms inom såväl kunskapskravet för takt och rytm som inom det centrala innehållet för idrott 

och hälsa i årskurs 6.  

 

Lektion 2: 

Lektionen inleddes med en uppvärmning där eleverna fick följa en av oss som ledde rörelser 

till musik. Här var målet att eleverna skulle kunna följa rörelser i takt och rytm till musik samt 

att eleverna skulle kunna växla mellan olika tempon och rörelser. Eleverna fick därefter varsin 

basketboll som de skulle studsa i takt till olika låtar. Vi valde dessa moment med avsikten att 

en tydlig bild skulle ges av hur eleverna anpassar sina rörelser till takt och rytm i musiken. 

Avslutningsvis ville vi även få med en annan typ av dans till musik än den vi hade första 

lektionen. Därför valdes schottis för att också få med en kulturell dansform som visar på ett 
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tydligt sätt hur väl eleven klarar av att anpassa sina rörelser. På så vis gavs också en chans att 

se hur eleverna arbetade i par.  

 

Dessa moment täcker enligt vår mening upp vad kunskapskravet för takt och rytm i årskurs 6 

innefattar. Utöver det finns koppling till det centrala innehållet för rörelse i idrott och hälsa 

för den aktuella årskursen. Vår intention har varit att ge ett brett spektra av moment så att de 

nyexaminerade lärarna som ska se filmen ska få en så heltäckande bild som möjligt av 

elevernas kunskaper och färdigheter inom takt och rytm.  

 

2.2.2 Intervju  

 
Intervjuerna med idrottslärarna användes som verktyg för att få en bild av hur deras arbete 

med bedömningen inom takt och rytm går till. Som utgångspunkt för våra frågor användes 

filmen som lärarna gjort bedömningen utifrån. Vi genomförde kvalitativa intervjuer eftersom 

den information vi ville komma åt är svår att samla in på annat vis. Vi ville kunna gå djupt in 

på ämnet, få uttömmande svar samt få möjlighet att kunna ställa relevanta följdfrågor. Vi 

använde oss av en intervjuguide (Bilaga 3) vilket innebär att intervjuerna var semi-

strukturerade med förutbestämda frågeområden. Frågeområdena behövde inte följa någon viss 

ordning utan kunde anpassas utifrån respondenten (Krag Jacobsen, 1993, s.19). Frågorna som 

ställdes var av öppen karaktär då vi ville få respondentens syn på och tankegångar kring 

bedömning, arbetet med takt och rytm samt vad det innebär. Tanken var att vi som intervjuare 

skulle ta litet utrymme och inte visa några värderingar eller ge respons på vad respondenten sa 

för att undvika att styra svaren i någon riktning.  

 

Under intervjuerna var vi båda närvarande. Vi gjorde det valet eftersom undersökningens 

ämne är av komplex karaktär och det ofta ger större informationsmängd och förståelse om 

man är två samspelta intervjuare. För att motverka att respondenten skulle uppleva ett 

underläge intog den ena av oss en passiv roll och antecknade mest (Trost, 2005, s.46). Det 

främsta syftet med att båda var närvarande var att det är viktigt för efterarbetet att vi skulle 

kunna diskutera det som sagts. Detta hade även kunnat göras genom att lyssna på 

inspelningen men även kroppsspråk, minspel och stämning är viktiga aspekter att ha tagit del 

av när vi bearbetar svaren. 
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2.3 Urval 

 
Till vår studie behövde vi göra urval med avseende på flera olika aspekter. Urvalen har gjorts 

strategiskt på vissa punkter och utifrån resursmässiga omständigheter på andra. Vi valde att 

inrikta oss på nyexaminerade idrottslärare då ville se till vilken grad utbildningen resulterat i 

ett likvärdigt tänk kring bedömning. I valet av nyexaminerade idrottslärare har vi framförallt 

behövt ta tid och geografisk belägenhet i beaktning för att vår studie skulle bli genomförbar.  

 
2.3.1 Idrottslärare 

 
De nyexaminerade idrottslärarna förvärvades utifrån kontakter. Vi riktade oss till studenter 

som nyligen tagit examen från Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH). Idrottslärarna 

kontaktades via telefon. Kraven för att få delta i studien var att man är utbildad och har varit 

verksam som idrottslärare i minst ett halvår och som mest arbetat i tre år. De lärare som blev 

utvalda att delta i studien stämmer alla överens med de kriterier som nämndes ovan. Samtliga 

lärare arbetar i Stockholm, men i olika områden. Fyra av lärarna är verksamma i söderort, två 

i norrort och en i Stockholms innerstad.  

 

Lärare 1: Man som tog examen 2011 och har arbetat som idrottslärare i drygt 6 månader. Är 

verksam i söderort. 

Lärare 2: Kvinna som tog examen 2011 och har arbetat som idrottslärare i drygt 6 månader. 

Är verksam i söderort. 

Lärare 3: Kvinna som tog examen 2010 och har arbetat som fritidsledare och idrottslärare i 

drygt 1 år. Är verksam i norrort. 

Lärare 4: Man som tog examen 2011 och har arbetat som idrottslärare drygt 6 månader. Är 

verksam i söderort. 

Lärare 5: Kvinna som tog examen 2009 och har arbetat som idrottslärare i 2,5 år. Är verksam 

i norrort. 

Lärare 6: Man som tog examen 2011 och har arbetat som idrottslärare i 1,5 år. Är verksam i 

söderort. 

Lärare 7: Man som tog examen 2011 och har arbetat som idrottslärare i drygt 6 månader. Är 

verksam i Stockholms innerstad. 
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2.4 Etiska överväganden 

 
Vi valde att utgå från Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 

2002) i vår undersökning. De fyra principerna är; informationskrav, samtyckeskrav, 

konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. Informationskravet innebär att de som deltog i 

undersökningen fick information om studiens syfte innan de godkände sin medverkan. 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna när som helst under studiens gång hade rätt att 

avbryta sin medverkan. Konfidentialitetskravet innebär att deltagarnas anonymitet skyddas. 

Slutligen betyder nyttjandekravet att det material som samlas in enbart kommer att användas 

till forskningens ändamål.  Både när vi producerade filmen och när vi gjorde intervjuerna har 

vi behövt ta hänsyn till att de personer som deltog i studien skulle vara i trygga händer. Nedan 

presenteras de åtgärder vi vidtog för att säkra deltagarnas trygghet (Vetenskapsrådet, 2002 

s.7-14).  

 
2.4.1 Filmning 
 
Eftersom vi filmade eleverna var det ett krav att vi fått målsmans tillstånd för filmningen. För 

att informera om studiens syfte och för att få målsmans godkännande eller avböjande 

skickades ett föräldrabrev (Bilaga 5) ut till samtliga föräldrar i den berörda klassen. Alla som 

medverkade i studien hade anonymitet och kunde när som helst välja att avbryta. Medverkan i 

undersökningen var också frivillig, det vill säga att även om vi fått föräldrarnas samtycke så 

kunde eleven i fråga ändå välja att avstå. Filmen sågs bara av personerna som deltog i 

undersökningen. De nyexaminerade lärarna informerades om att de också hade tystnadsplikt 

gällande vad de sett på filmen samt att de inte fick visa den för eller diskutera bedömningen 

med någon annan. 

