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Förord 

En av lärarens svåraste uppgifter i skolans verksamhet är att bedöma sina elever. För att 

bedömningen ska ske så korrekt som möjligt krävs det att undervisningen grundar sig i målen 

och att alla elever ges samma förutsättningar för att nå uppnåendemålen.  

Då vi anser att det finns brister i vår utbildning för att klara Skolverkets krav på en utbildad 

lärare såg vi uppsatsen som en möjlighet till att påverka utbildningen inför framtiden. Vi tror 

att alla lärare är överens om att den läroplan som nu råder är otydlig och svår att tolka. 

Lärarutbildningen bör, enligt oss, gå djupare in på styrdokumenten med alla dess delar för att 

öka elevernas chanser till en bättre och mer rättvis bedömning.  

Vi ansvarar båda för innehållet i uppsatsen. 

Vi vill rikta ett stort tack till våra handledare Anniqa Lagergren och Lucia Christensen som 

med sin kunskap hjälpt oss under hela uppsatsprocessen. Ett stort tack vill vi även rikta till de 

lärare som tog sig tid att svara på våra enkäter, utan er hade forskningen aldrig gått framåt. 

Sist men inte minst vill vi tacka Victorias svägerska, Therese Alf för den tid hon lagt på att 

korrekturläsa och hjälpa oss framåt i vårt arbete med denna C-uppsats. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sammanfattning 

Syftet med vår studie är att finna skillnader och likheter mellan utbildade och outbildade 

lärares sätt att bedöma och arbeta måluppfyllande gällande några utvalda delar. Det har 

uppmärksammats att lärarutbildningen ger för få verktyg för att arbeta med styrdokumenten, 

samt att läroplanen är svårtolkad. Genom en kvantitativ studie där 72 verksamma lärare svarat 

på vår enkät har vi fått fram intressanta resultat. Resultatet visar att det inte finns någon 

signifikant skillnad mellan hur utbildade lärare och outbildade lärare undervisar och bedömer 

utefter målen i skolans styrdokument.  

Nyckelord: Bedömning, Lärarutbildning, Mål att uppnå, Styrdokument. 
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1 Inledning 

 

Regeringens proposition “Legitimation för lärare och förskollärare” (prop. 2010/11:20) är ett 

förslag till att alla verksamma lärare och förskollärare ska inneha en legitimation för att få 

undervisa och tillsvidareanställas i skolväsendet (Utbildningsdepartementet, 2010). 

Legitimationen ska även stärka utbildningen och yrkets betydelse ytterligare. Samtidigt som 

förslag om legitimation läggs fram inom läraryrket, hävdar Wedin (2010) att nyutexaminerade 

lärare inte känner sig tillräckligt förberedda för att ge sig ut i verkligheten. Hon menar att de 

verktyg utbildningen erbjuder inte anses tillräckliga när de väl ska utföras i praktiken. En 

utbildning ska enligt Egidius (2002) ge studenten kompetens att klara av de uppgifter som 

innefattas i exempelvis en yrkeskategori. Mot bakgrund av Wedins (2010) ord har 

lärarstudenter inte försetts med denna kompetens. 

Syftet med grundskolan är att ge eleverna de kunskaper och färdigheter de behöver för att 

kunna delta som hederliga medborgare i samhället (Skolverket, 2000). Genom utbildning 

erfar lärare den kunskap som behövs för att kunna tillgodose eleverna en så god 

idrottsundervisning som möjligt (Annerstedt i Annerstedt, Peitersen, Rønholt 2001). I den 

lästa litteraturen framgår det en tydlig riktning åt att lärarutbildningen är av stor vikt. Det 

framgår dock aldrig varför den är behövlig. På Skolverkets hemsida går det läsa 

generaldirektören, Per Thullbergs, ord “Vi har kunnat konstatera vikten av utbildade lärare” 

(Andrén 2006). Här nämner han inte något om varför utbildningen är viktig eller om den gör 

någon skillnad. Om det är så som Wedin (2010) framhäver, att lärarutbildningen inte gör 

någon större skillnad, är det då nödvändigt att införskaffa sig behörigheten om den ändå inte 

anses göra någon större nytta. Som vi förstår det så krävs det relativt lång erfarenhet och goda 

kunskaper om läroplanen för att varje personlig bedömning ska kunna bli så rättvis som 

möjligt. Det innebär bland annat att läraren måste ha kunskaper om uppnåendemålens 

betydelse för att detta ska bli möjligt. Uppnåendemålen ger den nuvarande läraren, den 

framtida läraren, eleven samt vårdnadshavaren en fingervisning över hur eleven ligger till och 

vilka åtgärder som ska vidtas för att leda eleven åt rätt håll (Lpo 94). Men ger utbildningen 

tillräckligt med verktyg för detta åliggande och denna betydelsefulla handling? Det ligger i 
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vårt intresse att undersöka om utbildade och outbildade lärare skiljer sig gällande 

uppnåendemålen inom ämnet Idrott och hälsa sett utifrån olika synvinklar.  

1.1 Syfte 

Syftet med vår studie är att undersöka om det finns skillnader mellan ett visst antal utbildade 

respektive outbildade lärares arbete gällande vilka fyra aspekter lärarna uppger att de bedömer 

i olika aktiviteter inom ämnet Idrott och hälsa i grundskolans tidigare år (1-5). Syftet är också 

att undersöka om det finns skillnader mellan ett visst antal utbildade respektive outbildade 

lärares arbete gällande den måluppfyllelse lärarna uppger i olika aktiviteter inom ämnet Idrott 

och hälsa i grundskolans tidigare år (1-5). 

 

1.2 Frågeställningar  

1) Finns det skillnader i bedömning mellan utbildade respektive outbildade lärare när det 

gäller aspekter så som laganda, samarbete, motorik, koordination samt kondition inom ämnet 

idrott och hälsa gällande aktiviteter så som fotbollsspel, leken skeppsbrott, hoppa bock och 60 

meter löpning? 

2) Hur anser sig utbildade lärare respektive outbildade lärare arbeta med uppnåendemålen 

generellt inom ämnet Idrott och hälsa när det gäller hur tydligt uppnåendemålen framgår i 

undervisningen, hur väl undervisningen grundar sig i uppnåendemålen, samt vilka 

förutsättningar elever ges i förhållande till uppnåendemålen? 

3) Hur ser utbildade lärare på verktyg för att bedriva undervisning och bedömning av eleverna 

inom ämnet Idrott och hälsa? 
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2 Litteraturgenomgång 

För att förstå ämnet Idrott och hälsa har vi nedan beskrivit utbildning av yrket, yrkets 

kommande legitimation och undervisningen som grund för bedömning. 

