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Sammanfattning Att studera om betyg och bedömning i idrott och hälsa bestämde vi 

oss för redan när vi höll på att skriva vårt första arbete. I detta arbete 

beskriver vi i tidigare forskning vad bedömningar är för någonting. 

Varför behövs bedömningarna och betygen för eleverna och vi tittar 

på hur det bedöms i idrott och hälsa. Vad det finns för svårigheter där 

samt hur man kan bedöma elever med hjälp av video. Syftet med vår 

studie är att undersöka bedömning i idrott och hälsa genom film som 

dokumentationsmetod. Vi utgick från en forskningsfråga när vi 

genomförde vår studie den är: Hur kan film av aktiviteter som dans, 

bollsporter och racketsport användas dels av lärare i bedömningssyfte 

och dels av elever själva i lärandeprocesser?  

Vi samlade in empirin på idrottslektionerna där eleverna hade 

bollsporter, racketsport och dans på schemat. När man har en video 

som dokumentation kan man spola tillbaka när eleverna gör 

aktiviteten och se ifall man har missat något när man kollade på 

lektionen. I vårt resultat kom vi fram till att se en videoinspelning 

efter lektionen gör att nya viktiga detaljer kan upptäckas för att göra 

en mer rättvis bedömning av eleven. Genom låta eleverna diskutera 

sin egen aktivitet kan läraren bedöma den teoretiska delen samtidigt 

som eleverna får en chans till att förbättra sig i den praktiska i form 

av kamratbedömning. Eleverna fick också härma elitidrottaresrörelser 

för att utföra aktiviteten på bästa sätt innan de ska bedömas av 

läraren. Vår slutsats i denna studie var att genom att filma eleverna 

och dokumentera dem blir det en mer rättssäker bedömning.  

 

Nyckelord IKT, Filmning, Bedömning, Idrott och hälsa 
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Förord 
Idrott och Hälsa är viktigt för eleverna då de får möjlighet till att bli fysisk aktiv. Idrotten har 

alltid varit en stor del i vår skolgång. Vi både gick idrottsinriktade gymnasieutbildningar och 

har alltid hållit på med någon form av bollsport på fritiden. Vi har båda studerat till 

idrottslärare i årskurserna 4-6 och under praktikerna märkte vi att det fanns elever som inte 

var fullt delaktiga i idrottslektionen. Med fullt delaktiga menar vi att eleverna inte var aktiva 

hela tiden utan kunde stå eller sitta ner och kolla på istället för att göra aktiviteten. Detta var 

något vi ville förändra och göra så att alla elever vill och är fysisk aktiva på lektionerna och 

det hade vi fokus på i vårt första examensarbete. Genom att vi har observerat eleverna som 

inte är delaktiga hela tiden under idrottslektionerna skrev vi vårt första examensarbete om hur 

man kan motivera eleverna till att vilja vara med delaktig och fysisk aktiv på lektionerna. Vi 

har därefter fortsatt vår inriktning till att få eleverna att röra på sig genom vår 

aktionsforskning. I vår aktionsforskning använde vi oss av filmning för att få eleverna mer 

delaktiga på lektionerna. Genom aktionsforskning väckte också ett fokus fram till vårt andra 

examensarbete fram där filmerna skulle kunna hjälpa lärare till att bedöma. 

 

Under arbetets gång har vi suttit tillsammans och skrivit de olika delarna ihop. Vi har försökt 

att hålla de positiva tongångarna uppe genom hela arbetet i både de lätta och de tuffa 

perioderna. Vi har inte kunnat genomföra denna studie utan våra lärare och elever och vi 

tackar våra medverkande för att vi fick genomföra denna studie tillsammans. Vi vill även 

tacka våra handledare Ingrid Gyllenlager och Ingrid Svetoft.  

 

Dennis Nilsson och Jesper Karlsson 
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Inledning 
Idrott och hälsa är ett ämne som har förändrats och utvecklats mycket under en längre tid. 

Tidigare var det mer avsatt tid i skolan till idrott och lektionerna var mer striktare än vad 

idrotten är idag (Thedin Jakobsson, 2005:14). Åström (2017:93) tar upp att från och med 

läroplanen Lpo 94 lades begreppet hälsa till läroplanen och undervisningstiden skulle också 

läggas på teoretiska studier i idrott och hälsa samtidigt som undervisningstiden i ämnet 

minskade generellt. Idrott och hälsa är ett mer komplext ämne sedan Lpo 94 där eleverna ska 

bli bedömda i både praktik och teori. Eftersom läroplanen har förändrats är numera 

bedömningen mer olik jämfört med hur den var förr. Tidigare bedömdes eleverna på hur 

duktiga det var på att utföra sin idrott vilket menas med att var du duktig på bollsporter 

resulterade det i bra betyg. Nu är ämnet mer komplicerat där eleverna ska ha en teoretisk 

kompetens och samtidigt kunna anpassa sig till de praktiska aktiviteter som utförs i 

idrottshallen (Skolverket, 2017). 

 

Det debatteras på politisk nivå om ämnet idrott och hälsa där debatten fokuserar på att 

eleverna rör sig för lite i skolan (Wikström och Fridolin, 2017). De hävdar att det ska satsas 

mer på rörelseaktiviteter i skolan och idrott och hälsa ska få ta mer plats i undervisningen än 

vad den får just nu. Trots att det ska satsas på idrott och hälsa har fortfarande ämnet mindre 

tid än vad det hade förr (Åström 2017:93). Om man istället använder mer av IKT och 

skolorna lägger mer energi på att få ut det till idrottshallarna kan elevernas prestationer och 

engagemang till att vilja röra sig höja och på det viset öka sin prestation hävdar Åström 

(2017:93). IKT står för information och kommunikationsteknik och när vi benämner det 

menar vi telefoner, stegräknare, surplattor, videokamera. Browne (2015:15) påstår att 

användandet av IKT på dess olika sätt där eleverna känner sig hemma kan göra att lektionerna 

kan bli mer aktiva. Trots den korta tiden kan eleverna ändå få en större aktivitet och läraren 

kan få mer elever aktiva och bedöma dem lättare.   

 

I och med den snabba utvecklingen vad det gäller IKT i undervisningen har Skolverket (2017) 

kommit med en reviderad läroplan som började att gälla från år 2017. Skolverket (2017) 

tar  upp att flera ämnen ska börja använda sig av IKT där eleverna ska jobba för att hantera 

IKT. Idrott och hälsa fick inte samma uppmärksamhet att använda sig av IKT under sina 

lektioner (Skolverket, 2017). Det finns studier som visar att om elever får använda sig av 

surfplattor under lektionerna kan deras motivation öka  till att vilja röra på sig. I Browne 

(2015:15) studie vars resultat visade att användningen av surfplattor i idrott och hälsa 

undervisningen kan göra eleverna presterar bättre och får ett ökat engagemang i en positiv 

riktning.  

 

Att filma elever när de utför en aktivitet kan lärare och eleverna i efterhand se hur aktiva de 

egentligen är och läraren kan visa för eleverna vad som förväntas av dem (Hälldahl, 2014:33). 

Lärare kan sitta ner med elever och tillsammans göra en bedömning av hur aktiva de är på 

idrott och hälsa lektionerna kopplat till läroplanen. I Lgr 11 (Skolverket, 2017) står det bland 

annat i syftets del i idrott och hälsa att eleverna ska röra sig allsidigt i olika fysiska 

sammanhang. Med att röra sig allsidigt menas det med att man rör kroppen på många olika 

sätt genom att till exempel: hoppa, springa, krypa, skjuta och kasta etcetera. Det blir en 

tydligare bild för lärare att se hur eleverna rör sig i aktiviteten genom filmning. Lärarna kan 

göra en egen video för att visa för eleverna hur de ska utföras och sättas i relation till 

aktiviteten (Hälldahl, 2014:33).  

 

När läraren bedriver undervisning i en klass och ska se hur eleverna förhåller sig  till 

kunskapskraven kan det vara svårt att sätta en bedömning på alla eleverna. Då läraren ska se 
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alla elever under en lektion två gånger i veckan oftast och sedan ge ett uttalande om varje elev 

hur den sköter sig över tid. Det blir då svårt för läraren att se allt som eleven gör och 

framförallt när det är en stor klass.  

Syfte och frågeställning 
Utifrån inledningen och det problem som framkom där har vi valt att genomföra en kvalitativ 

studie. Syftet med vår studie är att undersöka bedömning i idrott och hälsa genom film som 

dokumentationsmetod. Utifrån detta syfte har vi formulerat vår forskningsfråga:   

 

Hur kan film av aktiviteter som dans, bollsporter och racketsport användas dels av lärare i 

bedömningssyfte och dels av elever själva i lärandeprocesser? 
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Bakgrund och tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer vi ta upp olika studier om liknande forskning som vår studie. Vi 

kommer också att se vad som står i böcker, styrdokument och rapporter för att få reda på vad 

som redan är forskat och skrivit om och vad som har kommit fram i andras studier. Vi 

kommer att ge en övergripande bild av vad bedömningen är för någonting. Sedan kommer vi 

att rikta in oss mot ämnet idrott och hälsa och hur bedömning sker i det ämnet. Hur läraren 

bedömer eleverna med vilka bedömningsmetoder de använder och hur elever bedömer och 

hjälper varandra.  