 

2.4.2 Intervju 
 
De lärare vi intervjuade fick information om studien och dess syfte innan de bestämde sig för 

om de ville medverka. Deras identitet behandlades konfidentiellt och de är anonymt 

presenterade i vår studie. Idrottslärarna informerades om att deras medverkan var frivillig och 

att de när som helst fick avbryta utan att behöva ge någon förklaring till varför (Trost, 2005, 

s.103) 
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2.5 Validitet och reliabilitet 
 

När det kommer till kvalitativ forskning handlar reliabiliteten om hur forskaren tolkar sina 

resultat (Hassmén & Hassmén, 2008, s.122-125). Då våra tolkningar kommer att utgå från 

ramfaktorteorin är det betydande för reliabiliteten att vi är förtrogna med hur vi ska använda 

den utifrån våra resultat.  

 

Validitet handlar om hur sanningsenlig och giltig en studie är och hur väl den undersöker det 

som var syftet (Hassmén & Hassmén 2008, s.136). Valet av metod är en betydande del när det 

kommer till en studies validitet (Thomsson, 2010, s.32). För vår studie kom vi fram till att 

kvalitativa intervjuer lämpade sig bäst som metodval. En intervjus validitet kommer att 

avgöras av intervjuarens förmåga att kontrollera, ifrågasätta och tolka resultatet. Även graden 

av relevans i valet av frågeområden samt hur intervjun struktureras upp påverkar validiteten 

(Thomsson, 2010, s.32). En problematik när det kommer till intervjuer är att det är svårt att 

säkerställa om respondenten verkligen svarar uppriktigt på våra frågor. Även om 

respondenten är införstådd med att de kommer att vara anonyma i studien så är de ju inte 

anonyma för oss som intervjuar.  

 

Något som stärker studiens validitet och reliabilitet är att vi har utgått från kunskapskraven 

inom takt och rytm för de bedömningar som ska göras. Hade vi inte gjort det hade för mycket 

av den subjektiva bedömningen gjorts utifrån ramar som respondenten själv skapat. Detta gör 

att vi får reda på lärarens tankar och agerande kring de områden vi vill undersöka och studien 

blir lättare att reproducera (Hassmén & Hassmén, 2008, s.131).  

 

På de punkter där det varit möjligt har vi försökt att undvika tidspress. Under intervjuerna har 

vi fått anpassa oss till idrottslärarnas tillgänglighet och i vissa fall kunde det röra sig om en 

rast mellan lektionerna. Vårt krav har dock varit att de ska kunna avsätta minst 30 min för 

intervjun så att vi ska få möjlighet att skapa ett förtroende och känna in personens språk och 

synsätt. Detta för att få fyllig, relevant och korrekt information (Hassmén & Hassmén, 2008, 

s.145).  
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3. Resultat  
 

Nedan presenteras resultatet i en löpande text. Eleverna i filmen benämns som ”Elev 1” och 

”Elev 2”. För att få en djupare inblick i hur de nyexaminerade idrottslärarna tänkt kring 

bedömningen av eleverna var det intressant att se hur de tolkar värdeorden ”till viss del”, 

”relativt väl” och ”väl” utifrån de specifika kunskapskraven för takt och rytm. Även vilka 

resurser som kan inverka på undervisningen i takt och rytm var relevanta för oss att ta i 

beaktning för att kunna besvara våra frågeställningar.  

 
3.1 Lärarnas tolkning av värdeorden 

 
De flesta av lärarna var överens om att det räcker att kunna hålla takten genom att titta på 

någon annan och göra likadant och att eleven inte behöver kunna hitta takten på egen hand för 

att nå upp till värdeordet ”till viss del”. För att nå upp till ”relativt väl” betonar lärarna att man 

ska kunna hitta takten själv ibland och kunna hålla takten under en längre tid. För ”väl” är de 

flesta lärarna eniga om att man ska arbeta mer självständigt och kunna växla mellan olika 

takter. 

 

3.1.1 Till viss del 

 
Lärarna anser enhälligt att det räcker att kunna följa någon annan och på så vis hålla takt och 

rytm. En av lärarna ansåg att det var svårt att skilja på begreppen ”till viss del” och ”relativt 

väl” åt och kände sig frågande till vad som egentligen skiljer dem åt och var gränsen går 

mellan dem. Läraren nämner även att om en elev har bristande koordination kan det påverka 

bedömningen av elevens kunskaper inom takt och rytm. Läraren menar även att det är svårt 

att veta vad som är den begränsande faktorn hos eleven i fråga. Nedan visas exempel på hur 

lärarna uttryckt sig om värdeordet ”till viss del” i förhållande till takt och rytm.       

 
“Om eleven på ett någorlunda sätt kan följa den takt som anges av någon annan så kan han 
eller hon till viss del anpassa sina rörelser till takt och rytm” 
(Lärare 1) 
 
“Till viss del så kanske man får in takten efter ett tag med lite hjälp och kan följa någon 
annan” 
(Lärare 4) 
 
“Till viss del kan man med hjälp av kamrater och ledare hitta takten” 
(Lärare 2) 
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3.1.2 Relativt väl 
 

De flesta av lärarna pekar på att eleven ibland ska kunna hitta takten på egen hand och oftast 

kunna hålla den för att nå upp till ”relativt väl”. De betonar också att eleven relativt snabbt 

ska sätta takten och kunna följa rörelser i takt och rytm till musiken. Eleven ska klara att 

anpassa sina rörelser och hålla takten i de flesta momenten men behöver inte klara av det hela 

tiden. En av lärarna tar upp att även felaktig takt kan klassas som relativt väl om den är 

konstant. Nedan presenteras några exempel på hur lärarna uttryckt sig om värdeordet ”relativt 

väl”.  

 
”De ska kunna styra sitt rörelsemönster så att det ofta stämmer överens med musiken” 
(Lärare 5) 
 
”Relativt väl då anser jag att man ska sätta takten relativt snabbt och kunna följa rörelser i alla 
fall till den låten som man övat rörelser till” 
(Lärare 4) 
 
”Om eleven kan följa en takt som anges av någon annan och dessutom själv kan hitta den 
korrekta takten ibland så har han eller hon anpassat sina rörelser relativt väl till takt och rytm” 
(Lärare 1) 
3.1.3 Väl 

 

För värdeordet ”väl” tas aspekten självständighet upp av samtliga lärare. Eleven ska klara att 

hålla takten utan att följa någon annan. Lärarna betonar även att eleven ska kunna hålla takten 

mer obehindrat och sällan komma ur den. Flera av lärarna tar upp att eleven även ska kunna 

växla mellan t.ex. hel-, halv- och fjärdedelstakt. En av lärarna pekar också på att man för 

värdeordet ”väl” även ska kunna leda sina klasskamrater inom takt och rytm. Nedan 

presenteras några citat från intervjuarna med lärarna. 