 

2.1 Utbildning 

 

Det pågår ständigt en debatt om lärare och skola (Linnér & Westerberg, 2009). Lärarna har en 

viktig roll i klassrummet där de ska undervisa, lära eleverna läsa och skriva och hålla ordning 

på klassen. Det ställs stora krav på lärarna, vilket i sin tur ställer krav på lärarutbildningen. 

Linnér och Westerberg (2009) menar att lärarutbildningen ständigt får ta på sig skulden då det 

skapas problem i skolan. De menar att debatten kring problemet har sin grund i 

lärarutbildningen och att nyutexaminerade lärare inte är tillräckligt bra och professionella i 

yrket. Även Paulin (2007) har forskat i problematiken kring lärarutbildningen. I sin 

avhandling framhäver hon ett flertal gånger att nyutexaminerade lärare inte har tillräckligt bra 

grund att stå på. Hon hävdar dock att detta har att göra med studenternas förförståelse av 

läraryrket. Lärarstudenterna går in med en inställning till yrket som sedan hänger med och 

färgar utbildningens karaktär och studenternas sätt att tolka informationen som ges. Detta 

skulle innebära att studenter tar till sig mer av de kurser som de redan har förkunskap om, 

vilket gör att resterande delar av utbildningen blir åsidosatt. Det är alltså enligt Paulin (2007) 

studenternas förförståelse som sätter käppar i hjulen för deras utveckling.  

Linnér och Westerberg (2009) menar att studenterna inte förstår pedagogiken och den 

didaktiska teorin som lärarutbildningen grundas utifrån, medan studenterna tycker att 

lärarutbildningen är luddig. Detta gör att utbildningen och studenterna står på var sida utan att 

förstå varandra. Paulin (2007) lyfter i sin avhandling fram tio kvalifikationer som en lärare 

bör besitta. Inte en enda gång nämns bedömning som en av dessa kvalifikationer. Hon radar 

även upp innehållet i de kurser som lärarhögskolan i Stockholm erbjuder sina studenter. Även 

här fattas någon form av undervisning i just styrdokumenten med dess innehåll. I rapporten 

Att utvärdera grundskollärarutbildningen som är framtagen på begäran av Högskolan i 

Jönköping går det läsa om grundskollärarutbildningens tre övergripande syften. Ett av syftena 

lyder “att de studerande efter avslutad utbildning som lärare skall kunna arbeta för att 

förverkliga grundskolans mål enligt gällande läroplaner samt medverka till utveckling av 
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grundskolans hela verksamhet” (Björck-Åkesson & Hammarström, 1991; 2). Samma 

författare skriver även att lärarutbildningen ska utgå från de läroplaner som gäller för 

grundskolan. Trots dessa argument känner studenterna sig oförberedda inför den verklighet de 

möter i arbetslivet (Paulin, 2007; Wedin, 2010). 

Paulin (2007) tar upp problematiken med lärarutbildningens utbud och menar att utbildningen 

är till för att förbereda studenterna inför framtida arbeten. Samtidigt menar hon att vägen till 

att bli lärare är en social konstruktion som sker på ett individuellt plan i samspel med 

lärarutbildningen. Kernell, Löfstedt och Thelin (1997) poängterar även de lärarutbildningens 

minimala betydelse för en nyutexaminerad lärare. De menar att lärarutbildningen gör sig bäst 

först efter några års arbetslivserfarenhet, vilket även styrks av deras intervanter. Studien visar 

att lärarutbildningen inte kan förbereda studenterna helt inför det kommande arbetslivet. De 

flesta av respondenterna anser även att utbildningens utbud skulle förstås bättre om de hade 

tidigare arbetslivserfarenhet av yrket.  

Linnér och Westerberg (2009) har genom en kvalitativ undersökning tagit reda på hur lärare 

ser på sin utbildning. I undersökningen deltog lärarstudenter och nyutexaminerade lärare mot 

de äldre åldrarna, trots det kan vi i vår studie dra slutsatser utifrån detta. En av de 

nyutexaminerade lärarna som deltog i undersökningen menar att lärarutbildningen och 

ämnesinstitutionen inte samarbetar, vilket gör att studenterna inte får en sammanhängande 

utbildning. Studenterna vill ha konkreta tips på undervisning i de olika ämnena, vilket ska ge 

studenterna en hjälp på vägen till en god lärare. Linnér och Westerberg (2009) menar att 

lärarstudenterna behöver en röd tråd som löper genom hela utbildningen.  

Som framgår ovan finns det livlig diskussion inte bara kring lärarutbildningens faktiska 

förmåga att ge rätt verktyg för en nyutexaminerad lärare, utan även att utbildningen i sig, utan 

en omfattande arbetslivserfarenhet skulle kunna anses vara otillräcklig. I förhållande till detta 

anses det också finnas brister i utbildningen när det gäller bedömning och förankring i 

styrdokument.  
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2.1.1 Legitimation, en skyldighet för bedömning 

 

Regeringens nya krav på lärarlegitimation innebär att endast de som innehar denna 

legitimation har laglig rätt att utöva detta specifika yrke (Egidius, 2002). En lärarlegitimation 

skulle bland annat innebära att endast utbildade lärare har rätt att bedöma, och för senare år 

även betygsätta eleverna. En lärare utan utbildning skulle endast få tillgång till att bedöma i 

samråd med en legitimerad lärare (Mörck, 2010). Annerstedt (se Annerstedt et al. 2001) 

menar att det är viktigt att läraren har goda kunskaper i vad eleverna ska bedömas i, men även 

hur läraren ska bedöma elevernas prestationer. Han anser även att detta kräver utbildning och 

mycket övning av läraren. Att ämnet Idrott och hälsa finns på högskole- och universitetsnivå 

har gett yrket en högre status. En lärarexamen med inriktning på Idrott och hälsa ger 

pedagogerna rätt förutsättningar för att möta den kvalificerade utmaning som yrket erbjuder 

(Larsson & Meckbach, 2007).  Pettersson (2007) menar i sin tur att bedömningen får ytterst 

liten plats i lärarnas utbildning, i vissa fall inget utrymme alls, trots att den undervisning som 

ges i skolans verksamhet går ut på att eleverna ska bli bedömda. Även Wedin (2010) 

instämmer och menar, som nämndes i inledningen, att nyutexaminerade lärare ofta känner sig 

oförberedda för den verklighet de möter i skolan. Den forskning Wedin (2010) bedrivit visar 

att lärarutbildningen många gånger får utstå mycket kritik när det gäller de verktyg som 

studenterna får under sin utbildning. Samtidigt framhäver hon andra forskares syn på 

lärarutbildningen och menar att en utbildning är en grundläggande bas som senare skall 

byggas på i det yrkesverksamma livet. I artikeln Utbildade idrottslärare- tack! ur tidskriften 

idrott och hälsa (2010) går det att läsa Hans-Ola Wikmans upprörda ord över de nya 

propositioner som regeringen lagt fram. Wikman (2010) menar att det är ett svek mot eleverna 

att de inte får en lärare i Idrott och hälsa som är behörig, som har en utbildning i ämnet. Han 

menar även att det är ett svek mot det svenska samhället då idrott i unga år är särskilt viktigt 

för eleverna. 