 

Bedömning och betyg  
Förr hade man bedömning i en skala från 1-5 där varje elev skulle då jämföras med varandra 

och procentuellt likt skulle ettor upp till femmor delas ut (Gustavsson,Måhl och Sundblad 

2012). Detta pågick från läroplanen 1969 och fram tills dess att läroplanen 1994 kom. Korp 

(2011:73-74) skriver när läraren sätter ett betyg oavsett vilken läroplan ska den utgå från 

kriterierna i läroplanen. När lärare jämförde elever med varandra för att sätta betyg kallades 

det för normrelaterad bedömning och fungerade när de skulle göras ett urval. Det är den 

metoden som användes fram till år 1994. Korp (2011:73-74) hävdar däremot har 

normrelaterad bedömning ingen funktion i en skolklass där skolan från år 1994 följde en 

målrelaterad läroplan där kunskaperna hos eleverna bedömdes mot kriterier. Det menades 

med att lärarna inte skulle dela ut en viss procent varje betyg utan eleverna skulle få det 

betyget de förtjänade i förhållande till kriterierna.  

 

Gustavsson et al (2012) påstår att anledningen till att betygen ska finnas och varför eleverna 

ska bedömas ligger till grund för att eleverna ska se en utveckling och föräldrarna ska se en 

progression i förhållande till läroplanen. Det ger också en tydlig bild för lärare, elev och 

föräldrar om det är någon form av åtgärd som behövs göras för att eleven ska klara av att nå 

målen. Med hjälp av bedömning finns möjligheten att hela tiden följa elevens utveckling 

socialt men även kunskapsmässigt (Gustavsson, Måhl och Sundblad 2012). Korp (2011:74) 

hävdar att en summativ bedömning av en elev på endast en lektion får inte förekomma utan 

man ska grunda sig i från flertalet lektioner. I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen 

och fritidshemmet 2011, Lgr 11 (Skolverket, 2017) står det att man ska ta all tillgänglig 

information av elevernas kunskaper och räkna in det i elevernas betyg. Betydelsen av betygen 

om de är bra eller mindre bra gäller först i grundskolans sista år när de ska söka till 

gymnasium och sedan till högskola. Där innan är det enbart en riktning med var eleven ligger 

för tillfället. Detta med att betygen ska avgöra om eleverna får komma in på gymnasium och 

högskola är lagar och regler som är bestämda (Gustavsson, Måhl och Sundblad 2012). Korp 

(2011:73) tar upp att betygen är av en stor betydelse eftersom det är det som avgör elevers 

framtidsplaner om de kommer in på den skolan som de vill komma in på eller inte. 

 

Betygsättning i idrott och hälsa är inte lätt dels eftersom i Lgr 11 (Skolverket, 2017) är kraven 

skrivna med värdeord men även eftersom man som idrottslärare har svårare att få 

dokumentation som man kan gå tillbaka och kolla på. Värdeord är ord som välutvecklade och 

delaktiga vilket är bland annat två ord som måste tolkas av läraren (Seger, 2014:83).  

 

För lärare som ska sätta betyg på eleverna och skriva omdöme när terminen är slut är det 

viktigt att kolla av vad eleverna har för kunskaper. Det ska bedömas både i det praktiska och i 

det teoretiska delarna av idrott och hälsa. En intervjustudie från Hälldahl (2014) deltog 15 

lärare och de kom fram till vad lärare skulle kunna göra som en slutuppgift för att få in en 
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helhet i idrott och hälsa. Hälldahl (2014) kommer fram till tre övergripande kategorier som 

kan underlätta deras arbete, kategorierna Hälldahl kom fram till var Digitala 

hjälpmedel,integrering av teori och praktik och examinationer och inlämningar.  För att få in 

en helhet har läraren dokumenterat elevens kunskaper under dennes skolgång och som ett 

exempel att kolla av vad eleven har lärt sig gjorde Hälldahl (2014:33) en slutuppgift. 

Uppgiften var att eleverna skulle göra sin egen film för att lämna in den där läraren kan kolla 

på deras rörelser. Där kan läraren ser hur väl de anpassar sin rörelse till aktiviteten vilket är ett 

av kraven i Läroplanen (Skolverket, 2017). Det eleverna mer ska göra med filmen är att prata 

om varför de gör de olika övningarna och varför det kan vara bra. Det gör att läraren kan 

bedöma den teoretiska delen av ämnet samtidigt som den praktiska delen av ämnet (Hälldahl, 

2014:33). Under progressionen är det viktigt att läraren ger feedback i ett formativ syfte för 

att eleverna ska få en chans att kunna producera ett bra arbete i slutet (Hälldahl, 2014:33). 

 

Lärarens uppgift gällande bedömning är att bedöma summativt och formativt (Korp, 2011:72-

73). Korp (2011:72-73) hävdar att det är viktigt att den formativa och den summativa 

bedömning hör ihop för att det inte ska bli förvirrande för eleverna. Det förklaras med att 

under en termin ska läraren jobba med att förbättra eleven kunskaper vilket har ett formativt 

syfte. Ridderlind (2010:73) menar att det viktiga med formativt syfte är att eleverna får 

respons tillbaka till sitt arbete genomgående. Däremot när kursen eller terminen är slut ska 

läraren göra en bedömning av vad eleven kan och ska detta göras summativt (Korp, 2011).  

 

Lärarbedömning i idrott och hälsa  
Skolverket (2015) tog fram ett bedömningsstöd för idrott och hälsa lärare hur de kan bedöma 

eleverna genom att låta tre idrott och hälsa lärare sitta ihop. Idrottslärarna hade redan innan de 

satt och diskuterade filmat sina egna lektioner för att sedan diskutera hur de eleverna kunde 

uppnå kraven i läroplanen. Skolverket (2015:4) skriver att rörelseförmågan i idrott och hälsa 

hos eleverna är svår att se och bedöma. Rörelseförmågan är ett av de stora kraven som 

eleverna bedöms på väldigt ofta i undervisningen. Skolverket (2015) tar upp att se en övning 

av varje individ när det gäller summativ bedömning inte är tillräckligt. Ridderlind (2010:71) 

skriver att med summativ bedömning menar vi att det är när en lärare sätter ett form av ett 

betyg eller en slutbedömning av ett arbete. Summativ bedömning är det slutgiltiga betyget 

man får. För att sätta en summativ bedömning så använder man all information som finns 

tillgänglig. Detta kan vara kommentarer man gjort eller det man observerat eleven har gjort 

under en längre period. Skolverket (2015:8) tar upp att det är viktigt att få in en rutin på hur 

man dokumenterar elevers utveckling för att få in en helhet och kunna sätta en rättssäkrare 

bedömning. Det är särskilt viktigt i idrott och hälsa där läraren inte kan gå tillbaka lika lätt 

och se vad eleven har klarat av. I ett mer teoretiskt ämne kan läraren gå tillbaka och se hur de 

gjorde en uppgift eller ett prov. Skolverket (2015:15) tar även upp angående formativ 

bedömning att det kan göras genom att låta eleverna reflektera själva eller med varandra men 

även genom skriftliga uppgifter och samtal mellan lärare och elev. Med formativ bedömning 

menar vi att en elev får respons på vad denne skulle kunna göra bättre för att utveckla elevens 

kunskaper. I formativ bedömning sätter du inte ut ett betyg till eleven utan skriver/säger till 

eleven vad den behöver utveckla. Den formativa bedömningen är den bedömningen som är 

pågående under hela arbetets gång för att föra eleverna framåt i sin utveckling (Ridderlind, 

2010:73). 

 

Det är viktigt att man kan reflektera angående vad idrott och hälsa innebär och hur de olika 

nivåerna kan synliggöras för eleverna (Skolverket, 2015:16 och Skolverket 2017). 
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Man bör även som lärare lägga upp undervisningen på ett bra sätt där eleverna får lära sig ord 

och begrepp för att kunna beskriva vad de har gjort och kunna resonera med sina 

klasskompisar (Skolverket, 2015:16). 

 

I Lgr 11 (Skolverket, 2017) står det inte hur många idrottslektioner eleverna ska vara på eller 

vilken attityd eleverna ska ha till idrott och hälsa. Elevernas attityd och antal lektioner de är 

på ska inte avgöra elevernas betyg. Trots det finns det fler studier som visar på att 

betygsättningen utgår från deras aktivt och attityd. Redelius och Hay (2009:276) har gjort en 

undersökning på vad som bedöms och vad som krävs för de högre betygen i ämnet. Resultatet 

visade sig att det var deras aktivitet och intresse på lektionerna som bedömdes snarare än 

deras kunskaper. Flertalet studier som Redelius och Hay (2009:276) tagit del av visar att för 

att få högre betyg görs mätbara resultat där längd, kraft och styrka för exempel kan vara 

avgörande för högre betyg. Däremot visar en trend att det är på väg att bedömas efter 

styrdokument och kunskapskraven (Seger, 2014). De var sex lärare som deltog i Seger (2014) 

studie var överens om att attityd och intresse inte ska spela in i vilket betyg eleven ska få. Hur 

delaktigheten och närvaron är hos eleverna ska inte heller ligga till grund i bedömningen utan 

det ska vara kunskapen som ska bedömas i förhållande mot kriterierna (Seger, 2014). Seger 

(2014) gör gällande att det är mycket lättare nu att bedöma eleverna utifrån kunskapskraven 

än vad det var tidigare och därför bedöms elevernas kunskap numera och inte deras attityd. 

Trots detta var det många lärare som tycker att värdeorden från Skolverket är komplicerade, 

svåra att tolka och bedöma. Sättet att bedöma efter magkänslan har i stort sett försvunnit helt 

(Seger, 2014).    