 

”Om man anpassar sina rörelser väl anser jag att man relativt obehindrat kan förhålla sig till 

takt och rörelse och man ser att personen inte behöver tänka så mycket utan att de mer känner 

in det automatiskt” 

(Lärare 6) 

 

”Om en elev ska nå värdeordet väl behöver den visa att den kan arbeta självständigt och visa 

på en bred förståelse för vad takt och rytm innebär både i teori och praktik” 

(Lärare 7) 

 

“Väl skulle jag nog säga är om man är säker och självgående och om man har en god 

koordination. Man ska hitta takten själv och inte behöva hjälp av kamrater” 

(Lärare 2) 
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3.1.4 Tolkning av värdeorden i förhållande till bedömning 
 

Genomgående tänker lärarna relativt likartat kring vad som krävs för respektive värdeord. Vi 

kan se tendenser till att lärarnas fokus förflyttas från kunskapskravet för takt och rytm till 

kunskapskrav inom andra moment när det kommer till de högre värdeorden. Självständighet 

var något som samtliga lärare tog upp. Även att leda andra togs upp som ett kriterium för 

”väl”. Frågan är om det egentligen snarare speglar elevens ledaregenskaper än dess kunskaper 

inom takt och rytm. Ytterligare något som berör andra områden än takt och rytm är 

koordination. En lärare ansåg att man inte kan nå upp till de högre värdeorden om man inte 

har en god koordination. Lärarens tolkningar av vad som är viktigt att se till för de olika 

värdeorden skulle utifrån detta kunna göra att eleverna bedöms på olika grunder beroende på 

vilken lärare de har.  

 

3.2 Bedömning inom takt och rytm utifrån filmen 

 
Utifrån filmen skulle lärarna bedöma elevernas kunskaper och färdigheter inom takt och rytm 

med värdeorden “till viss del”, “relativt väl” och “väl” som grund. 

 
Lärarna har tänkt olika i sin bedömning av eleverna i filmen. Några av lärarna ansåg att Elev 

1 har störst kunskaper och kan arbeta självständigt medan några av lärarna har ansett i princip 

den raka motsatsen. En och samma elev har bedömts hamna på alla tre olika steg inom 

värdeorden ”till viss del”, ”relativt väl” och ”väl”.  

 
3.2.1 Elev 1  

 
Lärare 3, 4, 6 och 7 anser att Elev 1 visar osäkerhet när det gäller att klappa och gå i takt 

medan Lärare 1, 2 och 5 anser att eleven gör det väl och inte har några problem. Lärarna som 

tycker att eleven visar osäkerhet resonerar kring vad det kan bero på. De tror att eleven 

påverkas mycket av hur kamraterna gör och inte litar på sin egen förmåga att hitta och hålla 

takt och rytm i övningarna när man ska klappa och gå. När det kommer till dans till musik i 

form av koreografi, schottis och uppvärmning till musik är samtliga lärare eniga om att eleven 

utför uppgifterna med säkerhet och i takt till musiken. Lärarna har dock olika tankar när det 

kommer till hur självständigt Elev 1 arbetar. Nedanstående citat visar på hur olika två av 

lärarna resonerat utifrån samma sak. 
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”Eleven är osäker när de klappar och kan inte riktigt klara sig själv. När de blundar kommer 
eleven fel men kan hitta rätt igen när eleven tittar på de andra” 
(Lärare 3) 
 
”I klappövningen så var eleven väldigt osäker. Sen när eleven blundade var det inga problem, 
då kände eleven rytmen bättre” 
(Lärare 6) 
 
Elev 1 tilldelades olika värdeord av lärarna utifrån vad de sett på filmen. Ingen av lärarna 

satte värdeordet ”till viss del”, tre av lärarna satte ”relativt väl” och fyra av lärarna ansåg att 

eleven levde upp till ”väl” utifrån kunskapskraven för takt och rytm. 

 

3.2.2 Elev 2  

 
Lärare 4, 7 och 3 tycker att eleven klarar av att klappa och gå i takt medan Lärare 1, 2, 5 och 6 

tycker att eleven har svårigheter att både hitta takten och att hålla den. Lärare 7, 3, 4 och 5 

anser å andra sidan att eleven arbetar självständigt medan de andra, Lärare 1,2 och 6 anser att 

eleven behöver någon att följa och tittar mycket på hur kamraterna gör. Lärarna är överens om 

att Elev 2 har svårigheter med att hitta och hålla takt och rytm i danser till musik. När 

rörelserna blir mer komplexa, som när armar och ben är involverade samtidigt, så klarar inte 

eleven av att anpassa rörelserna till musiken. Flera lärare tar upp bristande koordination som 

en möjlig orsak till att eleven inte anpassar sina rörelser. Lärare 4 reflekterade så här kring 

kunskapskravens innehåll i förhållande till koordination: 

”Jag tycker att det lilla man såg i takt till musik, framförallt klappa, så ligger eleven jättebra 
till och det är en rörelse. Sen gick eleven också bra i takt till musik vad jag kunde se så jag 
skulle bedöma väl i de två rörelserna. Sen kan eleven inte omvandla det till dans till musik 
men det står inte heller med i kunskapskravet utan det står rörelse till musik. Så jag skulle 
säga väl och motiveringen är att eleven gör två rörelser bra till musik och det är allt som krävs 
för att nå upp till bedömningen väl” 
 

Lärare 2 ansåg, i motsats till Lärare 4, att eleven inte kunde hålla takten i övningarna där man 

skulle klappa och gå i takt: 

”Eleven hade svårt att hålla takten och var osäker och tappade takten många gånger. Eleven 
var väldigt beroende av att kolla på andra för att kunna hitta takten igen. Till viss del skulle 
jag sätta som värdeord. Ibland hittar eleven takten och ibland är eleven helt borta” 
 

Elev 2 tilldelades olika värdeord av lärarna utifrån vad de sett på filmen. Fyra lärare satte 

värdeordet ”till viss del”, två lärare satte ”relativt väl” och en lärare ansåg att Elev 2 nådde 

upp till ”väl” utifrån kunskapskraven för takt och rytm.  
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3.3 Lärarnas definition av begreppen takt och rytm 

 
Lärarna tillfrågades under intervjuerna om hur de skulle definiera begreppen takt och rytm. 

De hade inte fått möjlighet att förbereda sig innan utan fick svara spontant på frågan. Samtliga 

lärare reagerade på frågan och tyckte att den var svår men samtidigt tyckte flera av dem att 

det absolut är något man som lärare ska kunna definiera. Det var relevant för den här studien 

att ta reda på hur lärarna ser på begreppen eftersom det kan ha betydelse för arbetet med 

bedömning. Nedan presenteras lärarnas definition av begreppen var för sig.  

 
Fem lärare nämner att takten är tempot eller pulsen i musiken medan en benämner det som att 

takt är själva musiken. En lärare anser att takt är lite mer teoretiskt men beskriver det som hur 

man går, klappar och stampar.  