 Återigen poängteras här (Wikman, 2010)  att brister i utbildningen av lärare, särskilt när det 

gäller bedömning, gör att nyutexaminerade lärare inte har rätt verktyg i sitt arbete att 

undervisa och bedöma elever i grundskolan.  
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2.2 Undervisning, en grund för bedömning 

Engström (1999) menar att fysisk aktivitet i skolan är lika viktigt som att läsa och skriva. Han 

menar att skolan behöver bredda och fördjupa idrottsundervisningen för eleverna, i synnerhet 

grundläggande fysiska aktiviteter som kan vara till fördel för eleverna under deras fritid 

(Engström, 1999). För att eleverna ska få en breddad idrottsundervisning menar Annerstedt 

(se Annerstedt et al. 2001) att lärare som undervisar i Idrott och hälsa bör vara utbildade för 

att kunna tillgodose elevernas behov. Han hävdar även att det är skillnad mellan att undervisa 

och instruera, vilket lärare får kunskap om genom sin utbildning. Att undervisa kräver mer av 

läraren än att bara instruera och hålla ordning på klassen. Under en idrottslektion, när läraren 

undervisar, ska denne även ge eleverna kontinuerlig feedback och snabbt kunna analysera 

elevernas genomförda aktiviteter. Annerstedt (se Annerstedt et al. 2001) menar att kunskapen 

att undervisa endast kan införskaffas genom utbildning. Undervisning kräver att läraren har 

god förmåga av att lära ut och att dessutom lära ut på rätt sätt. Paulin (2007) menar att 

lärarutbildningen är en viktig faktor när det gäller utövandet av yrket och utmaningarna 

läraren möts av i bland annat undervisningen. Genom lärarutbildningen införskaffas delar av 

förmågan att undervisa. Paulin (2007) framhäver även att yrket kräver erfarenhet för att 

utföras på bästa sätt samt att lärarens personlighet spelar in. 

2.3 Lpo -94 

Nedan behandlas bedömningens betydelse och styrdokumentens roll i Idrott och hälsa. 

2.3.1 Styrdokumenten 

 

Idrott och hälsa som ämne behövs delvis för att eleverna ska förstå vikten av fysiskt-, 

psykiskt- och socialt välbefinnande. Det ämnar bland annat att ge kunskap om en livsstil som 

gynnar eleven på ett positivt sätt, både under uppväxttiden men även i ett senare skede i livet. 

Motorik som är en del av Idrott och hälsa står som en central punkt i ämnet. I Lpo 94 står det 

att en bra grund för individens rörelserepertoar kan främja en bra livsstil (Skolverket,1994). 

Idrott och hälsa ska ge en helhetsbild av människan. Det ska visa på att faktorer så som att 

kropp, känslor, intellekt och tankar samspelar och är beroende av varandra.  

 



11 

 

2.3.2 Uppnåendemålens betydelse 

 

Selghed (2006) menar att de uppnåendemål som nu regerar i Sverige är av en öppen karaktär. 

Det vill säga att målen som sådana är gjorda för tolkning och konkretisering på ett lokalt plan. 

Det är uppnåendemålen som ligger till grund för var eleverna som lägst ska befinna sig 

kunskapsmässigt vid en viss ålder (Skolverket, 1994). Redan i årskurs 3 görs en bedömning 

av hur eleverna klarat sig utefter uppnåendemålen för svenska, svenska som andraspråk och 

matematik (Skolverket, 2009). Först i årskurs 5 finns det mål att uppnå för eleverna i ämnet 

Idrott och hälsa. Enligt Skolverket innefattas ämnet Idrott och hälsa i skolans verksamhet 

bland annat för att lära eleverna vad god hälsa och livskvalitet innebär. Ämnet ligger även till 

grund för att ge eleverna ett framtidstänkande när det gäller det fysiska, psykiska samt det 

sociala välbefinnandet. Uppnåendemålen är därmed till för att eleverna, innan de gått ur femte 

skolåret, ska klara de mest grundläggande inom alla ämnen. 

 

2.3.3 Vad är bedömning? 

Bedömning beskrivs bland annat som en del i betyg utifrån ett omdöme. Ett omdöme kan 

liknas vid en värdering av något, i skolans fall, en värdering på elevers kunskaper i olika 

ämnen. Skolan arbetar med två olika sorters bedömning, summativ bedömning och formativ 

bedömning, vilka har två olika syften. Den summativa bedömningen ges som ett betyg för att 

ta reda på vad eleverna lärt sig medan den formativa bedömningen är ett redskap för att stärka 

elevernas lärande (Skolverket, 2010b). Summativ bedömning ges i slutet av en kurs för att 

eleven ska veta vilket betyg denne får i kursen.  (Lindström & Lindberg 2005; Tholin i 

Petterson, 2007). Den formativa bedömningen används däremot som en vägledning för 

läraren att forma sin undervisning. Pettersson (2007) beskriver omdöme som en form av 

pedagogisk bedömning, och detta förknippas i mångas ögon som något negativt. 
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2.3.4 Bedömning inom Idrott och hälsa 

 

Uppnåendemålen och strävansmålen är det grundläggande inom skolans verksamhet. Det 

finns ingen valfrihet i urvalet av uppnåendemål varken för lärare eller elever. Däremot finns 

det möjlighet att välja i vilken ordning målen ska avverkas och det är utifrån målen som 

undervisningen planeras. Målen avgör även den utveckling och förändring eleven ska 

genomgå innan han/hon lämnar skolan (Dahlgren, 1995).  I skolans styrdokument går det läsa 

hur målen ska stå som grund för undervisningens upplägg men för den delen inte styra 

undervisningen (Bergqvist, 2007). Undervisningen ska fungera som ett redskap för eleverna 

att nå upp till målen (Dahlgren, 1995). För att eleverna ska få rätt förutsättningar att nå målen 

krävs det att undervisningen ger en möjlighet till ett samspel mellan de fyra f:en. De fyra f:en 

består av fakta, förståelse, förtrogenhet och färdighet. Det är skolans uppgift att skapa en 

balans mellan dessa så att de blir till en helhet, först då kan eleverna nå upp till de mål och 

krav som ställs på dem (Jansdotter, Samuelsson & Nordgren, 2008). Dahlgren (1995) har i sin 

bok radat upp några aspekter (laganda, samarbete, koordination, kondition och motorik) som 

är viktiga att tänka på inför lektionsplanering, bland annat för att skapa en balans mellan de 

fyra f:en. “Val av mål och precisering av mål” (Dahlgren, 1995; 110) står som första prioritet 

bland aspekterna. Dahlgren (1995) menar att skolan som organisation ska jobba 

måluppfyllande. Ett måluppfyllande arbete innebär att undervisningsmålen ska prövas och 

resultat ska följas upp och utvärderas. Det innebär även att nya metoder ska prövas för att i 

senare skede också utvecklas. I grundskolans tidigare år används inget betygssystem i den 

bemärkelse som eleverna senare kommer stöta på. För att eleverna ska få en förförståelse till 

hur betyg kommer ges senare, får eleverna skriftliga omdömen i alla olika ämnen  

(Skolverket, 2010a) som ges av läraren. 