Bedömning med hjälp av video 
McNeil och Fry (2012:48) gjorde en studie där syftet var undersöka hur vodcasting kunde 

användas som ett hjälpmedel till idrottsundervisningen. Vodcasting är när man ser på en video 

samtidigt som man hör en prata om videon. Totalt deltog 31 studenter som läste till 

idrottslärare. I McNeill och Fry (2012:48) studie kom de fram till att det var uppskattat att få 

feedback via videoklipp där eleverna lätt kunde se klippen. De kunde se sig själva utföra 

aktiviteten och samtidigt som det såg filmen kunde de även få feedback vilket var mycket 

uppskattat och ökade motivationen hos eleverna. Kan eleverna se sin egen film och därmed 

göra en självbedömning efter vad de befinner sig nu och hur de ska göra för att få en bättre 

bedömning nästa gång är det bra (McNeil och Fry, 2012:48). Som hjälp kan eleverna få 

jämföra sin film med andra filmer för att se vad de saknar för att få ett bättre betyg (Hälldahl, 

2014:34). Genom att lägga upp alla filmerna för de olika betygsnivåerna och vad som skiljer 

filmerna ifrån varandra kan eleverna lättare få koll på vad som saknas för högre betyg och vad 

som behövs utvecklas (Hälldahl, 2014:34). Solmon (2006:15) hävdat att det är viktigt att 

lärare presenterar vadet i lektionerna. Med vadet menas det att läraren ska presentera vad det 

är som ska göras och varför det ska göras. Det ska läraren göra för att eleverna ska få en 

förståelse varför det är viktigt och en tydlighet med vad de ska göra under lektionen för att 

eleverna ska vara inställda på vad som väntar (Solmon, 2006:15). Det styrker även Skolverket 

(2014) som hävdar att det är viktigt att presentera syftet med undervisningen för eleverna.  

 

Att som elev utvärdera sina resultat och ta ansvar för sina egna studier har en stor betydelse i 

dennes kunskapsutveckling (Korp, 2011:74). När eleverna gör en självbedömning utifrån 

kriterierna gäller det att eleverna förstår kriterierna och vet vad som förväntas av dem. Det ska 

bli en egen formativ bedömning av eleven till sig själv. För den bästa självbedömning måste 

eleverna förstå vad som ska bedömas och de ska gärna ha filmer att jämföra med vilket kan 

göra det ännu tydligare för eleverna att förstå (Korp, 2011:100). Skolverket (2014) skriver att 

man kan möjligheten för att eleverna tar eget ansvar för sina studier öka om de sedan får göra 
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en självbedömning på sitt arbete. I studien från Hälldahl (2014:44) hade lärarna en plattform 

där filmerna från idrott och hälsa exemplifierar vad som krävs för de olika betygsstegen. Det 

stärks av Korp (2011:118) som menade att det skulle finnas möjligheter för eleverna att se 

olika exempel från de olika nivåerna. När det gäller kamratbedömning alltså när en elev ger 

en bedömning av en annan elevs arbete ska det också vara i ett formativt syfte. Att använda 

kamratbedömning gör att eleverna får chans att lösa uppgifter på olika sätt (Korp, 2011:118). 

Det blir utöver det en träning att sätta konkreta arbeten mot kriterier. Att jobba med kamrat- 

och självbedömning kan göra att elever utvecklar självständig känsla av vad som är arbeten 

med hög kvalitet och vilka strategier som kan användas för att komma dit (Korp, 2011:118). 

Det gör också att självbedömning starks om de får jobba med kamratbedömning (Skolverket, 

2014).  

 

Genom att ha filmat material över elever kan fler lärare kolla på filmerna och bedöma ihop 

vilket kallas för sambedömning. Skolinspektionen (2016:22) skriver att det finns lärare som 

har möten om olika arbeten och elever för att se var de ligger till just nu och ju oftare lärare 

har dessa träffar desto mer ökar likvärdigheten i bedömningen. Dessutom visar 

Skolinspektionen (2016:33) att ju fler prov som bedöms av en pedagog på en annan skola har 

en mer rättssäkrare bedömning än en pedagog på skolan. Det medför att det blir med större 

sannolikhet mer likvärdiga betygsättningar om en utomstående lärare gör bedömningar på 

eleverna. Gustavsson, Måhl och Sundblad (2012) skriver i sin bok att elever med samma 

kunskaper och förmågor ska få samma bedömning utifrån kunskapskraven och får eleverna 

det är bedömning likvärdig. Däremot blir bedömningen endast snarlik eftersom 

kunskapskraven är tolkningsbara i de allra flesta fall (Gustavsson, Måhl och Sundblad, 2012).  

Video som verktyg för motivation och bedömning av elever 
I föreningsidrotten idag används mycket av surfplattor eller andra tekniska hjälpmedel för att 

analysera detaljer som gör att idrottarna blir ännu bättre. Framförallt när det gäller elitidrottare 

har de senaste årens utveckling av de tekniska hjälpmedlen varit till stor hjälp och används nu 

för att se och hjälpa idrottare att utveckla sin fysiska förmåga till det bättre (Holmberg, 

2015:10). I en videoanalys är det tränaren som tittar på videon för att bedöma och utveckla 

idrottarens prestationer för att öka idrottarens prestationsförmåga (Holmberg, 2015:10-11). I 

detta fall är det en tränare som bedömer sin idrottare för att denne ska utvecklas och eftersom 

det fungerar bra i idrottsföreningar kan det göra likadant i skolans värld. Man kan se 

kopplingar till att elever och lärare sitter och tittar på video för att analysera vad de kan 

utveckla (Hälldahl, 2014:33).  

 

Att använda sig av tekniska hjälpmedel i undervisningen kan hjälpa elever till att ta ansvar för 

sin skolgång och sina studier. Gerber och Ward (2016:24) tar upp i sin artikel att det finns 

nämligen olika program och hjälpmedel för eleverna i en form av stöttning och bara dessa 

tekniska hjälpmedel kommer till användning på rätt sätt i diskussion med eleverna kan detta 

vara en stor hjälp för eleverna. Utöver att eleverna får bra stöttning och hjälp finns det även 

fler positiva saker med tekniska hjälpmedel där ibland att filma lektionerna.  I Browne’s 

studie var syftet att undersöka ifall appar på surfplattor kan underlätta på idrottslektioner. I 

studien deltog det 50 studenter som läste ett idrottsvetenskapligt program i Singapore.I 

studien från Browne (2015:15) visade det sig att använda sig av video som dokumentation i 

idrott och hälsa ökar även elevernas engagemang. Hefzallah (2004) skriver i sin bok kan de 

användas för att skapa en bra undervisningssituation och hjälpa lärarna att bli mer 

tidseffektiva om det används på rätt sätt. Med rätt sätt menas att de filmar de eleverna ska 

filma och inte filmar något oväsentligt. Om eleverna skulle filma andra saker eller göra annat 

används det på fel sätt och bidrar inte till en bättre undervisning. Att filma eleverna där de 
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sedan kan se videon kan bidra till att de själva kan få syn på vad de ska förbättra. De kan 

kallas att den teknologin är som en lärarassistent och detta kan vara en bidragande faktor för 

att hjälpa eleverna (Wood, 2005:5-6).   

 

För att få eleverna mer motiverade till att vilja röra på sig och få hjälp med hur rörelser ska 

utföras kan läraren ta hjälp av dataspel. Hayes och Silberman (2007:20) skriver i sin artikel att 

det finns dataspel där tecknade karaktärer på skärmen gör rörelser som eleverna kan härma. 

Ett dansspel där eleverna får musiken och rörelserna att härma kan de få träna med dansspelet 

för att sedan redovisa vad de lärt sig (ibid). Detta kan sättas i relation till när de bara får 

musiken och kan därmed ska anpassa sina rörelser till takt och rytm vilket är ett krav i 

Läroplanen (Skolverket, 2017). Fördelen med att se de tecknade karaktärerna är att eleverna 

kan få en förståelse av hur de ska göra sina rörelser (Hayes och Silberman, 2007:20). De tar 

upp att man inte behöver använda sig av dansspel för att eleverna ska röra på sig utan man 

kan istället filma sig själv som lärare för att sedan visa eleverna filmen. 

 

Att använda sig av filmer som visar hur elitutövare utför aktiviteter i idrott och hälsa kan 

bidra till att eleverna kan bli mer inspirerade till att vilja efterlikna dem (Wood, 2005:6). När 

eleverna vet vad som ska göras och sedan får se sin egna video efter aktiviteten för att få 

feedback blir det ett mer öppet förhållningssätt när de ska diskuteras utifrån videon (Wood, 

2005:6). Om det finns en plattform där eleverna alltid får tillgång till att gå in att titta på 

videoinspelningar sina egna och hur de på ett korrekt sätt ska göras kan eleverna lättare förstå 

vad som förväntas av dem (Hälldahl, 2014:43). I studien från Hälldahl (2014:43) diskuteras 

det hur olika lärare jobbar för att få in IKT i idrott och hälsa undervisningen. Några lärare 

använder filmer där eleverna har fått framställa och diskutera egna filmer av vad de anser de 

olika kraven i Lgr 11 (Skolverket, 2017) står för. Det är framförallt värdeorden som de skall 

diskutera och färdiga filmerna ska framstå som tydligt för eleverna av kursmålen (Hälldahl, 

2014:33). Där lärarna känner att det svårt att bedöma elever utifrån kunskapskraven har 

lärarna tagit hjälp av filmning för att försöka tydliggöra för eleverna vad det är som de 

bedöms på. Där filmerna läggs upp på en plattform som eleverna sedan kan gå in och titta på 

för att få en bild av vad de bedöms på och hur de bedöms (Hälldahl, 2014:33).  