 
När det kommer till definitionen av begreppet rytm haglar lärarnas svar i mer spridda skurar. 

Fyra lärare beskriver rytm som en känsla där man hittar rätt gung och flyt i rörelserna. En 

annan beskriver rytm som att leka med takten, att gå från halvtakt till heltakt till 

fjärdedelstakt. Två lärare beskriver det som en betoning eller ett nedslag i musiken eller 

rörelsen.  

 

Om man jämför de definitioner som lärarna gjort med de definitioner som tidigare 

presenterats (Ericsson, 2000, Nationalencyklopedin/takt och rytm) kan vi se vissa likheter. 

Några av lärarna var, i likhet med Ericsson, inne på att takt och rytm hänger samman och 

lärarna ansåg att det var svårt att hålla isär begreppen. De flesta av lärarna ansåg att takten 

innebar musikens puls. Detta går i linje med Nationalencyklopedins definition av takt. När det 

kommer till definitionen av rytm var en av lärarna, i likhet med Nationalencyklopedin, inne 

på att rytm handlar om att kunna följa växlingar i musiken.   

 

3.3.1 Lärarnas definitioner i förhållande till bedömningen av eleverna 
 

Intervjuerna visade att lärarna definierar begreppen takt och rytm olika. Hur lärarna definierar 

begreppen kan inverka på faktorer gällande undervisningen. Definitionen skulle utifrån 

ramfaktorteorin i detta fall kunna utgöra en ram för undervisningen. Om lärarna har skilda 

definitioner av vad takt och rytm är så kan det resultera i att man undervisar i helt olika saker 

även om de alla utgår från takt och rytm. Utifrån ramfaktorteorin skulle det kunna betyda att 

processen (undervisningen) styrs av hur läraren har tolkat ramarna. Hur man utformar sin 
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undervisning kan i sin tur styra vilka moment eleverna ska bedömas i. Om lärarna undervisar i 

helt olika saker kan det resultera i att eleverna bedöms utifrån helt olika grunder inom takt och 

rytm. Ramfaktorteorin kan förklara detta genom att undervisningens innehåll styr resultatet, 

vilket i det här fallet blir bedömningen av eleverna inom takt och rytm.  

 

Vi har utifrån våra resultat kunnat utläsa att de som har definierat begreppen ungefär likadant 

även har gjort likartade bedömningar av eleverna. Lärare 4 och 7 definierade takt som tempot 

i musiken och rytm som en känsla. Vi kan även utläsa att de resonerat likartat i sin bedömning 

av eleverna då de båda har gjort bedömningen att Elev 2 lever upp till kunskapskraven väl när 

det gäller att klappa och gå i takt till musiken. Lärare 4 och 7 var också eniga om att Elev 1 

hade svårigheter att hitta takten i dessa övningar och verkade beroende av sina kamrater. 

Lärare 1 och 2 har en annan syn på begreppen takt och rytm och vi kan också se skillnader i 

hur de bedömde jämfört med Lärare 4 och 7. Lärare 1 och 2 definierade takt relativt likartat 

med Lärare 4 och 7. Däremot skiljde sig deras tolkning av vad begreppet rytm är. Lärare 1 

och 2 beskriver det som själva betoningen i musiken eller när det sker nedslag som till 

exempel tonhöjning eller förändring. I sin bedömning av eleverna ansåg Lärare 1 och 2, i rak 

motsats till Lärare 4 och 7, att Elev 2 endast till viss del lever upp till kunskapskraven för takt 

och rytm i motsvarande övningar. Deras syn på hur Elev 1 klarade uppgiften att klappa och gå 

i takt till musiken var också något som avviker från vad Lärare 4 och 7 ansåg. Lärare 1 och 2 

gjorde bedömningen att Elev 1 var säker när det gällde att hitta och hålla takten samt att 

eleven arbetade självständigt.  

 

 
Figur 2 Definition av takt och rytm i förhållande till bedömning utifrån ramfaktorteorin 

 

Vi kan utifrån ramfaktorteorin dra slutsatsen att idrottslärarnas tolkning av kunskapskraven 

för takt och rytm (ramar), inverkar på bedömningen som görs. Arbetet med bedömningen 

utgör processen medan resultatet utgörs av det värdeord som eleven slutligen tilldelas. 

Studiens resultat kan förklaras utifrån denna teori då resultatet visar på att det finns ett 

samband mellan definition och bedömning inom takt och rytm.  
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3.4 Resurser för arbete med takt och rytm   
 

Lärare 7 och 2 menar att man inte behöver så mycket materiella resurser för att arbeta med 

takt och rytm. De menar även att man kan undervisa i stort sett var som helst, exempelvis 

utomhus och i vanligt klassrum. Lärare 1 påpekar däremot att undervisningen i stor grad blir 

styrd av vilken lokal man har tillgång till. Lärare 1 arbetar utifrån ett rullande schema, vilket 

innebär att man blir tilldelad olika lokaler att bedriva undervisningen i utifrån en bestämd 

ordning. Därför saknas möjligheten att få arbeta flera lektioner i rad i exempelvis i danssal 

med speglar. Dock lägger läraren även vikt vid att man helt enkelt inte får se det som en 

begränsning utan att man får jobba på sin kreativitet istället. Lärare 1, 2 och 6 anser att det är 

en fördel om man har en speciell danssal där man kan arbeta med bland annat takt och rytm 

där inte saker som till exempel ribbstolar på väggarna och bollvagnar stör elevernas fokus. 

 

De materiella ting som tas upp av samtliga lärare som viktigt är en bra musikanläggning. 

Lärare 1 tillägger att det kan vara bra att ha en fjärrkontroll till musikanläggningen så att man 

inte behöver springa ifrån och starta och stoppa musiken. Lärare 1, 2 och 6 betonar även 

vikten av att ha speglar som hjälpmedel. De menar att det är viktigt då speglarna dels ger 

läraren en chans att se eleverna när man står längst fram och instruerar samt att eleverna 

själva kan se om deras rörelser avviker. En annan materiell aspekt som tas upp av Lärare 1, 3, 

4 och 5 är rekvisita. De tror att det kan påverka elevernas inställning att till exempel få spela 

en roll och att det kan bidra till att eleverna vågar släppa loss mer. Merparten av lärarna tar 

upp videokamera för att kunna filma eleverna och ha som bedömningsstöd. De tror att det är 

en bra metod men är osäkra på om de skulle få någon tid till att hinna titta på filmen. Istället 

använder sig samtliga lärare av andra typer av dokumentation. De flesta uppger att de skriver 

ner vad de sett i en journal direkt efter lektionen. Några av lärarna hade strategin att titta på 

några elever per lektion och sedan skriva extra om dem. En lärare använde programmet excel 

där man kan fylla i vilket moment man arbetat med och lägga in kommentarer vid varje elevs 

namn. 