 

2.3.5 Vad ska bedömas av läraren 

 

Läraren ska utefter målen bedöma elevernas kunskaper i och under Idrott och hälsa i skolan 

(Bergqvist, 2007). Bedömningen går till på olika sätt men något som är säkert är att allt som 

eleverna utför ska bedömas. Läraren ger ut en uppgift till eleverna. Det är sedan lärarens 

ansvar att följa upp om uppgiften är utförd, hur de har gjort den och framförallt om de har 
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uppnått de målen som var menade (Pettersson, 2007). Lindström (2005) menar dock att 

lärarna inte enbart går efter kursmålen då de bedömer sina elever, utan det finns sociala mål 

som kopplas in i ämnet vilka eleverna ska uppnå. Även Wedin (2010) påpekar att 

personlighet- och beteendeaspekter har en betydande roll när det gäller bedömning. De 

uppnåendemål som nu råder i skolan är vad Pettersson (2007) kallar tolkningsbara. Hur en 

lärare bedömer beror allt som ofta på hur målen har blivit tolkade utifrån läraren (Petterson, 

2007). På grund av målens tolkningsbarhet menar Björck-Åkesson och Hammarström (1991) 

att lärarutbildningen har en viktig uppgift att förmedla kunskap och kompetens på ett så 

likvärdigt sätt som möjligt. Lärarutbildningen ska enligt Björck-Åkesson och Hammarström 

(1991) fungera som ett styrinstrument för lärarstudenterna att gå åt samma håll när det gäller 

bedömningen utifrån styrdokumenten. 

3 Metod  

 

I detta kapitel beskrivs undersökningens tillvägagångssätt och framställning, och vilka 

ontologiska och epistemologiska ståndpunkter som studien har sin grund i. Här beskrivs även 

vilka metoder som ligger till grund för datainsamling samt utvärdering.  

3.1 Vetenskaplig strategi 

 

Att välja hur ett samhällsvetenskapligt forskningsprojekt ska gå tillväga är inte alltid 

självklart. Det sätt man närmar sig forskning har sin grund i ett antal epistemologiska samt 

ontologiska ståndpunkter. Det vill säga, vad vi anser beteckna kunskap, samt hur vi väljer att 

uppfatta världen (Bryman, 2006 ).  

 

Bryman (2006) gör en inledande distinktion och särskiljer då två övergripande synsätt på 

forskning, positivism och hermeneutik, där den positivistiska kunskapsteorin är baserad på ett 

naturvetenskapligt förhållningssätt där ståndpunkten utgår ifrån att giltig kunskap enbart kan 

erhållas via våra mänskliga sinnen, att pröva hypoteser som kan prövas i syfte att förklara 

lagmässiga regelbundenheter, samt att vetenskapen ska hålla sig objektiv.  

 

Inom hermeneutiken menar man att det positivistiska förhållningssättet är komplicerat att 
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tillämpa inom samhällsvetenskaplig forskning, och baserar istället sina kunskapsteoretiska 

förhållningssätt utifrån tolkning av sociala företeelser. Syftet är då inte att förklara, utan 

snarare att skapa förståelse. Inom hermeneutiken menar man heller inte att forskaren  behöver 

förhålla sig objektiva, utan att det snarare är nödvändigt att det förhåller sig subjektiva  

eftersom huvudsyftet är att tolka verkligheten utifrån dess kontext (Ibid).  

 

Denna indelning är givetvis inte absolut och i synnerhet inte inom forskning (Ibid). Att som 

forskare ifrågasätta hur världen uppfattas är dock av största vikt, inte minst för hur resultat ska 

tolkas och sättas i sammanhang, men också därför att olika studium kräver olika typer av 

metoder.  

 

3.1.1 Studiens förhållningssätt 

 

En kvantitativ forskningsmetod innebär att undersökningen inriktar sig främst mot mätningar 

vid statistiska bearbetnings- och analysmetoder samt datainsamling utifrån en hypotes. 

Insamling av numerisk data, som enkätundersökning, ingår i en kvantitativ forskningsmetod 

(Patel & Davidsson, 2003). Enkelt uttryckt är det forskning som går att beskrivas med siffror. 

Enkätundersökning, som förekommer i föreliggande studie, är en vanlig kvantitativ 

undersökningsmetod (Eliasson, 2006).  

 

Sett ur ett positivistiskt synsätt så utför man studien på ett empiriskt sätt, det är således teorin 

som är till grund för forskningen (Bryman, 2006). Enligt Egidius (1986) strävar positivismen 

mot att återspegla påståenden som är satta av forskaren utifrån redan befintlig teori. 

Påståendena är från början tänkta att kunna verifieras (Ibid) men i senare skede har det 

framkommit att även falsifiering är möjligt inom denna vetenskapsteori (Bryman, 2006). Vi 

använder oss även av en hypotetisk-deduktiv metod som också den innebär att forskningen 

genomförs utefter en redan befintlig teori (Patel och Davidsson, 2011). Föreliggande studie 

har klart positivistiska samt hypotetisk-deduktiva drag då det är utifrån den redan befintlig 

forskning som vi har bildat hypoteser och dragit slutsatser (Bryman, 2006).  

 

Att basera studien utifrån ett hypotetiskt-deduktivt metod och med en positivistisk ansats 
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minskar även risken för personliga tolkningar, vilket i sin tur ökar studiens trovärdighet (Patel 

och Davidsson, 2011).  

 

3.2 Datainsamlingsmetod 

 

Vi väljer att använda oss av en datorbaserad enkätundersökning, där enkäter kommer att 

skickas ut till 100 aktiva lärare i ämnet Idrott och hälsa (se bilaga 3).  

Frågor kommer att konstrueras genom att operationalisera olika begrepp. Vid 

operationalisering säkerställs att de begrepp som används är ett säkert mått på det som avses 

att mätas (Bryman, 2006). Begreppen tas fram genom diskussion kring studiens syfte och de 

problem vi anser ligga bakom vårt intresse för studien. Genom att bryta ner begreppen 

bedömning, undervisning och styrdokument konstrueras enkätfrågorna.  