Sammanfattning bakgrund och tidigare forskning 
Betyg och bedömning är en riktpunkt för eleverna för att veta hur de ligger till och vad de ska 

utveckla (Gustavsson, Måhl och Sundblad, 2012). Korp (2011:73-74) hävdar att betygen och 

bedömningen en viktig del för elevernas framtida planer och eleverna får därmed inte bli 

bedömda över en lektion utan de ska vara en längre progression. Intresse eller attityd får inte 

påverka lärarens bedömning när denne ska sätta betyg utan det är prestationen som ska 

bedömas i förhållande till kriterierna (Redelius och Hay, 2009:276). Vid bedömning kan 

läraren ge en summativ eller en formativ bedömning till eleverna. Det fungerar också att 

läraren delar ut båda två formerna av dessa bedömningar. Det viktiga med formativ 

bedömning är att eleverna får respons tillbaka till sitt arbete genomgående (Ridderlind, 

2010:73). Däremot när terminen är slut ska läraren göra en bedömning av vad eleven kan och 

gör detta i ett summativt syfte (Korp, 2011:72-73).  

 

I idrott och hälsa kan eleverna få se videoinspelningar från lärare eller andra former av video 

som gör det enklare för eleverna att förstå vad som krävs för de olika betygen (Hälldahl, 

2014:33). Att använda video där eleverna får filma sig själva ökar deras motivation enligt 

Browne (2015:15). Där eleverna sedan kan få jämföra sin film med andra filmer i olika 

betygssteg kan göra att eleverna blir mer medvetna om vad som förväntas av dem (Hälldahl, 
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2014:33). Det viktiga är att eleverna gör som läraren vill med de tekniska hjälpmedlen för att 

lektionen ska få ut sitt syfte (Hefzallah, 2004). 

Metod 
I detta kapitel kommer vi framföra hur vi samlat in vårt empiriska material. Vi kommer 

redovisa hur vi kom fram till att använda oss av de metoder som vi använt oss av. 

Kategorierna i vårt metodkapitel är Metodval, Genomförande, urval, principer, insamling av 

empiriskt material och analysmetod . Till sist avslutar vi med en diskussion av den metod som 

vi använt oss av och där ska vi lyfta in fördelar och nackdelar med metoden vi valt.  

Metodval 
Vi har gjort en kvalitativ studie då vi samlade in vårt empiriska material genom filmning. I 

en  kvalitativ studie som handlar om intervjuer eller observationer befinner man sig som 

forskare i närheten av de människor och miljöer som ingår i forskningsprojektet (Ahrne och 

Svensson, 2015:15). Det är något som vi gör eftersom vi är med och håller i lektionerna och 

befinner oss i rummet och är närvarande. Kvalitativa data är exempel på intervjusamtal och 

observationsanteckningar vilket vi har använt oss av medan kvantitativ data är exempel på 

statistik och siffror (Ahrne och Svensson, 2015:15). Vi valde att själva vara delaktiga i 

lektionen i de undervisnings situationerna som vi kunde vara aktiva. Stod vi vid sidan om och 

filmade spelsekvenser följde vi med i spelet med kameran med vi hade såg spelet med 

ögonen. Vi gjorde detta för att få en tydlig framställning av vad vi som lärare uppfattar under 

tiden lektionen pågår.  

 

I några elevdiskussioner har vi som lärare ställt frågor till eleverna som göra att de har fått 

diskussionen att gå framåt. Vi valde att trycka noga på vad de skulle förbättra till att göra 

aktiviteten ännu bättre till nästa gång. Exempel på fråga kunde vara: Hur mycket rör dem på 

fötterna, jämfört med hur mycket ni rör på er? eller Hur skulle ni kunna få ett liknande spel?  

Urval 
Vi har varit på två olika skolor i södra Sverige där en av oss var i en årskurs 5 och den andre 

var i en årskurs 6. I studien deltog alla elever i årskurs 6 där det var 32 elever och i årskurs 5 

deltog alla utom en som inte fick filmas vilket vi respekterade genom att inte filma när eleven 

befann sig i närheten. Eleverna i årskurs 5 var det 19 i klassen men däremot föll några bort 

eftersom alla inte gav sitt godkännande till att deltaga och den eleven som inte fick bli filmad 

också föll bort därav var det slutligen 15 stycken från femman som deltog. Det gjorde att 

sammanlagt blev det 47 stycken elever som deltog i vår studie. Vi har blivit placerade av 

Högskolan på skolorna och har därför inte valt vilka elever som deltog i studien.  Det medför 

att studien är gjort med ett så kallat bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval är att man tar 

den grupp som ligger närmast och är enklast att gå till (Björkdahl Odell, 2007:86). Vi har 

båda haft handledare eller lärare som fått följa jobba som idrottslärare vilket gör att vi har fått 

vara med och hålla i idrottslektioner och kunnat genomföra studien på ett bra sätt. De små 

grupperna i klasserna som vi har filmat är helt slumpmässigt utvalda utan någon tanke bakom 

vilka som jobbade med vilka. Grupperna valdes efter hur de kom in i idrottshallen efter de 

bytt om till idrottskläder.     

Etiska principer 
Vetenskapsrådet har gett ut fyra huvudkrav som man ska ta hänsyn till när man gör en studie. 

De fyra huvudkraven är Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och 

Nyttjandekravet ( Björkdahl Odell, 2007:26). Det första vi gjorde när vi kom till skolorna var 
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att ge eleverna en blankett som skulle fyllas i av deras föräldrar som informerade om vad 

studien skulle handla om. När vi gav ut blanketten meddelade vi eleverna vad vi skulle göra 

och att det var frivilligt att delta som betyder att vi fick elevernas och föräldrarnas samtycke. 

Vi meddelade även att empirin vi samlade in skulle användas till våra arbeten vilket går in på 

nyttjandekravet. Eleverna fick även reda på att vi skulle använda fiktiva namn.  

 

Eidevald (2015:117) hävdar att man ska vara medveten när man filmar att man ska skydda de 

som deltar i filmningen. När man filmar är det viktigt att eleverna får information på vad 

läraren kollar på, desto mer information eleverna får desto öppnare är videoobservationen. 

Man kan dessutom vara passiv och aktiv när du filmar och när man är passiv så låter man bara 

kameran registrera det som händer (Eidevald,2015:117). Vi gjorde en aktiv videoobservation 

som Eidevald nämner är att man deltar. Eidevald (2015:118) tar även upp i examensarbeten 

ska man vara konsekvent om vad det är man filmar så man gör det etiskt korrekt. 

Insamling av empiriskt material  
Vi har varit delaktiga i lektionen och varit med och bedrivit lektionerna som lärare. Vi har 

delat upp lektionerna i två olika delar. Den ena delen var i helklass och det var lektioner som 

bestod av matchspel i form av: fotboll, innebandy, basket, badminton. Vi filmade även 

danslektioner i helklass där vi höll i lektionen. Den andra delen var eleverna indelade i olika 

grupper om 3-5 elever i varje grupp. Där genomfördes andra former av aktiviteter såsom 

passningar och dribblingar i olika sporter.  

 

Den första delen var när eleverna spelade match i en av sporterna som nämnts ovan. 

Bollsporterna som spelades var fotboll, badminton, basket och innebandy. Under tiden 

eleverna spelade match var det vi som filmade eleverna från kanten och följde bollen med 

kameran i spelet. När dansen filmades hade vi kameran på stativ och filmade från kanten av 

salen och rakt ut där eleverna dansade in i bild och sedan ut ur bild. Vi samlade in 

sammanlagt 140 minuter av denna typen av film som vi har valt att kalla för lärarfilm.    

 

Den andra delen av lektionerna var att eleverna jobbade i grupper på runt 3-4 personer i varje 

grupp. Eleverna hade en surfplatta i varje grupp de använde för att filma varandra när de 

gjorde aktiviteterna på lektionerna. De filmerna kallas för elevfilmer. Eleverna turades om att 

filma och göra aktiviteterna. När eleverna hade filmat varandra och alla hade gjort aktiviteten 

satte de sig och tittade på filmerna och diskuterade. Eleverna diskuterade varandras filmer och 

gav varandra feedback på vad de gjorde bra och vad de kunde förbättra till nästa gång. Under 

tiden eleverna diskuterade vad de kunde förbättra filmade vi diskussionen och de kallades för 

elevdiskussioner. Efter diskussionen skulle eleverna göra samma aktivitet ytterligare en gång 

och försöka förbättra sin prestation med hjälp av feedbacken de fick. Slutligen satte sig 

eleverna och diskuterade ytterligare en gång där de jämförde sina filmer för att se ifall det 

blev någon förbättring. Eleverna fick också vid vissa tillfällen vid deras första diskussion 

jämföra sin film med hur elitutövare utför samma aktivitet. Denna diskussion filmades också 

och det kallas även den för elevdiskussioner. Sammanlagt fick vi in 250 minuter elevfilmer 

och 70 minuter elevdiskussioner.   

Analysmetod  
När vi gjorde vår analys av filmerna valde vi att transkribera alla elevernas diskussioner. Vi 

valde även att transkribera de aktiviteter eleverna gör för att tydligare se hur de verkligen 

aggerar under lektionen. För att kunna besvara vår frågeställning transkriberade vi allt vårt 

material för att sedan se vilket som skulle kunna besvara vår forskningsfråga. De 

transkriberingar som valdes ut var det som visade att det vi uppfattat med ögat inte 
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överensstämde med det vi transkriberat. Vi valde även ut de transkriberade elevfilmer och 

elevdiskussioner som visade att eleverna hade tagit till sig och förbättrat. Vissa delar av 

transkriberingen valdes att inte ta med och det var de transkriberingar som vi inte kunde se 

någon progression hos eleverna eller att transkribering inte utgav någon ny intressant 

information som ögat missat.  