 

En annan typ av resurs som tas upp av Lärare 1, 2 och 3 är mer personal; antingen att hyra in 

någon som instruerar eller att använda sig av eventuella kollegor som stöd i arbetet med 

bedömning. Lärare 7 tar upp lärarens kompetens som en faktor som kan påverka 

undervisningen. Läraren menar att man i större grad väljer att undervisa i det man känner sig 

trygg i och en trygghet i fler moment ger undervisningen en större bredd.  
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Något som i stor grad styr undervisningen enligt lärarna är den tid man har till förfogande. 

Lärare 1 menar att lektionslängden påverkar hur djupt man kan gå in på ett moment under en 

lektion. För att få tid till att se eleverna under lektionerna, vilket är en förutsättning för att 

kunna göra en bedömning, har lärarna olika strategier. Lärare 1 betonar att man kan använda 

sig av en instruktionsvideo som en avlastande metod då eleverna följer instruktören på videon 

och läraren kan observera från sidan. En annan avlastande metod kan, enligt Lärare 2 vara att 

låta eleverna arbeta parvis och ge varandra feedback. Lärare 1, 3, 5, 6 och 7 uppger att de ofta 

låter eleverna arbeta i mindre grupper vilket gör det lättare att hinna se fler och om någon 

brister i sitt rörelsemönster. Av samma anledning menar de också att det kan vara fördelaktigt 

att få ha mindre elevgrupper, till exempel halvklass. Lärare 3 är den enda som tar upp den 

ekonomiska aspekten och menar att det styr vilket material som kan köpas in och även om 

man vill ta in någon extra dansinstruktör eller liknande.  

 

3.4.1 Resurser inom takt och rytm i förhållande till bedömning 
 

Lärarna svarade olika när det gällde lokalers betydelse för undervisning inom takt och rytm. 

Lärare 1 och 6 ansåg att det är bra att ha en särskild lokal för undervisning som berör takt och 

rytm. Lärare 2 och 7 menar att det går bra att undervisa i takt och rytm i princip vart man än 

befinner sig. Lärare 1 och 6 betonade att en sal med speglar kan underlätta undervisningen då 

man som lärare kan instruera samtidigt som man ser eleverna i spegeln. Lärare 2 och 7 

uppgav att de i stor grad låter eleverna arbeta i smågrupper på problembaserad basis. Detta för 

att hinna se eleverna. Utifrån dessa resultat gör vi tolkningen att Lärare 1 och 6, som 

värdesätter tillgången av speglar i större grad väljer att instruera medan Lärare 2 och 7 

undervisar på platser av olika karaktär och därför använder sig av andra strategier för att 

hinna se eleverna.  

 
Figur 3 Resurser i förhållande till bedömning utifrån ramfaktorteorin 

 
Utifrån ramfaktorteorin kan man se att resurser, vilket i det här fallet var lokaler, kan påverka 

undervisningens utformning vilket i sin tur kan leda till att eleverna bedöms utifrån olika 

grunder. Denna princip kan även överföras till andra typer av resurser som tagits upp under 

intervjuerna. Rekvisita kan till exempel styra undervisningen till ett visst tema och dansstil. 
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Undervisningen ligger till grund för bedömningen som i det här fallet alltså indirekt styrs av 

rekvisitan.  

 

4. Diskussion  

 
Syftet med studien var att undersöka hur nyexaminerade idrottslärare arbetar med 

kunskapskraven för takt och rytm samt hur de bedömer elever i årskurs 6 utifrån dessa. Vi har 

också undersökt vilka resurser som kan ha betydelse för arbetet och bedömningen inom takt 

och rytm.  

 

Våra resultat visade att lärarna tolkar kunskapskraven och innebörden av värdeorden olika. 

De har haft olika uppfattning gällande vad som krävs av eleven för de olika värdeorden. 

Idrottslärarna ansåg mer enstämmigt att resurser är något som både kan gynna och hämma 

undervisningen inom takt och rytm. Lärarna tog dels upp materiella resurser som speglar och 

rekvisita, dels resurser i form av till exempel tid och kompetens.  

 

Lärarna var även osäkra på hur de skulle definiera takt och rytm som begrepp och 

definitionerna var av spridd karaktär. Detta kan medföra att det blir en orättvis och felaktig 

bedömning. Enligt Forsberg och Lindberg är det av stor vikt att bedömningen är likvärdig och 

grundas på samma förutsättningar och krav eftersom det påverkar elevernas framtid i hög 

grad (Forsberg, Lindberg, 2010, s.8). Utifrån våra resultat skulle elevernas framtid påverkas 

på olika sätt beroende på vilken av lärarna som bedömde dem.  

 
4.1 Samma bedömningsunderlag men olika slutresultat  

 
I bedömningen av eleverna hade samtliga lärare exakt samma material och förutsättningar att 

tillgå. De fick alla samma film och de fick ta hem den och titta i lugn och ro för att sedan göra 

sin bedömning. Trots att förutsättningarna var lika blev bedömningarna av eleverna skiljda. 

Vi har diskuterat vad detta kan bero på. Tidigare studier (Redelius et. al. 2009, Svennberg, 

2010, s.30) visade på att lärare anser att olika egenskaper är viktigast att se till när det gäller 

bedömning. Det visade sig även att lärare kan anse att målet med ämnet är en sak, viktiga 

kunskaper en annan och vad som i slutändan bedöms en tredje (Redelius, 2007, s.226). Alltså 

hör inte alltid lärarnas bedömning ihop med kunskapskraven för ämnet (Redelius et. al. 2009, 

s.11-12). Dessa resultat har varit intressanta för oss då vi i vår studie kunnat se tendenser till 

en liknande problematik kring bedömningen kopplat till kunskapskraven. Det område där vi 
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upplevde störst meningsskiljaktigheter mellan lärarna gällde vad som krävs för att uppnå 

värdeordet ”väl” utifrån kunskapskravet för takt och rytm. En lärare ansåg att god 

koordination var en förutsättning för ”väl” medan en annan ansåg att det räckte med att kunna 

klappa händerna i takt. De värdeord de slutgiltigt satte på en av eleverna blev ”till viss del” 

från ena läraren och ”väl” från den andra.  

 

Vi har resonerat kring vad detta kan bero på och kommit fram till att lärarens idrottsliga 

bakgrund och hans eller hennes kunskaper inom takt och rytm skulle kunna spela in. Om man 

själv har väldigt lite kunskap ställer man kanske också lägre krav på sina elever jämfört med 

någon som kan mycket inom området. Ytterligare en faktor som ligger hos läraren i fråga är 

vilken inställning till bedömning man har (Skolverket 2, 2011, s.6). Lärarens inställning till 

bedömning är något som vi tror kan ha en inverkan på hur likvärdig bedömningen blir. För att 

förklara detta utifrån ramfaktorteorin har vi sammanfattat dessa faktorer, alltså lärarens 

bakgrund, kunskap och inställning till bedömning som lärarens inre faktorer. Vi menar att 

lärarens inre faktorer (ramar) kan inverka på undervisningen (process) som i sin tur kan ha en 

inverkan på bedömningen (resultat).  