För att erhålla så hög trovärdighet som möjligt kommer flera frågor ställas på varje begrepp. 

På så vis kan vi se om de svar vi får är riktade åt samma håll. Det är viktigt att mäta hur vår 

respondentgrupp anser sig bedöma fyra olika idrottsaktiviteter utifrån ett visst antal aspekter. 

Det är också viktigt att se hur de använder sig av uppnåendemålen samt om de anser att 

lärarutbildningen gett dem rätt verktyg för att utföra sitt arbete. Idrottsaktiviteterna valdes 

utifrån kursplanen, då motorik finns med som ett av målen och kan ses i de valda 

idrottsaktiviteterna. Däremot finns inte laganda, samarbete, koordination och kondition med 

som något mål i kursplanen. Dessa valdes för att vi ville få en bild över vad lärarna egentligen 

fokuserar på inom bedömning av Idrott och hälsa. Idrottsaktiviteterna valdes även på grund av 

deras enkelhet, då vi ansåg att det var aktiviteter som de flesta idrottslärarna använde sig av 

och var bekanta med i sin undervisning. 

 

Stor del av den litteratur vi hittat visar, som vi tidigare nämnt, att en lärarutbildning är viktig, 

men argumenten till varför den är viktig fattas. Därför väljer vi att fråga om respondenternas 

utbildning och dess betydelse. Genom att följa Eliassons (2010; 40) “checklista för bra 

frågeformulering” kan vi undvika negationer i frågorna och även frågor som är ledande. Vi tar 

även hjälp av Ejlertsson (2005) för att frågorna inte ska bli tolkningsbara, utan lättförstådda 

för alla respondenter. Detta görs genom att använda ett enkelt språk utan fackliga begrepp. 

Frågorna konstrueras efter ett mönster för att göra det lättare för respondenterna att svara på 
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dem. De första åtta frågorna kommer att fungera som bakgrundsfrågor för att få 

kompletterande kunskap om respondenterna (Ibid). Därefter ordnas frågorna i två kategorier, 

bedömning och undervisning, för att skapa en logisk ordningsföljd för respondenterna.  

 

Svarsalternativen kommer att vara symmetriska, det vill säga att varje fråga med 

flervalsalternativ till svar skrivs på samma vis och kommer att vara av sluten karaktär. Vi 

använder oss av instämmer inte alls och instämmer helt som de två svar som ligger på var sida 

av en fyrgradig skala. De två mittalternativen kommer att vara instämmer något och 

instämmer, för att ge bättre förutsättningar för respondenterna att finna ett svar som passar 

dem så bra som möjligt. Vi väljer att ha lika många positiva som negativa alternativ i svaren 

för att inte leda respondenterna mot antingen den ena eller andra sidan. För att respondenterna 

inte ska kunna lägga sig på ett neutralt svarsalternativ, väljer vi att ha svaren i en fyrgradig 

skala i vår enkät (Ibid).   

3.3 Analysmetod 

 

Data genererade i denna studie kommer att analyseras kvantitativt, med hjälp av statistiska 

beräkningar. Samband mellan variabler kommer att mätas med hjälp av den så kallade X
2
-

metoden, eftersom de data som enkäten ger lämpar sig väl för att jämföras i så kallade 

korstabeller, vilket är ett vanligt förfarande för att fastställa samband mellan två, eller flera, 

variabler (Körner & Wahlgren, 2005).  

 

De statistiska beräkningarna kommer att genomföras i programmet SPSS 19. Ett antal 

hypoteser kommer att fastställas i syfte att med hjälp av korstabeller undersöka om det finns 

skillnader mellan utbildade och outbildade lärare i olika frågor.  

 

SPSS 19 har möjlighet att beräkna resultatet i form av procenttal. Detta kommer att underlätta 

beräkningar där antalet respondenter inte är jämnt.   

 

 

 

 



17 

 

3.3.1 X2 

X
2
-metoden är en analysmetod som innebär att absoluta frekvenser jämförs i en frekvenstabell 

mot de frekvenser som nollhypotesen väntas ge (Körner & Wahlgren, 2005). Analysen kan 

jämföras med såväl enkla tabeller så som korstabeller, varav den sistnämnda används för att 

fastställa eventuella samband mellan variabler. Variabler i korstabeller kan vara två eller flera, 

och såväl kvantitativa som kvalitativa (Ibid).  

3.4 Utvärderingsmetod 

 

Ur ett utvärderingsperspektiv är det oerhört viktigt att ta hänsyn till begrepp som hör samman 

med en kvantitativ studie, eftersom en studie som inte utvärderas kritiskt inte heller med 

säkerhet kan sägas hålla måttet. Vi väljer att förhålla oss till begrepp så som reliabilitet, 

validitet, objektivitet och generalisering. (Bryman, 2006).  

3.4.1 Reliabilitet 

 

Hög reliabilitet för en studie innebär att studien har en hög tillförlitlighet, att studien går att 

göra om vid ett annat tillfälle och resultatet skulle bli detsamma. Reliabiliteten i en studie 

förutsätts vara hög för att validiteten ska bli så hög som möjligt.  

Det är av särskilt stor vikt att reliabiliteten är hög i kvantitativ studie. Skulle ett resultat 

fluktuera betänkligt vid upprepande av en studie finns det anledning att ifrågasätta om en 

undersökning verkligen mäter det som den avser att mäta (Bryman, 2006).  

 

3.4.2 Validitet 

 

Validiteten är ett mått på om studien mäter det som är tänkt att mätas, i vårt fall bedömning 

och måluppfyllelse i olika vinklar. Validitet i sig berör huruvida en studie har skevheter eller 

ej, och om de begrepp som operationaliseras verkligen mäter det som avses (Bryman, 2006).  

Det finns flera typer av validitet. Intern validitet berör huruvida en studies slutsatser verkligen 

kan sägas ha korrekta förhållanden emellan de variabler som mätts, medan den externa 

validiteten avgör huruvida en studie kan appliceras på en större population. Sist beror den 
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ekologiska validiteten huruvida en studies resultat verkligen har anknytning till verkligheten, 

eftersom en studie kan ha såväl hög intern som extern validitet utan att resultatet för den skull 

kan appliceras i människors vardag (Ibid).  

3.4.3 Objektivitet 

 

För att studien ska bli så neutral som möjligt är objektivitet i vårt agerande av yttersta vikt. Vi 

är dock medvetna om att vår egen tid som studenter lärarutbildningen samt den kunskap vi har 

om skolan gör oss partiska. Därför är det för oss omöjligt att hålla oss helt objektiva i vår 

undersökning.  Frågorna i enkätformuläret, samt innehållande informationsbrev, formuleras så 

att respondenternas svar inte ska påverkas eller färgas av oss som utför undersökningen 

(Bryman, 2006).  