 

För att sedan besvara vår forskningsfråga såg vi igenom våra tre olika typer av filmer som vi 

har transkriberat. Vi analyserade våra utskrivna transkriberingar för söka efter genomgående 

teman som framkom av när vi analyserade. Om vi upptäckte ett tema i en transkribering 

markerade vi den med en färg och analyserade vi fram ett liknande tema i en annan 

transkribering markerades den med samma färg. Detta gjorde vi genom hela vår analys för att 

få fram våra teman som sedan kommer hjälpa oss att svara på vår forskningsfråga i resultatet. 

De teman som framkom genom vår analys var: Videodokumentation ger en tydligare bild än 

ögat, utvecklingsprocess hos eleverna kan ge ett mer rättssäkert betyg, elever härmar 

elitidrottare för att utföra aktiviteten bättre och elever använder färdig dansfilm för att 

härma. Dessa teman kommer också att fungera som underrubriker i vårt resultat för att lättare 

strukturera upp resultatet och besvara vår forskningsfråga.   

Metoddiskussion 
I vår metoddiskussion kommer vi granska studiens trovärdighet. Vi kommer även göra en 

reflektion kring vårt val av insamling. Empirin samlades in när vi gjorde vår aktionsforskning.  

 

Som nämndes tidigare hade vi en insamlad empiri av olika typer av videoinspelningar på 

drygt 460 minuter sammanlagt. Vi använde både rörlig och kamera fast på ett stativ beroende 

på vilken typ av film som skulle filmas. Eidevald (2015:121) skriver att det är avgörande för 

hur en sekvens blir beroende på var kameran är placerad. Det var något vi tog i beaktande när 

vi filmade de olika filmerna för att vara nära i elevdiskussioner var ett måste för att få höra 

vad de säger.  Det var viktigt att tydligt filma vem som säger vad menar Björndahl (2005:72). 

Det är också noga med kamerans placering som (ibid) nämner att för att inte eleverna ska 

påverkas. Vi tycker ändå att eleverna var vana av att det filmades mycket på dem och därför 

kändes det som om att eleverna inte alltid brydde sig om att kameran var nära dem. Det var en 

fördel med den rörliga kameran en annan fördel med rörlig kamera var i de lägen eleverna 

spelade match och vi kunde följa med i situationerna med kameran. Eidevald (2015:121) 

skriver att rörelsemönster och interaktioner fångas på kort avstånd men däremot missar 

kameran små miner och andra småsaker som kan uppstå när de filmas på långt avstånd. 

Fördelen med att kameran rörlig är att på det viset kan vi som sköter kameran kan följa med i 

spelet och sedan använda kameran som ett hjälpmedel för att se situationerna igen. Björndahl 

(2005:72)påstår att kameran har en stor fördel i form av att den kan spela upp sekvenser igen i 

olika hastigheter och spola videon fram och tillbaka.    

 

När vi samlade in det empiriska materialet var vi en öppen deltagande observatör. Det menas 

med att vi som forskare inkluderar och informerar deltagarna i vår studie om vad syftet är och 

hur vår studie ska genomföras (Lalander, 2015:99). Han skriver att det kan vara en fara med 

att ha ett öppet deltagande då deltagarna kan påverkas av informationen från oss som forskare. 

Det är dock inget vi märkte av när vi presenterade detta för våra deltagare som vi byggt upp 

en relation med över ett par år. När eleverna kom in på lektionerna delade vi in de i grupper. 

Gibbons (2012:47) skriver att interaktion är viktigt och att ha en dialog kan få en ökad 

möjlighet till ett nytänkande. När man skapar gruppuppgifter är det viktigt att man ska kräva 

att eleverna pratar med varandra. Gibbons tar upp att man måste lägga upp uppgiften så att 
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alla deltar. Genom att delegera arbetets uppgifter där alla får en varsin roll får alla möjlighet 

till att vara delaktiga (ibid).  

 

Vi valde att göra en kvalitativ metod i vår studie vilket Ahrne och Svensson (2015:10) 

beskriver som en motsatt till kvantitativ. Där kvantitativ metod är en studie där man beräknar 

en mängd av någonting medan en kvalitativ studie räcker det med att konstatera att det finns 

som en händelse (Ahrne och Svensson, 2015:10). Vi hade svårt att genomföra en kvantitativ 

studie eftersom vi vill se vilka strategier som används för att bedöma elever och hur lärare kan 

använda videoinspelningar för att bedöma elever. Det är något som är svårt att svara på 

genom enkäter vilket är en kvantitativ insamlingsmetod därför är kvalitativ metod bäst för 

oss. När vi använder oss av en kvalitativ metod kräver det mer tid för oss att gå igenom allt 

material. När tiden inte var längre än vad det var gör det att elevantalet inte blev många och 

videoinspelningarna blev färre. Om vi haft mer tid kunde det kommit in fler elever som kunde 

deltagit och därmed hade videoinspelningarna blivit fler och då kunde fler generella slutsatser 

dragits utifrån vårt resultat. För att ändå kunna dra slutsatser utifrån vårt resultat har vi varit 

noggranna i våra beskrivningar av vad vi har gjort för att få fram resultatet för att göra att vår 

stutides reliabilitet stärks. Med reliabilitet menar Dimenäs (2007: 104) hur pålitlig studien är 

och andra forskare ska kunna göra om samma studie med att få fram samma resultat som vi.  

 

För att kunna stärka studiens validitet har vi använt oss av videoinspelat material och inte 

enbart ljudinspelningar. Dimenäs (2007:150) beskriver validitet som att det som ska mätas i 

studien också mäts i studien. Därför var vi tvungna att använda oss av videoinspelningar för 

enbart ljudinspelningar hade inte klarat av att besvara vår frågeställning. Om vi enbart bara 

skulle haft ljudinspelningar hade det kunnat vara svårt att höra vem som säger vad utan att få 

se vem som pratar då barns röster hörs ganska lika vid ung ålder (Björndahl, 2005:72).  
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Resultat 
Under denna rubrik kommer vi att presentera vårt resultat som har framkommit utifrån vår 

analys. Som vi nämnt tidigare var vårt syfte med vår studie att undersöka bedömning i idrott 

och hälsa genom film som dokumenationsmetod. Här nedan kommer vi att besvara vår 

forskningsfråga som är: Hur kan film av aktiviteter som dans, bollsporter och racketsport 

användas dels av lärare i bedömningssyfte och dels av elever själva i lärandeprocesser? Vi 

kommer att förtydliga resultatet genom att använda de teman som framkom i analysen och de 

kommer vi att använda som underrubriker i resultatet för att göra det tydligt. Under rubrikerna 

som vi kommer använda oss av är: Videodokumentation ger en tydligare bild än ögat, 

utvecklingsprocess hos eleverna kan ge ett mer rättssäkert betyg, läraren tar hjälp av 

elitidrottare för att få eleverna bättre på aktiviteten och elever använder färdig dansfilm för 

att härma. 

Videodokumentation ger en tydligare bild än ögat 
Vid de lektioner där eleverna fick spela match mot varandra i olika idrotter hade vi en kamera 

som följde med i spelet. Eleverna delades upp i halvklass där den ena halvan spelade match 

medan den andra halvan vilade och sedan bytte de. När vi filmade följde med i spelet och 

hade hela tiden koll på bollen. När lektionen var slut spelade vi som forskare upp filmen igen 

och återigen se hur de spelade matchen. Det vi gjorde var att titta på filmen efteråt för att se 

hur eleverna spelade. Från att ha sett det ute i idrottshallen till att se det på video efter 

lektionen var en jätteskillnad. Här nedan finner vi ett litet utdrag av en fotbollsmatch som 

filmades och det som vi sett från filmen vilket inte alltid uppfattas av ögat (Bilaga 1): 

 
Helena tar emot bollen och spelar vidare med bredsidan. Erik tar bollen framåt och försöker dribbla men blir av 

med den. Johan tar bollen och springer själv med bollen och försöker skjuta mot målet men skjuter rakt på Anna 

som satte in benet i bollbanan.  
 

Bara i detta korta utdrag syns det på videoinspelning hur eleverna försöker anpassa sig till hur 

fotboll ska spelas. Det vi kan se i analysen är att Anna inte får bollen på sig som det 

uppfattades med ögat men på videon syns det att Anna sätter in benet i bollbanan och täcker 

skottet. Genom denna analysen ser vi att Anna anpassade sina rörelser vilket inte kunde 

uppfattas med ögat på plats utan först på videon syntes det. Efter vi tittade på videon såg vi att 

Anna i detta fall göra en rörelser på ett bättre sätt än vad vi kunde uppfatta på plats i 

idrottshallen. Vi ser även efter analysen hur Helena använder bredsidan för att passa bollen 

när det spelar. Det är inte bara Helena som använder den utan även fler elever. Men de elever 

som spelar långt ifrån oss syns det inte lika tydligt med ögat hur de passar bollen men med 

hjälp av videon kan vi som forskare tydligare se hur bollen passades i analysen. Att se video i 

efterhand kan vi med hjälp av analysen se att det finns fler detaljer som inte uppfattades med 

ögat i idrottshallen utan först på videon efter vilket kan ge en mer rättssäker bedömning av 

eleverna. Detta hände inte bara i bollsporter utan också i dansen där vi i efterhand kan se på 

video hur eleverna dansar. Här nedan följer ett utdrag från en danslektion där vi som lärare 

stod i mitten och såg videon i efterhand (Bilaga 2): 

 
Kalle och klara dansar förbi och sätter ner fötterna i takt. Klara styr rörelserna med sina armar vilket syns tydligt 

att det inte blir en naturlig rörelse för Kalle som bara följer med i rörelserna. De gör enbart den lättare dansturer 

där Klara styr och snurrar utan Kalle följer bara med i sina grundsteg där Klara drar i hans armar för att de ska 

kunna fullfölja turen. 
 