 

Något som lämnat oss frågande var ett specifikt skeende i filmen där lärarna sett helt olika 

saker. I övningarna när eleverna klappade och gick i takt till musiken har några av lärarna 

beskrivit en elev som självständig och säker inom takt och rytm. Några av de övriga lärarna 

beskrev däremot eleven som osäker, beroende av sina kompisar och att eleven hade stora 

problem med att hitta takten. Vi har diskuterat vad detta kan bero på och vi har tagit i 

beaktning att lärarna tolkat kunskapskraven samt begreppen takt och rytm olika. Vi anser 

dock att det i det här fallet inte förklarar de stora olikheterna i bedömningen och vi finner inga 

tydliga svar på vad det kan bero på mer än att alla lärare är olika och med det gör olika 

bedömningar.  

 
4.2 Kan tolkningen av begreppen takt och rytm inverka på 

bedömningsarbetet? 
 

Resultaten visar att lärarna tolkade värdeorden olika utifrån kunskapskraven för takt och rytm. 

Vi har även kunnat se tendenser till att de lärare som har tolkat begreppen takt och rytm 

likartat även har gjort en likartad bedömning av eleverna med värdeorden som grund. Vi har 

utifrån ramfaktorteorin resonerat kring hur detta kan förklaras. Thedin Jakobsson tog i sin 

studie (Thedin Jakobsson, 2007, s.190) upp att lärarens kunskaper och färdigheter inom ett 
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område kan påverka undervisningen. I vårt resultat togs även detta upp som en påverkande 

faktor kring vilka moment man väljer att undervisa i inom takt och rytm.  

 

Lärarna hade svårt att sätta ord på vad begreppen takt och rytm står för. Vi har resonerat kring 

att det kan uppstå en problematik när det kommer till bedömning om man inte riktigt vet vad 

takt och rytm står för. Läraren har ett ansvar att informera eleven om vad som ska bedömas 

(Skolverket 1, 2011, Skollagen, kap.3 § 4). Vi ställer oss frågande till hur man ska kunna 

motivera och förklara sin bedömning för eleven om man själv inte har en klar bild av vad det 

är man har bedömt. Om man inte vet vad begreppen står för kan även feedbacken från lärare 

till elev bli felaktig. Detta är något som enligt Sjögrens studie (Sjögren, 2010, s.4) i sin tur 

kan hämma lärandet. Felaktig feedback har även visat sig kunna sänka motivationen (Hattie & 

Timperley, 2007, s. 98, Sjögren, 2010, s.4) vilket i sin tur visat sig kunna ha en negativ effekt 

på slutbetyget (Svennberg, 2010, s.30). Vi har kommit fram till att det skulle kunna vara 

gynnsamt att ha med en definition av begreppen takt och rytm i kunskapskraven för att 

underlätta bedömningsarbetet inom området. Just definitionen av vad takt och rytm är anser vi 

ges för stort tolkningsutrymme och enligt våra resultat spelar tolkningen roll när det gäller hur 

likvärdig bedömningen blir. Å andra sidan skulle en definition i kunskapskravet kunna leda 

till en deprofessionalisering av läraren, vilket i sin tur kan göra att undervisningen blir 

hämmad, fyrkantig och att förmågan blir något som bara ska ”checkas av”. 

 

I det tidigare avsnittet där vi analyserade resultaten visade vi utifrån ramfaktorteorin att 

resurserna inverkar på undervisningen som i sin tur inverkar på bedömningen. Lärarens 

kunskaper är en slags resurs och om den är bristande eller om den skiljer sig åt mellan lärare 

så resulterar det rimligtvis i slutändan i att bedömningen av eleverna inte blir likvärdig. Alltså 

kan man diskutera vidare om en felaktig definition kan leda till både en orättvis bedömning 

och ett hämmat lärande. 

 

4.3 Koordination – hur kan det påverka bedömningen? 
 

Flera av idrottslärarna tog, i likhet med Ericssons studie (Ericsson, 2000, s.54-56), upp att 

koordination är något som spelar in i bedömningen av takt och rytm. Vi ser en problematik i 

detta då koordination inte står med i kunskapskraven för takt och rytm. Samtidigt är det något 

som tas upp inom andra områden i idrott och hälsa. Men om just takt och rytm ska vara i 

fokus kan det vara svårt för en elev att visa sina kunskaper inom området om man begränsas 
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av koordinationen. I många fall kan man tänka sig att lärare gör en helhetsbedömning inom 

momentet rörelse och tittar på både koordination och takt och rytm i kombination med fler 

moment inom området. En risk med detta skulle kunna vara att takt och rytm kommer i 

skymundan och bedöms utifrån hur en elev klarar andra kunskapskrav. 

 

I kunskapskraven står det att man ska anpassa sina rörelser till takt och rytm. Det står inte att 

rörelserna behöver ha hög komplexitet. Även här skiljde sig lärarnas resonemang åt. Några av 

lärarna ansåg att en god koordination är nyckeln till de högre värdeorden ”relativt väl” och 

”väl” medan några lärare ansåg att det räcker att kunna göra två enkla rörelser i takt för att 

uppnå de högre värdeorden. Utifrån ramfaktorteorin kan man förklara det som att tolkningen 

av kunskapskraven (ramar) och vad eleven ska kunna för att nå upp till respektive värdeord 

inverkar på hur man arbetar med bedömningen (process) och i slutändan vilket värdeord man 

tilldelas (resultat). Frågan är om det är elevens koordination eller kunskaper inom takt och 

rytm som i slutändan bedöms? Flera av lärarna ställde sig frågande inför detta under 

intervjuerna. Hur ska man bedöma en elev som har bristande koordination men som ändå kan 

hitta takt och rytm men inte alltid kan översätta den till svårare rörelser där både armar och 

ben är involverade? Lärarna var oense om vad som skulle bedömas. Vi kan förstå och hålla 

med i samtliga lärares resonemang men ser det ändå som ett problem att de tänker så pass 

olika då även detta tenderar till att resultera i en orättvis bedömning.  

 

4.4 Studiens giltighet 
 

Då vår studie endast innefattar sju nyexaminerade idrottslärare så är resultatet inte 

representativt för hur det ser ut generellt sett. Man får se på våra resultat som en tendens till 

en problematik i arbetet med bedömning snarare än som ett faktum. Dock är det 

anmärkningsvärt att så pass stora skillnader i bedömning har påvisats när det endast var sju 

lärare som deltog.   

 

Man kan också diskutera hur väl studiens metod stämmer överens med hur det verkliga 

bedömningsarbetet går till. Lärarna i vår studie har ju aldrig träffat eleverna och kan endast 

utgå från den korta filmen de fick se. I verkligheten följer man i större grad sina elever genom 

fler moment och får en bredare bild av elevens kunskaper. Att se hur arbetet med 

bedömningen går till i lärarnas dagliga arbete var dock inget vår undersökning syftade till. Vi 
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ville få en djup inblick i hur lärarna resonerade kring bedömningen utifrån filmen i 

förhållande till kunskapskraven.   