 

3.4.4 Generalisering 

 

Att arbeta kvantitativt innebär generellt att resultatet ska gå att generalisera utifrån en mindre 

forskningsgrupp till en stor. Det är inte alltid det går att använda hela populationen som är av 

intresse för en studie. En vanlig teknik är då att använda sig av ett så kallat urval. Det finns ett 

antal tekniker för att erhålla ett så kallat sannolikhetsurval. Ett sådant urval har i syfte att 

representera hela populationen så väl som möjligt. Även om det alltid föreligger risk att dra 

förhastade slutsatser när det gäller ett urval, finns ändå möjligheter att kunna dra rimliga 

slutledningar även utifrån ett mindre urval (Bryman, 2006). Ett bekvämlighetsurval utgår ifrån 

principer som faller bort från sannolikhetsurvalet. Ett bekvämlighetsurval baseras helt enkelt 

på faktorer så som vilket urval som finns närmst till hands (Ibid). 
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4. Genomförande 

Nedan redovisas för hur studien genomfördes med avseende på urval, tillvägagångssätt och 

etniskt förhållningssätt.  

 

4.1 Urval 

 

För vårt syfte med undersökningen är det viktigt att respondenterna är en blandning av lärare, 

både med och utan lärarexamen. De ska även vara verksamma i skolår 1-5 och undervisa 

inom ämnet Idrott och hälsa. Genom ett bekvämlighetsurval kontaktades 100 verksamma 

lärare i Södra Sverige. Antalet deltagare i vår undersökning var dock inte så högt att vi kunnat 

förhålla oss till en hög generaliserbarhet. Därav går det endast utläsa vår studie utifrån de 

lärare som valt att svara på vår enkät (Patel & Davidsson, 2003; Bryman, 2006). I vår 

undersökning var nästintill två tredjedelar av respondenterna utbildade lärare, varav lite fler 

än häften var kvinnor.  

 

4.2 Tillvägagångssätt 

 

Respondenterna valdes utifrån sju olika kommuner i södra Sverige. Genom sökdomänen 

Google letade vi fram kommunhemsidor för att länka oss fram till varje skola. Därefter letade 

vi fram kontaktuppgifter till rektorer och expeditioner på 140 olika skolor. Vi skickade ett 

informationsbrev (se bilaga 1) till skolorna där vi förklarade vilka vi var och vad de kunde 

hjälpa till med. Många skolor valde tyvärr att inte delta i undersökningen av okända 

anledningar. De rektorer/expeditioner som ville att deras skolor skulle delta skickade 

mailadresserna till oss för de idrottslärare som fanns på skolan. Till slut kom vi i kontakt med 

100 verksamma lärare inom ämnet Idrott och hälsa för skolår 1-5.  

 

Mot bakgrund av Ejlertsson (2005) är enkäter via Internet ekonomiskt och tidssparande för 

både oss och respondenterna. Han menar även att en undersökning som inte kräver mycket tid 

av respondenterna får ett mindre externt bortfall. Trots detta menar Ejlertsson (2005) att 

risken för bortfall är större när det gäller enkäter via Internet då respondenterna kan välja att 
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ignorera mailen. Även Eliasson (2006) anser det lättare att ignorera en undersökning som 

skickas via Internet då man som respondent blir helt anonym gentemot forskarna. På grund av 

tidsbrist och ekonomiska skäl valde vi ändå att maila vår enkät till respondenterna.  

 

För att bortfallet skulle bli så litet som möjligt skickades, förutom det första så kallade 

samtyckesbrevet (se bilaga 2), även två påminnelser ut till alla respondenter. Slutligen fick vi 

ett bortfall på 28 % vilket vi mot bakgrund av Bryman (2006) ansåg som giltigt.  

 

Enkäten (se bilaga 3) utformades genom ett verktyg i Google-dokument. Med Google-

dokument kunde vi underlätta utskicken till respondenterna genom att enkäten skickades som 

en länk tillsammans med samtyckesbrevet. Respondenterna besvarade frågorna, genom att 

klicka på länken, och därefter skickades svaren tillbaka till oss. Google sammanställde de 

insamlade svaren direkt i ett Excel-blad, vilket underlättade arbetet då det skulle varit 

tidskrävande för oss att göra detta manuellt.  

 

4.3 Etiskt förhållningssätt 

 

Till enkäten konstruerade vi ett samtyckesbrev (se bilaga 2) som förklarade syftet med 

undersökningen. I samtyckesbrevet informerade vi respondenterna om de etiska regler och 

riktlinjer som finns stadgade i etiklagen från år 2004 (Vetenskapsrådet). Ejlertsson (2005) 

poängterar fyra viktiga forskningsprinciper som vi beaktat och informerat om i vårt 

samtyckesbrev. Dessa fyra forskningsprinciper är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Inom forskning finns sedan 2004 en lag (2003:460) om etikprövning. Lagen medför att 

forskningspersonen, i vårt fall respondenterna, måste samtycka till deltagande 

i undersökningen. Lagen innefattar en mängd stadgar som både vi som forskare måste följa 

men även information som respondenterna bör känna till. Bland annat är ett samtycke endast 

godkänt om respondenterna fått informationen innan de medverkar i forskningen (Codex, 

2010).  
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Samtyckesbrevet som bifogades i undersökningen uppfyller ovan nämnda informationskrav, 

och genom att respondenterna svarade på enkäten godkände de sin medverkan. 

Vi uppfyllde informationskravet genom att informera respondenterna om enkätens syfte och 

deras fria deltagande i undersökningen. I samtyckesbrevet informerade vi även om 

konfidentialitetskravet, vilket är ett krav på att respondenternas identitet skyddas (Ejlertsson, 

2005). Konfidentialitetskravet innebär bland annat att alla eventuella personuppgifter lagras 

på ett sätt att ingen utomstående kan ta del av dem. Nyttjandekravet som innebär att uppgifter 

som samlats in till vår enkät endast ska användas i vår undersökning medför att vi kommer 

radera alla uppgifter efter arbetets slut (Ibid.).  

 

5 Resultatbeskrivning 

Här nedan presenteras det resultat som framgått av vår undersökning. Resultatbeskrivningen 

är utformad utifrån enkäten.  

5.1 Statistisk analys 

Resultatet redovisas med hjälp av siffror och i vissa fall även i tabellform.  

5.1.1 Deskriptiva data för urval 

 

Av våra 100 utvalda respondenter valde 72 personer att svara, vilket gjorde att vi fick ett 

externt bortfall på 28 %. 55,6% av respondenterna var kvinnor, resterande 44,4% var män. 