När vi som lärare stod i mitten av cirkeln och försökte observera alla elever när de dansade 

runt i cirkeln fick såg vi snabbt varje elev och tyckte Kalle och Klara gjorde en bra dans. Med 

hjälp av vår analys som vi gjorde ser vi att det är inte alls Kalle som styr rörelserna utan det är 
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Klara som styr. Genom att ha sett denna videon fick vi syn på genom analysen att ge dessa två 

ett bra betyg eller omdöme hade kanske blivit för högt med det vi såg med endast ögat. Med 

hjälp av videon kunde detta betyget blivit mer rättssäkert där vi tydligare kunde se utifrån 

analysen att dansen var inte så bra som den såg ut inifrån cirkeln.  

Utvecklingsprocess hos eleverna kan ge ett mer rättssäkert betyg  
Med en utvecklingsprocess menar vi att det är när eleverna gör en aktivitet för att sedan 

diskutera den i de vi kallade elevdiskussioner därefter gör de samma aktivitet igen. Detta 

gjorde eleverna i olika grupper där alla i gruppen filmades under tiden de genomförde 

aktiviteten. Mellan deras aktivitet skulle de diskutera och den diskussionen filmade vi. I 

diskussionen skulle eleverna komma fram till möjliga förbättringspunkter. I detta utdrag 

nedan är från en innebandy lektion där vi följer samma grupp genom hela processen 

(Bilaga3). Första utdraget är från när de utför aktiviteten första gången. 

 
Sara passar bollen över golvet till Eric som passar bollen tillbaka bollen utan att ta emot den först. Bollen var 

tänkt att passas till Albert som får springa i sidled och passa bollen med backhand mot Mia men bollen går ännu 

mer snett och övningen stannade upp. Mia startar övningen igen och passar Sara som tar emot bollen och sedan 

passar Eric som passar bollen direkt mot Albert, en boll som studsar och studsade över hans klubba och 

övningen stannade.  
 

Efter eleverna har testat övningen och ska nu diskutera vad de ska kunna förbättra till nästa 

gång. I utdraget ovanför kan vi utläsa av analysen att det är många som passar bollen på ett 

tillslag vilket gör det svårt att styra passningarna. Det är endast Sara som tog emot bollen och 

passade den vid andra tillslaget. Nedan följer en diskussion där eleverna diskuterar vad som 

kan förbättras till nästa gång.  

 
Lärare: Ni kan diskutera vad det är som gör för att passningarna blir bra och sämre.  
Sara : Jag tror att det var ju bra att vi mötte bollen så långt bak.  
Eric : Mhmm. Men vi kan ju ta emot den.  
Sara: Vi gjorde bra att vi mötte bollen. Och vi kanske mer ska siktat på varandra…. kanske.  
Albert: Aaaa.  
Eric : Aaaa. 
Sara : Vi kan sikta.  
Albert : Kraft.  
Sara : Aaa mer kraft.  
Mia: Jag kan det med kraften. 
 

Det vi kan utläsa från vår analys av elevernas diskussion är när de fått se sig själva på video är 

att Sara och Eric hittar intressanta punkter att prata om. De två eleverna resonerar om vad de 

kan göra för att anpassa sig bättre till aktiviteten. De två eleverna kan enligt vår analys se sig 

själva på videon och förstå vad de behöver göra för att göra aktiviteten bättre. Här nedan 

kommer vi presentera hur spelet blev andra gången de gjorde aktiviteten efter de haft 

diskussionen. 

 
Sara passar bollen mot Eric som tar emot bollen så den stannar tittar sedan upp mot Albert och passar den till 

honom. Albert tar emot och passar Mia med hård passning som Mia får ta med backhand och stoppar bollen. Mia 

går runt bollen och passar Sara med forhand. Sara tar emot och passar bollen till Eric.  
 

Den aktivitet fortsätter under en längre stund med endast något bolltapp under denna 

sekvensen. Utifrån analysen kan vi utläsa hur alla elever har tagit till sig av att ta emot bollen 

innan de passar bollen. Det medförde som framgår i utdraget att eleverna fick ett betydligt 

bättre spel än vad de fick vid det första tillfället där bollarna de passade gick snett och 
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övningen stannade upp. Däremot vid andra gången de utförde aktiviteten ser vi via vår analys 

hur mycket mer eleverna anpassade sig till aktiviteten och spelet blev bättre. 

Läraren tar hjälp av elitidrottare för att få eleverna bättre på 

aktiviteten 
Eleverna skulle under vissa elevdiskussioner få jämföra sin videoinspelning när de utför sin 

aktivitet med elitutövare i samma aktivitet. De skulle diskutera hur de genomför sin aktivitet 

och vad skillnaden är på elevernas video jämfört med elitidrottarnas video. Nedan följer ett 

utdrag av när eleverna jämför sin video med elitidrottare i racketsporten badminton. Sedan 

följer vi upp med ett utdrag med hur det såg ut efter eleverna hade diskuterat (Bilaga4).  

 
Lärare: Hur är deras aktivitet jämfört med eran? 
Lina: Asså, asså, vi körde lite mer för att det var kul 
Ola: jaa 
Lina: och dem det är ju match. 
Lärare: Det är ju match verkligen, men hur mycket rör dem på fötterna, jämfört med hur mycket ni rör på er? 
Ola: Mycket 
Hampus: Ganska mycket 
Lärare: Ganska mycket 
Ola: Vi står still på typ samma ställe. 
Hampus: Ja kollar till och med han hoppar ju. 
 

Det vi analyserat i denna diskussionen är att eleverna blir överraskade med hur mycket mer 

elitidrottare rörde på sig än vad eleverna gjorde. Det märker vi när Ola säger vi står still på typ 

samma ställe. Där syftar han till att elitidrottaren rör sig över en större yta och vill hela tiden 

vara beredd. Hampus tillägger att de hoppar till och med. När Hampus tillägger det till Ola 

tolkar vi det som Hampus resonerat att man måste vara aktiv för att få ett bra spel. Nedan 

följer utdrag av hur spelet blev efter diskussionen.  

 
Lina serverar bollen och Ola möter bollen på andra sidan nät och slår tillbaka bollen. Emelie står och hoppar och 

hinner inte fram att ta bollen innan den når i golvet.  
Ola serverar och den möts av Emelie som hoppar mindre hopp denna gången och hinner fram och ta bollen utan 

problem. Hampus möter bollen på andra sidan med tre snabba steg i sidled och ett upphopp smäller eleven bollen 

över nät. Den möts av Lina  som är snabbt fram mot bollen och ska slå till den men missar bollen som går precis 

ovanför racketen och ner i golvet bakom.  
 

Efter att vi gjort en analys av hur spelet var efter diskussionen kom vi fram till att spelet inte 

blev bättre. Eleverna fick inte igång något spel, det var maximalt fyra bollar som slogs över 

nät innan bollen tog i marken. Däremot kunde vi se en betydligt större aktivitet hos eleverna. 

Eleverna rör på fötterna står och hoppar innan bollen kommer fram och de försöker hoppa upp 

i luften och slå till bollen precis som elitutövare gjorde. Däremot som sagt blev inte spelet 

bättre utan det var aktiviteten hos eleverna som enligt vår analys blev bättre andra gången.  

Elever använder färdig dansfilm för att härma 
Eleverna skulle under visst antal lektioner välja ut en dansfilm från en surfplatta för att sedan 

lära sig dansen och dansa den inför hela klassen. De fick i grupper filma sig själva under tiden 

de tränade för att sedan jämföra sin dans i filmen med den dans de skulle efterlikna. Nedan 

följer ett utdrag från en av grupperna som jämförde sina filmer (Bilaga5).  

 
Christoffer: Du ska stå här bak och ni två ska står där fram och in i mitten och så ska ni stå med armarna så och 

vi här bak ska ta armarna utåt här bak (visar med kroppen samtidigt som eleven pratar).  
Aurora: sen ska jag och du göra så här (visar med kroppen). 
Christoffer: Sen ska vi komma in här (pekar). 
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Aurora: När vi kommer in bakom er måste ni ha armarna uppe i luften (visar med sina armar hur de ska vara).  
Christoffer: Vi testar denna en gång till.  
 

Det vi kan utläsa från vår analys är att Christoffer och Aurora diskuterar medan de andra två i 

gruppen lyssnar och enligt vår tolkning tar de åt sig av vad de ska göra bättre. Den tolkningen 

gör vi då nästa sekvens av när de tränade dansen gjorde de rörelserna som de skulle bli gjorda. 

Det vi mer kan se av vår analys är att eleverna visar mycket med kroppen av vad eleverna vill 

säga. Vi tolkar utifrån vår analys som om att de ville förtydliga det de säger med att använda 

sig av kroppen och visa med den. Det blir ett förtydligande av eleverna med vilket budskap de 

vill få fram. Det sista vi såg i vår analys var i jämförelse med vad de gjorde när det gäller att 

härma elitutövare som spelade badminton. När de skulle härma badmintonspelarna utgick 

eleverna från vad videon visade och inte alls några gester och visa med kroppen hur de skulle 

slå eller liknande. Däremot när de pratade om dansen och skulle hjälpa varandra var det 

mycket gester för att visa hur de skulle göra istället för att utgå från videoinspelningen.  