 

Vi har resonerat kring om det påverkat studien i för stor grad att vi själva planerat och lett 

lektionerna som låg till grund för filmen. Vi vågar dock ändå hävda att vi har presenterat ett 

lektionsinnehåll som går i linje med det centrala innehållet för idrott och hälsa samt 

kunskapskraven för årskurs 6 inom takt och rytm. Vi har även utgått från Ericsson och 

Nationalencyklopedins definitioner av takt och rytm när vi utformade lektionsinnehållet. 

I valet av de nyexaminerade lärarna som deltog i studien kan man förhålla sig kritisk till vad 

som innebär att man är nyexaminerad eller inte. Det kan rimligtvis innebära en stor skillnad i 

vilka erfarenheter man har förvärvat sig på 6 månader jämfört med 2,5 år. Giltigheten på 

studien hade ökat om det funnits en tydlig definition av vem som klassas som nyexaminerad. 

Idealet hade varit att alla lärare som deltog i studien hade varit verksamma som idrottslärare 

lika länge, då skulle man kunna jämföra deras svar i större grad. Detta var dock inte 

genomförbart på grund av tidsbrist och eftersom det var svårt att hitta lärare som ville och 

hade tid att ställa upp.  

 

4.5 Slutsats 

 
Resultaten visade på att det finns olikheter gällande hur idrottslärare definierar begreppen takt 

och rytm. Vi kunde också se skillnader i hur lärarna tolkar värdeorden som hör ihop med 

kunskapskraven. Vår slutsats är att detta kan få konsekvenser när det kommer till 

bedömningen inom takt och rytm. Eleverna bedöms utifrån olika grunder och bedömningen 

blir inte likvärdig. Detta innebär att lärarens tolkning av värdeorden och begreppen takt och 

rytm kan inverka på hur eleven bedöms, vilket i sin tur kan vara betydande för framtida val 

och studier. 

 

När det kommer till resurser och dess förhållande till bedömning drar vi utifrån våra resultat 

slutsatsen att resurser kan underlätta för läraren i arbetet med bedömning. Brist på resurser 

kan, men behöver inte vara en begränsande faktor för undervisning och bedömning inom takt 

och rytm. Istället är det lärarens kunskaper, kreativitet och inställning som är betydande. 
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4.6 Framtida forskning 
 

Det vore intressant att forska vidare och kanske göra en bredare undersökning som inte bara 

fokuserar på takt och rytm utan på hela momentet rörelse i kursplanen för idrott och hälsa. 

Det vore även intressant att reproducera den här studien fast med lärare som varit verksamma 

längre, exempelvis i cirka 10 år, för att sedan jämföra resultaten med vad vi har kommit fram 

till. Utifrån våra resultat skulle det vara intressant att forska vidare på hur lärares idrottsliga 

bakgrund kan inverka på hur de lägger upp sin undervisning inom momentet rörelse. Det vore 

också intressant att undersöka om lärares tolkning av värdeorden kan ha ett samband med 

vilken idrottslig bakgrund läraren har.  
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Bilaga 1 

KÄLL- OCH LITTERATURSÖKNING 

 

Syfte och frågeställningar:  

Syftet med studien var att undersöka hur nyexaminerade idrottslärare arbetar med 

kunskapskraven för takt och rytm samt hur de bedömer elever i årskurs 6 utifrån dessa.  

 
 Hur bedömer lärarna elever utifrån värdeorden ”till viss del”, ”relativt väl” och ”väl” 

inom kunskapskravet för takt och rytm i Lgr 11? 

 Hur definierar lärarna begreppen takt och rytm? 

 Vilka resurser upplever lärarna har betydelse för arbetet med bedömning utifrån 
kunskapskraven för takt och rytm? 

 

Vilka sökord har du använt? 

Dans, undervisningen, takt, rytm, pace, rhythm, education, school, teacher, betygssättning, 

resurser, feedback, arbetssätt, idrott, undervisning, styrdokument, physical education, 

bedömning, assessment, effekter, Sverige, knowledge, betyg  

 

Var har du sökt? 

GIH:s bibliotekskatalog, Google Scholar, Ebsco, PubMed, SwePub, DiVA 

 

Sökningar som gav relevant resultat 

Google Scholar: dans* takt och rytm  
Google Scholar: dans*idrott  
Google Scholar: power* of* feedback  
Google Scholar: idrott* arbetssätt* bedömning  
Google Scholar: betygsättning* effekter 
DiVA: resurser* undervisning  
DiVA: idrottslektion* hinna se  
DiVA: betygsättning* styrdokument  
DiVA: betyg* idrott 
SwePub: bedömning* Sverige  
SwePub: physical* education* knowledge 

 

Kommentarer 

Eftersom bedömning i skolan ser olika ut i olika länder har vi använt oss i stor utsträckning av 
svenska publikationer. Då passade Google Scholar och SwePub bra att söka i. 
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Bilaga 2 

Instruktioner till filmen och intervjun  
(D-uppsats) 

 
Tack för att Du vill medverka i vår studie. Din medverkan är frivillig och din identitet 

behandlas konfidentiellt.  Du får avbryta deltagandet när som helst utan att behöva lämna 

någon förklaring.  

 
Filmen:  
 

 Du får titta på filmen så många gånger som du anser är nödvändigt. 

 Du får inte visa filmen för eller diskutera den med någon annan. 

 Filmen lämnas tillbaka till oss i samband med intervjun.  

 

Du ska med hjälp av värdeorden ”till viss del”, ”relativt väl” och ”väl” bedöma de två utvalda 

eleverna inom kunskapskraven för takt och rytm för årskurs 6. 

 
 

Kunskapskraven inom takt och rytm för årskurs 6: 
”I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del/ relativt väl/ väl  

 sina rörelser till takt och rytm.” 

(Skolverket 1, 2011, s.54). 

Du ska bedöma de två eleverna utifrån värdeorden och motivera vad de är som gör att 

eleverna når upp till ett visst kunskapskrav eller inte. Var så specifik som möjligt och beskriv 

hur du tolkar värdeorden och dess innebörd i förhållande till takt och rytm. Bedömning 

lämnas till oss skriftligt vid intervjutillfället.  

Intervjun:  

 Intervjun beräknas ta cirka 30 minuter 

 Vi kommer under intervjun behandla frågor angående filmen och vilka resurser som 

kan påverka undervisningen inom takt och rytm.  

 
Tack på förhand! 
Vid eventuella frågor hör av dig till: 
 
Fanny Wallerstein   Melina Brattwall 
070-7554469    073-6951308 
fwallerstein@hotmail.com  melina_bw@hotmail.com  

 

mailto:fwallerstein@hotmail.com
mailto:melina_bw@hotmail.com
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Bilaga 3 
 

Intervjuguide 

 

 
Namn: Lärare 
 
Examensår:_____________  Högskola_________________ 
 
Verksamma år som idrottslärare:___________år. 
 