I definitionen utbildad har vi, mot bakgrund av Egidius (2010), räknat de som har behörighet 

att undervisa i grundskolans tidigare år. Detta gjorde att vi inte räknade fritidspedagoger och 

förskollärare till kategorin utbildade lärare. 

 

73,6%  av respondenterna var utbildade lärare, 26.4 % av respondenterna var outbildade 

lärare (varav 7,2 % var fritidspedagoger och förskollärare).  
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Figur 1. Resultat av utbildade lärare respektive outbildade lärare i antal. 

 

54,2 % av respondenterna har inte läst några högskolepoäng i ämnet Idrott och hälsa, medan 

45,8 % av respondenterna har gjort det. 
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Figur 2. Resultatet av högskolepoäng inom ämnet Idrott och hälsa jämfört med lärarexamen. 

Y-axeln är i antal lärare uttryckt i procent.  

93 % av respondenterna har arbetat som tillsvidareanställda inom skolverksamheten, 5,6 % av 

respondenterna har inte gjort det. 1,4 % valde att inte svara på frågan.  

Av respondenterna var det 65,3% som någon gång arbetat som vikarierande lärare, 34,7% har 

aldrig gjort det. 

 90 % av de outbildade lärarna arbetar eller har arbetat som tillsvidareanställd, 10 % av de 

outbildade lärarna har aldrig gjort det.  

3 lärare valde att inte svara på några av bedömnings- eller undervisningsfrågorna, vilket gör 

att de lärarnas svar blir ett internt bortfall (Ejlertsson, 2005) i vår undersökning. 

På frågan om vilken årskurs respondenterna undervisar i var det 19,4% som valde att inte 

svara. 25 % undervisar i år 1 och 12,5% i år 2. I år 3 är det 9,7 % av respondenterna som 

undervisar och i år 4 är det 15,3%. I år 5 är det 18,1%. 
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Vi ställde frågan om hur många procent lärarna arbetar, vilket vi senare fann orelevant för 

undersökning. Vi har därför valt att stryka den frågan. 

5.1.2 Bedömning laganda 

 

Nedan beskriv skillnader i lärarnas påståenden om bedömning mellan utbildade respektive 

outbildade lärare gällande laganda med avseende på idrottsaktiviteterna fotbollsspel, leken 

skeppsbrott, hoppa bock och 60 meter löpning. 

 55 % av respondenterna påstår att de bedömer sina elever i laganda i fotbollsspel, 39,4 % av 

respondenterna påstår att de inte gör det, 5,6 % valde att inte svara.  

Vi undersökte om det fanns någon signifikant skillnad mellan outbildade lärare och utbildade 

lärare i deras påståenden om de bedömer laganda under fotbollsspel. χ2 gav 1,329 med en df 

på 3 som gav ett värde p=0,722. Resultatet visar att det inte finns någon signifikant skillnad.  

55,6 % av respondenterna påstår att de inte bedömer sina elever i laganda under leken 

”skeppsbrott”, 30,5 % av respondenterna påstår att de inte bedömer sina elever i laganda, 13,9 

% av lärarna valde att inte svara på frågan.  

Vi undersökte om det fanns någon signifikant skillnad mellan outbildade lärare och utbildade 

lärare i deras påståenden om bedömning av laganda under leken ”skeppsbrott”. χ2 gav 2,653 

med en df på 3 som gav ett värde p=0,448. Resultatet visar att det inte finns någon signifikant 

skillnad. 

79,2 % av respondenterna påstår att de inte instämde till att de bedömer sina elever i laganda 

under övningen “hoppa bock”, 13,9 % påstår att de instämde, 6,9 % av lärarna valde att inte 

svara. 

Vi undersökte om det fanns någon signifikant skillnad mellan outbildade lärare och utbildade 

lärare i deras påståenden om bedömning av laganda under leken ”hoppa bock”. χ2 gav 3,541 

med en df på 3 som gav ett värde p=0,315. Resultatet visar att det inte finns någon signifikant 

skillnad.  
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Det var 76,4 % av respondenterna som påstod att de inte bedömde sina elever i laganda under 

friidrottsgrenen “60 meter löpning”, 16,7 % påstår att de gör det,  medan 6,9 % valde att inte 

svara på frågan. χ2 gav 0,295 med en df på 3 som gav ett värde p=0,961.  

Vi undersökte om det fanns någon signifikant skillnad mellan outbildade lärare och utbildade 

lärare i deras påståenden om bedömning av laganda under leken ”60 meter löpning”. 

Resultatet visar att det inte finns någon signifikant skillnad.  

5.1.3 Bedömning samarbete 

 

Nedan beskrivs skillnader i lärarnas påståenden kring bedömning mellan utbildade respektive 

outbildade lärare gällande samarbete med avseende på idrottsaktiviteterna fotbollsspel, leken 

skeppsbrott, hoppa bock och 60 meter löpning. 

88,9 % av respondenterna påstår att de instämde i att de bedömer eleverna i samarbete då de 

spelar fotboll, 6,9 % av respondenterna påstår att de inte instämde, 4,2 % valde att inte svara. 

Vi undersökte om det fanns någon signifikant skillnad mellan outbildade lärare och utbildade 

lärare i deras påståenden om bedömning av samarbete under fotbollsspel.  χ2 gav 1,999 med 

en df på 4 som gav ett värde p=0,736. Resultatet visar att det inte finns någon signifikant 

skillnad. 

51,3 % av respondenterna påstår att de instämde till att de bedömer eleverna i samarbete 

under leken “skeppsbrott”, 36,2 % av respondenterna påstår att de inte instämde. Det var 12,5 

% som valde att inte svara på frågan. 

Vi undersökte om det fanns någon signifikant skillnad mellan outbildade lärare och utbildade 

lärare i deras påståenden om bedömning av samarbete under leken ”skeppsbrott” χ2 gav 0,931 

med en df på 3 som gav ett värde p=0,818.  Resultatet visar att det inte finns någon signifikant 

skillnad. 

Inom övningen “hoppa bock” var det 70,9 % som påstår att de instämde i att de bedömer 

eleverna i samarbete., 18,4 % av respondenterna påstår att de inte instämde, 9,7 % svarade 

inte på frågan. χ2 gav 0,346 med en df på 3 som gav ett värde p=0,951. Resultatet visar att det 

inte finns någon signifikant skillnad. 
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72,2 % av respondenterna påstår att de inte bedömer sina elever i samarbete under 

friidrottsgrenen “60 meter löpning”, 22,2 % av respondenterna påstår att de gjorde det, 5,6 % 

valde att inte svara på frågan. χ2 gav 2,122 med en df på 3 som gav ett värde p=0,547. 