 

Sammanfattning resultat 
Genom att se videoinspelning i efterhand upptäcktes detaljer som vi inte uppfattade när vi var 

lärare och bedrev undervisning. Det var detaljer som ögat missat men visade att eleven 

behärskade mer än vad som ögat uppfattade. Med hjälp av analysen ser vi fler exempel på att 

videon gör att eleverna får visa detaljer som inte ögat uppfattar och därmed får en mer 

rättssäker bedömning med hjälp av videoinspelningen. När de för diskussioner av vad de ska 

förbättra kan bedömning i den teoretiska delen av ämnet bedömas och sedan ges en chans till 

att de får utveckla den praktiska delen. Genom att filma eleverna i de olika aktiviteterna och 

höra de diskutera de olika aktiviteterna kan både formativ och summativ bedömning ges ut. 

Antingen av en lärare eller utav eleverna själva i en kamratbedömning med hjälp av 

videoinspelningarna. Eleverna får härma färdiga danser eller elitidrottare för att utvecklas 

utan att ibland själva utvecklas. Däremot tar eleverna åt sig av vad elitspelarna gör och 

försöker efterlikna de och övertid kan det gynna eleverna.  
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Resultatdiskussion  
I detta kapitel kommer vi att diskutera vad vi har fått fram i vårt resultat. Vi kommer diskutera 

vårt resultat i förhållande till vad vi kom fram till i tidigare forskning samt syfte och vår 

frågeställning. Där syftet med vår studie är att undersöka bedömning i idrott och hälsa genom 

film som dokumenationsmetod.  Vår forskningsfråga som vi har svarat på genomgående i 

arbetet: Hur kan film av aktiviteter som dans, bollsporter och racketsport användas dels av 

lärare i bedömningssyfte och dels av elever själva i lärandeprocesser? 

 

Genom att läraren kan filma eleverna för att i efterhand bedöma de genom en videoinspelning 

kan göra att betygen blir mer rättssäkra. Det vi kom fram till i vårt resultat var att stå vid sidan 

och se alla eleverna vara aktiva var det svårt att se hur varje elev presterade. Däremot efter 

lektionen kunde vi se videoinspelningen och följa en elev för att sedan spola tillbaka och följa 

en annan elev. När vi gjorde detta upptäckte vi många nya detaljer som inte uppfattades under 

lektionen när den höll på. Björndahl (2005:72) hävdar att det är en fördel med att kunna spola 

fram och tillbaka i en video vilket vi håller med om när det blir enklare att följa en elev 

genom en hel sekvens och sedan spola tillbaka och följa en annan elev. Därav kan vi uppfatta 

saker som inte alltid uppfattades på plats i idrottshallen. Bland annat när eleverna hade 

bollsporter såg vi inte bara med ögat vilka kunskaper eleverna besatt. Det var först på videon 

efter lektionen som vi såg hur vissa elever anpassade sina rörelser till aktiviteten på ett 

tydligare sätt än vad vi uppfattade med ögat under lektionens gång. Att anpassa sina rörelser 

till aktiviteten är ett krav i Lgr 11 (Skolverket, 2011) och i denna situation gjorde eleven en 

rörelse som anpassade sig väl vilket av den anledningen var en viktig detalj att få reda på. I en 

studie från tidigare forskning från Holmberg (2015:10-11) visar att det är tränaren som tittar 

efter detaljer och förbättringsmöjligheter hos sin utövare för att denne ska bli bättre. Det kan 

dras likheter till skolan i denna bedömning som gjordes om Anna där vi i efterhand såg en 

detalj som var bra och som ska kommas ihåg i en diskussion kring betyget av eleven. Det är 

en situation som hon sätter in benet i bollbanan för att blockera skottet och därmed anpassat 

sig till hur idrotten ska utföras. Det vi missade med ögat men med hjälp av videon klargjordes 

det vad som verkligen hände i denna situation. Om videoinspelning inte hade funnits hade 

bedömningen av eleven inte blivit lika hög eftersom vi behövde videoinspelnings hjälp för att 

se denna detalj.   

 

I tidigare forskning enligt Skolverket (2015:8) skriver det att få en rutin på hur man 

dokumenterar elevernas utveckling är en viktig del för att få in en helhet i slutet. Att eleverna 

får jobba med en process med att se sig själva utföra en aktivitet och sedan diskutera den för 

att förbättra sin aktivitet är en process som kan underlätta för läraren att göra en bedömning. 

När eleverna diskuterar i sin grupp har vi enligt vårt resultat sett att de resonera om att vara 

fysisk aktiv. Att kunna resonera om det är ett krav från Lgr 11 (Skolverket, 2017). Det gör att 

låta eleverna diskutera om sin video kan vi som lärare bedöma eleverna i en teoretisk del utan 

att de behöver ta allt för lång tid. Hälldahl (2014) från tidigare forskning visade i sin studie att 

låta eleverna vara aktiva och sedan spela in röster till vad de gör för att bedöma de både 

praktiskt och teoretiskt fungerade bra. Detta stärker vår studie då vi gjort liknande men vi 

spelade in elevernas diskussioner när de skulle förbättra sig och där kunde vi se den teoretiska 

delen.  

 

Att låta eleverna diskutera i grupp gör att eleverna kan hjälpa varandra till att utöver diskutera 

det teoretiska i ämnet också bli bättre på aktiviteten visade vårt resultat. Det blir en form av 

kamratbedömning som eleverna jobbar med för att de ska hjälpa varandra till anpassa sina 

rörelser till aktiviteten vilket är ett krav i Lgr 11 (Skolverket, 2011) som nämndes tidigare. Att 

jobba med kamratbedömning i grupperna har ett formativt syfte där eleverna ska hjälpa 
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varandra till att få bättre omdömen eller betyg i idrott och hälsa. I tidigare forskning nämner 

Korp (2011:118) att kamratbedömning gör att eleverna får chans att lösa uppgiften på olika 

sätt. För att hjälpa eleverna med att se vad som krävs av eleverna i de olika betygsstegen 

nämner Hälldahl (2014) att läraren kan ge exempel filmer på vad som krävs för de olika 

betygen. Att göra målen tydliga för eleverna där de vet vad de ska bedöma när de gör en 

kamrat- eller självbedömning är viktigt som Korp (2011:100) nämner. McNeil och Fry 

(2012:48) visar att om eleverna kan bedöma sig själva gör det att eleverna kan få en bättre 

bedömning nästa gång. Dock krävs det tydliga mål för eleverna för att de ska kunna bedöma 

sig själva och för att tydligt visa för eleverna vad som krävs kan vadet, som nämns i tidigare 

forskning, vara viktigt för eleverna att förstå. Med vadet menar Solmon (2006:15) vad det är 

som ska göras i lektionen och varför det ska göras något vi har varit noga med i vår lektionen 

att presentera för att få fram bra kamratbedömningar. Vadet kan ha hjälpt till en 

självbedömning hos vissa elever tolkar vi utifrån vårt resultat. Det gör vi eftersom det var ett 

par elever som hela tiden tog ansvar för diskussionerna. I dessa kamratbedömningar vilket är 

elevdiskussioner kan vi när vi se filmen göra en bedömning på den teoretiska delen i ämnet av 

eleverna. Det vi tolkar utifrån vårt resultat är att under tiden eleverna diskuterar bedöms de 

teoretiskt samtidigt som de ger kamratbedömning för att bli bättre praktiskt och få en bättre 

bedömning i den delen av ämnet.  

 

När vi lät eleverna härma elitidrottare var det inte för att eleverna skulle bli världsmästare i 

just den idrotten utan för att de skulle få experthjälp till hur man utför en aktivitet. Genom att 

låta eleverna få tillgång till att se hur elitidrottare gör olika aktiviteter kan läraren visa dem 

hur det kan se ut. För eleverna ska anpassa sig så bra som möjligt till aktiviteten tänker vi att 

idrottare visar det bättre än lärare dock har vi inte någon undersökning som stärker detta utan 

det är vår erfarenhet och resonemang mellan oss och handledare som kom fram till detta. 

Enligt vårt resultat blev vissa lektioner bättre efter att eleverna fick härma medan andra inte 

blev lika väl utförda. Oavsett ökade aktiviteten vilket framkom i vårt resultat. I tidigare 

forskning hävdar Browne (2015:15) att genom att eleverna får använda sig av filmning som 

de känner till ökar deras aktivitet. Genom att låta eleverna träna på detta över tid tror vi att 

eleverna kommer utvecklas ännu mer och anpassa sig mer till dans, bollsporter och 

racketsporter genom att se sig själva på film. Övriga aktiviteter kan vi inte uttala oss om 

eftersom dessa inte är gjorda på andra aktiviteter än de som nämns. För att eleverna ska 

utvecklas krävs de formativ- eller summativ bedömning som Ridderland (2010:71) nämner i 

tidigare forskning.  

 

Hayes och Silberman (2007:20) gjorde en studie som nämns i tidigare forskning där eleverna 

fick en färdig koreografi som de fick träna på, något som även vi gjorde i vår studie. Detta 

stärker vår studie då båda studierna kom fram till att efter eleverna har fått träna in en ny dans 

kunde läraren bedöma elevernas kunskaper i takt och rytm vilket är ett krav i Lgr 11 

(Skolverket, 2017). Eleverna filmade varandra när de gjorde dansen för att sedan jämföra 

filmerna. När de såg filmen kunde de se vad de behövde förbättra och kommunicera i sin 

grupp hur de skulle stå och vad de skulle göra annorlunda. Det som skiljde sig mellan filmer 

från härma i dans och härma elitidrottare var att i dansfilmerna använde eleverna mer 

kroppsspråk och när de härmade elitidrottare utgick de från filmen när något skulle förbättras. 