Kön:  Kvinna  Man 

 

1. Hur många gånger tittade du på filmen innan du gjorde din bedömning? 

 

 

2. Hur säker kände du dig när du bedömde eleverna i filmen? 

 

Mycket säker Säker Osäker               Mycket osäker 

 

3. Hur säker känner du dig på definitionen av begreppen ”till viss del”, ”relativt väl” och 

”väl”? 

 

Mycket säker Säker Osäker               Mycket osäker 

 

 

4. Anser du att bedömningen av takt och rytm är tolkningsbart utifrån kunskapskraven i 

Lgr 11? 

- På vilket sätt? 

- Vad tycker du att eleverna ska visa för att nå upp till respektive värdeord? 

 

 

5. Hur upplever du att det är att bedöma elever i takt och rytm till musik i idrottsämnet? 

- Hur gör du för att hinna se alla elever? 

- Resurser? 
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6. Vilka resurser anser du är viktiga för att undervisningen i takt och rytm ska fungera? 

- Upplever du att de har de resurser som krävs? Eller saknar du något? 

 

 

7. Hur arbetar du för att eleverna ska nå kunskapskraven inom takt och rytm? 

- Material? 

- Halvklass/ helklass 

 

8. Tycker du att man ska bedömas inom takt och rytm. Motivera. 

 

 

9. Hur avgör du hur väl en elev anpassar sina rörelser 

 

 

10.  Filmen: 

 Motivera din bedömning av eleverna 

 Om eleven inte nådde upp till värdeordet ”väl”, vad saknades?  

 Vad tycker du om film som arbetssätt? 
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Bilaga 4 
 

Lektion till D-uppsats 

 
Lektion 1: 

 
 Hitta takten 

Sitta i ring och klappa takten till olika låtar med varierande tempo och karaktär. 
Instruera eleverna att först lyssna in musiken innan de börjar klappa. 
Exempel på musik:  
- Black eyed peas - I gotta feeling 
- Chris Brown – Forever 
- Linda Bengtzing – Alla flickor 
- Rihanna – Take a bow 
- Bon jovi – You give love a bad name 
 

 Räkna takten 

Räkna in övning där eleverna ska gå åtta takter och sedan stå stilla åtta. I början får de 
hjälp och blir inräknade för att sedan räkna helt själva.  
Kan byggas på genom uppgifter på de olika taktslagen: 
- Eleverna hoppar på 1:an och fryser i valfri pose på 8:an. 
- Eleverna hoppar på 2:an, klappar händerna på 4:an och fryser I valfri pose på 8:an. 
- Eleverna hoppar på 3:an, hukar sig på 5:an, klappar händerna på 6:an och fryser i 

valfri pose på 8:an. 
 

 
 Kvasten 

Eleverna står i en ring två och två. En elev står i mitten av ringen och hittar på en 
rörelse till musik som de andra härmar. Eleven i mitten bestämmer sedan själv 
när den inte längre vill leda och tar då tag i en av personerna i ringen och bildar 
par med denne. Alla andra måste då byta kompis. Man får inte byta med det par 
som står närmast bredvid. En ny elev kommer att bli utan kompis och får då bli 
den som står i mitten och hittar på nya rörelser.  
 

 Sätta ihop koreografi i grupp utifrån fyra danssteg 
Med hjälp av rörelsekort får eleverna arbeta i grupper om cirka sex elever i varje. 
De kommer att få rörelsekort med fyra olika danssteg. Gruppen får sedan 
bestämma i vilken ordning de vill göra stegen och sätta samman dem till en 
koreografi. Gruppen får öva för att sedan visa upp för de övriga grupperna.  
Musik: Chris Brown - Forever 
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Lektion 2: 
 
 Taktövning med boll 

- Studsa en boll i takt till musik. Heltakt, halvtakt, fjärdedels- och åttondelstakt. 
- Man räknar in eleverna som börjar gå i takt och ska studsa bollen på angivna 

takter, t.ex. på 1:a eller 6:e taktslaget. 
 

 Motionsgympa uppvärmning 
- 2 eller låtar med rörelser till musik 
 
Musik: bpm 120-130 + 160-170 
- Carly Rae Jepsen - Call me maybe BPM: 124 
- Savage garden - Affirmation BPM:170 

 
 

 Schottis 
- Börja med grundsteg individuellt över salen. Bygg på med snurr på hoppen.  
- Öva grundstegen över salen med musik. 
 
- Parvis grundsteg. Följaren börjar med höger fot och föraren med vänster (de 

yttre fötterna). 
- Parvis i ring (olika turer).  
 

 

 
 

 
 

 
 Tur 3  Takter  
II  Första grundsteget (1, 2, 3 – hopp), 

framåt. Upprepas.  
2(1-4)  

II  Föraren skickar fram följaren som hoppar 
fyra hopp framåt till en ny partner. 
Föraren hoppar medsols ett varv och får 
en ny följare. 

2(1-4)  

IIII  Upprepa från början  4(1-4)  
 

Tur 1  Takter  
II  Första grundsteget (1, 2, 3 – hopp), 

framåt. Upprepas.  
2(1-4)  

II  Fyra hoppsteg tillsammans 2(1-4)  

IIII  Upprepa från början  4(1-4)  

Tur 2  Takter  
II  Första grundsteget (1, 2, 3 – hopp), 

framåt. Upprepas.  
2(1-4)  

II  Fyra hoppsteg i cirkel från varandra 
(föraren motsols och följaren medsols).  

2(1-4)  

IIII  Upprepa från början  4(1-4)  
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Bilaga 5 

 

2012-08-24 

Till målsman vars barn går i årskurs 6 på X -skolan  

 

Hej! 

Vi är två idrottslärarstudenter från Gymnastik- och idrottshögskolan som ska göra ett 

examensarbete på avancerad nivå (15 hp). Examensarbetet kommer att handla om bedömning 

inom takt och rytm enligt den nya läroplanen Lgr 11. Vår undersökning går ut på att se hur 

nyexaminerade idrottslärarna arbetar med bedömning av elever utifrån kunskapskraven för 

takt och rytm.  

Vårt val av datainsamlingsmetod är filmning. Vi kommer att filma eleverna inom olika 

moment för takt och rytm för att sedan låta olika nyexaminerade idrottslärare bedöma 

eleverna utifrån filmen. Eleverna filmas i grupp och är självklart anonyma. Filmen kommer 

enbart att användas till detta arbete och i den slutliga uppsatsen kommer ingen enskild elev 

kunna identifieras.  

Nu vill vi be dig som målsman om medgivande för att filma ditt barn. Om du har frågor kring 

detta arbete får du gärna kontakta oss på xxx. 

 

Med vänliga hälsningar                                                                                                         

Fanny Wallerstein och Melina Brattwall 

 

         Ja, jag tillåter att mitt barn får filmas  

         Nej, jag tillåter inte att mitt barn filmas  

 

 

Elevens namn _______________________________________________________ 

 

 

Målsmans underskrift: _______________________________________________________ 

Datum: ____________ 

 

Lämnas med underskrift senast 31/8 2012.  