Wood (2005:6) hävdar att man kan använda video som lärarassistenter för att kunna hjälpa 

eleverna. Det är något vi håller med om i vår studie då vi har kommit fram till användningen 

av video kan göra att eleverna sköter diskussionerna själva och kommer därför framåt i 

lektionen utan att läraren behöver närvara. Läraren kan ändå använda deras diskussioner 

senare som bedömningsunderlag.   
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En annan fördel med att använda video som vi har reflekterat över efter vi har fått fram vårt 

resultat är att med videon bedöms det som ska bedömas. Vi menar med att stå vid sidan syns 

de elever som är duktiga i idrott och hälsa och därför får de elever oftast ett bättre betyg kan 

vi tro då vi tänkte ge de elever en bra bedömning när vi själva höll i lektionen. Det blir lätt att 

de som inte tar för sig och inte syns lika mycket får ett sämre betyg och vi tänkte göra likadnat 

själva innan vi fick se videoinspelningen. Redelius och Hay (2009:276) som nämns i tidigare 

forskning är det snarare prestation som bedöms och desto bättre man är desto bättre betyg ges 

ut. Det som presenteras i vårt resultat ser vi att genom videoinspelning kan läraren få se 

lektionen igen och upptäcker där nya detaljer som gör att bedömningen kan ändras. Seger 

(2014) hävdar att en trend börjar komma in i bedömningen av idrott och hälsa där lärarna 

bedömer mer och mer mot betygskriterierna nu. Vi hävdar i och med vårt resultat att bedöma 

eleverna efter ha sett en videoinspelning efter lektionen gör att eleverna kommer bli mer 

rättvist bedömda mot kriterier och inte enbart mot hur duktiga de är eller vilken inställning de 

har till idrott. Därför ställer vi oss frågande till Seger (2014) som säger att trend är på väg att 

ändras och bedömas  mot kriterierna. Vi vill påstå att läraren som har fler elever i sin klass  

behöver ha mer hjälpmedel för att kunna få en mer rättssäker bedömning av eleverna.   
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Slutsats och implikation  
Utifrån vår studies syfte har vi formulerat en slutsats och kommer ge förslag på nya 

möjligheter till att forska vidare på området.  

Slutsats  
Syftet med studien var att undersöka bedömning i idrott och hälsa genom film. Genom studien 

har vi kommit fram till slutsatsen att man kan bedöma eleverna rättssäkrare när man har 

dokumenterat eleverna med film och tittar på filmen i efterhand. Filmen kan man gå spola 

tillbaka och se en elev göra en aktivitet flera gånger. Vi som lärare kan ha ryggen emot 

eleverna när de utför en aktiviteten men när man har en film på hur eleverna utför aktiviteten 

kan man se det man missat under lektionen. Vi har undersökt hur man kan bedöma 

bollsporter, dans och racketsporter genom video som hjälpmedel. En lucka för att dra 

generella slutsatser över hela ämnet idrott och hälsa finns då vi inte har undersökt alla delar i 

ämnet. För en fortsatt forskning inom området kan vara att kolla hur video kan användas vid 

bedömning genom till exempel orientering, simning eller gymnastik.  
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Bilaga 1: 
 

Diskussion 1: 
Hampus: Titta det får man göra vilket man vill, sidan är bättre okej, nä jag skämtar. 

Emelie: En ligger fram en ligger lite bak. 

Ola: Så den tar dem ja fattar ni…. fattar ni? 

Lärare: Hur är deras aktivitet jämfört med eran? 

Lina: Asså, asså, vi körde lite mer för att det var kul 

Ola: jaa 

Lina: och dem det är ju match. 

Lärare: Det är ju match verkligen, men hur mycket rör dem på fötterna, jämfört med hur 

mycket ni rör på er? 

Ola: Mycket 

Hampus: Ganska mycket 

Lärare: Ganska mycket 

Ola: Vi står still på typ samma ställe. 

Hampus: Ja kollar till och med han hoppar ju. 

Lärare: Får dem bra spel i sin match? 

Alla elever svarar: aaa 

Lärare: Skulle ni också kunna få det spelet? 

Alla elever svarar : aaaa 

Lärare: Hur då? 

Hampus: ska vi röra på oss mer? 

Ola: Fotarbete och om vi står såhär en i fram och en där bak- 

Emelie: Eller så står man en lite fram som är till vänster och en som är lite bak till höger. 

Lärare: Men när ni väl träffar bollen i slaget är slagen bra då? 

Hampus: Jaaaa 

Emelie: Helt okej. 

Lina: Vissa slag är ju bättre än andra, beror på hur man står. 

Lärare: Då har ni lite att förbättra inför nästa spelomgång. Tänka på tre saker. 

Emelie: Fotarbete 

Lärare: Fotarbete 

Emelie: Slagen 

Ola: Positionen 

Läraren: Positionen och slagen. Då kör vi igen. 

 
Lina serverar bollen och Ola möter bollen på andra sidan nät och slår tillbaka bollen. Emelie 

står och hoppar och hinner inte fram att ta bollen innan den når i golvet.  

Ola serverar och den möts av Emelie som hoppar mindre hopp denna gången och hinner fram 

och ta bollen utan problem. Hampus möter bollen på andra sidan med tre snabba steg i sidled 

och ett upphopp smäller eleven bollen över nät. Den möts av Lina som är snabbt fram mot 

bollen och ska slå till den men missar bollen som går precis ovanför racketen och ner i golvet 

bakom.  

Lina tar upp bollen och servera Ola möter bollen och slår den över nät samtidigt som han 

hoppar. Han skjuter bollen lagt bakom linjen i badminton.  

Emelie hämtar bollen och serverar. Hampus står och gör små hopp på plats innan han springer 

fram och möter bollen och slår den över nät. Emelie springer fram och möter bollen och 

skjuter den rakt upp i luften och slår sedan till bollen igen över nät. Ola springer och möter 

bollen och hoppar upp för at skjuta den men missar bollen.    
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Diskussion 2 
Lärare: Men jämför med förra filmen? 

Ola: vi rörde lite mer på…. 

Hampus: Vi kanske behöver träna på sikta. 

Emelie: Jag och Ola var ju liksom bra då. Fotarbete hade vi ju. 

Ola: Vi fick inte in slagen och vi rörde inte på oss mycket, haha. 

Lina: Det är ju ändå mycket såhär farten i slagen också, och var man siktar, och vi siktar nog 

mest mitt på varandra. Om alltså bollen kommer där, men dem som spelar siktar på kanterna. 

Och det är där dem behöver fotarbete. Eller som vi kanske inte har. 
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Bilaga 2 
Christoffer: Du ska stå här bak och ni två ska står där fram och in i mitten och så ska ni stå 

med armarna så och vi här bak ska ta armarna utåt här bak (visar med kroppen samtidigt som 

eleven pratar).  

Aurora: sen ska jag och du göra så här (visar med kroppen). 

Christoffer: Sen ska vi komma in här (pekar). 

Aurora: När vi kommer in bakom er måste ni ha armarna uppe i luften (visar med sina armar 

hur de ska vara).  

Christoffer: Vi testar denna en gång till.  

Carl: Det går inte att ha armarna där. 

Christoffer: Nej, jag syns inte alltid i bild. 

Aurora: Men om vi backar? 

Christoffer: Ja då kommer vi längre ifrån och jag kan testa smyga upp 

Aurora: Vi testar så får vi se hur det blir. 
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Bilaga3 

Diskussion 1 
Lärare: Ni kan diskutera sen vad som gör för att passningarna blir bra och sämre. För tanken 

sen är att att ni ska passa strax igen och då vill jag att passar bättre då än vad ni gjorde nu. 

Sara : Jag tror att det var ju bra att vi mötte bollen så långt bak. 

Eric : Mhmm. Men vi kan ju ta emot den. 

Sara : Vi gjorde bra att vi mötte bollen. Och vi kanske mer ska siktat på varandra…. kanske. 

Albert : Aaaa. 

Eric : Aaaa. 

Sara : Vi kan sikta. 

Albert : Kraft. 

Sara : Aaa mer kraft. 

Mia: Jag kan det med kraften. 

Lärare: Om ni vet det nu så får ni gå ut och köra passningar där jag filmar er. När ni passar 

varandra nu. Så siktar ni och har mer kraft i bollen då. 

 

Sara passar bollen mot Eric som tar emot bollen så den stannar tittar sedan upp mot Albert 

och passar den till honom. Albert tar emot och passar Mia med hård passning som Mia får ta 

med backhand och stoppar bollen. Mia går runt bollen och passar Sara med forhand. Sara tar 

emot och passar bollen till Eric. Eric tar emot bollen långt fram och drar tillbaka bollen innan 

han drar fram den igen och passar till Albert. Han tar emot och passar tillbaka mot Mia som 

tar emot med backhand och passar tillbaka med backhand.  

 

 

Diskussion 2 
Sara: Vi har mer kraft iallafall. (Nervöst skratt). Vi har fått lite tempo. 

Albert: Nu tar vi inte emot bollen, det gjorde vi innan. Eller nej. 

Sara: Jag tror att. (alla skrattar) 

Eric: Där kom min miss. 

Sara: Jo men jag tog emot den iallafall. 

Eric: Aaa men innan alltså så. 

Albert: Ja där. 

Sara : Jag tog emot den lite mer innan. Hahah 

Eric: Jag slog i klubban, så bara bonk. 

Sara : Men jag tycker vi gjorde det bättre än innan. Siktade ju också lite bättre än innan. 

Lägger inte den så snett. 

Eric: Men alltså vi, jag men jag missar ju lite och bollen kom så snett. Sen kanske man inte 

ska ta i för mycket eller så här. Man kanske inte ska liksom, man måste följa bollen tillbaka. 

Sara: Ah lite mer. Och vi fick lite mer tempo. 

Eric : Ah innan typ stannade vi typ den bara swooosh. 

Sara : Och då åkte den jättelångsamt. 
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