Resultatet visar att det inte finns någon signifikant skillnad. 

5.1.4 Bedömning motorik  

 

Nedan beskrivs skillnader i lärarnas påståenden om bedömning mellan utbildade respektive 

outbildade lärare gällande motorik med avseende på idrottsaktiviteterna fotbollsspel, leken 

skeppsbrott, hoppa bock och 60 meter löpning.  

Inom fotbollspel påstår 77,8% av respondenterna att de bedömer sina elever i motorik, 15,2 % 

påstår att de inte gör det, 6,9 % valde att inte svara på frågan. 

Vi undersökte om det fanns någon signifikant skillnad mellan outbildade lärare och utbildade 

lärare i deras påståenden om bedömning av motorik i fotbollsspel. χ2 gav 2,978 med en df på 

3 som gav ett värde p=0,359. Resultatet visar att det inte finns någon signifikant skillnad 

mellan utbildade och outbildade lärare när de bedömer eleverna i motorik under fotbollsspel. 

80,5% av respondenterna påstår att de instämde i att de bedömer eleverna i motorik då 

eleverna leker leken “skeppsbrott”, 8,8 % påstår att de inte gör det, 9,7 % valde att inte svara 

på frågan.  

Vi undersökte om det fanns någon signifikant skillnad mellan outbildade lärare och utbildade 

lärare i deras påståenden kring bedömning av motorik under leken ”skeppsbrott”. χ2 gav 

6,740 med en df på 3 som gav ett värde p=0,081. Resultatet visar att det inte finns någon 

signifikant skillnad. 

80,5 % av respondenterna påstår att de instämde i att de bedömer eleverna i motorik under 

övningen “hoppa bock”, 12,6 % av respondenterna påstår att de inte instämde, 6,9 % valde att 

inte svara på frågan.  

Vi undersökte om det fanns någon signifikant skillnad mellan outbildade lärare och utbildade 

lärare i deras påstående om bedömning av motorik under övningen ”hoppa bock”. χ2 gav 
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3,232 med en df på 3 som gav ett värde p=0,357. Resultatet visar att det inte finns någon 

signifikant skillnad. 

Av respondenterna är det 65,3 % som påstår att de bedömer sina elever i motorik under 

friidrottsgrenen “60 meter löpning”, 27,8 % av respondenterna påstår att de inte gör det, 6,9 % 

valde att inte på frågan.  χ2 gav 3,813 med en df på 3 som gav ett värde p=0,282. Resultatet 

visar att det inte finns någon signifikant skillnad. 

5.1.5 Bedömning koordination 

 

Nedan beskrivs skillnader i lärarnas påståenden kring bedömning mellan utbildade respektive 

outbildade lärare gällande koordination med avseende på idrottsaktiviteterna fotbollsspel, 

leken skeppsbrott, hoppa bock och 60 meter löpning. 

På frågan om eleverna bedöms i koordination under fotbollsspel var det 33,4 % som påstår att 

de inte instämde, 62,4 % av respondenterna påstår att de instämde, 4,2 % svarade inte på 

frågan.  

Vi undersökte om det fanns någon signifikant skillnad mellan outbildade lärare och utbildade 

lärare i deras påstående om bedömning av koordination under fotbollsspel. χ2 gav 4,544 med 

en df på 3 som gav ett värde p=0,208. Resultatet visar att det inte finns någon signifikant 

skillnad. 

76,4% av respondenterna påstår att de bedömer sina elever i koordination under leken 

“skeppsbrott”, 15,3 % av respondenterna påstår att de inte instämde, 8,3 % valde att inte svara 

på frågan.  

Vi undersökte om det fanns någon signifikant skillnad mellan outbildade lärare och utbildade 

lärare i deras påståenden om bedömning av koordination under leken ”skeppsbrott”. χ2 gav 

8,637 med en df på 3 som gav ett värde p=0,035. Resultatet visar att det finns en viss 

signifikant skillnad. 

9,7 % valde att inte svara på frågan om de bedömer sina elever i koordination under övningen 

“hoppa bock”. 77,7 % av respondenterna påstår att de instämde till att de gjorde det och 12,6 

% påstår att de inte instämde.  
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Vi undersökte om det fanns någon signifikant skillnad mellan outbildade lärare och utbildade 

lärare i deras påstående kring bedömning av koordination under övningen ”hoppa bock”.  χ2 

gav 1,789 med en df på 3 som gav ett värde p=0,617. Resultatet visar att det inte finns någon 

signifikant skillnad. 

65,3 % av respondenterna påstår att de bedömde sina elever i koordination under 

friidrottsgrenen “60 meter löpning”, 30,5 % påstår att de inte gör det, 4,2 % valde att inte 

svara. 

Vi undersökte om det fanns någon signifikant skillnad mellan outbildade lärare och utbildade 

lärare i deras påståenden om bedömning av koordination under friidrottsgrenen ”60 meter 

löpning”.  χ2 gav 3,362 med en df på 3 som gav ett värde p=0,339. Resultatet visar att det inte 

finns någon signifikant skillnad. 

5.1.6 Bedömning kondition 

 

 Nedan beskrivs skillnader i lärarnas påståenden kring bedömning mellan utbildade respektive 

outbildade lärare gällande kondition med avseende på idrottsaktiviteterna fotbollsspel, leken 

skeppsbrott, hoppa bock och 60 meter löpning.  

45,8 % av respondenterna instämde i att de bedömer eleverna i kondition då de utför 

fotbollsspel, 48,6 % av respondenterna påstår att de inte instämde. 5,6 % valde att inte svara 

på frågan.  

Vi undersökte om det fanns någon signifikant skillnad mellan outbildade lärare och utbildade 

lärare i deras påståenden om bedömning av kondition under fotbollsspel. χ2 gav 3,137 med en 

df på 3 som gav ett värde p=0,371. Resultatet visar att det inte finns någon signifikant 

skillnad.   

Inom leken “skeppsbrott” är det 52,7 % av respondenterna påstår att de instämde i att de 

bedömer sina elever i kondition, 39 % av respondenterna påstår att de inte instämde, 8,3 % 

valde att inte svara på frågan.  

Vi undersökte om det fanns någon signifikant skillnad mellan outbildade lärare och utbildade 

lärare i deras påståenden om bedömning av kondition under leken ”skeppsbrott”. χ2 gav 7,271 



29 

 

med en df på 3 som gav ett värde p=0,065. Resultatet visar att det inte finns någon signifikant 

skillnad. 

Av alla respondenterna var det 77,8 % som påstår att de inte instämde i att de bedömer sina 

elever i kondition under övningen “hoppa bock”, 11,1 % av respondenterna påstår att de 

instämde. 11,1 % valde att inte svara på frågan.  

Vi undersökte om det fanns någon signifikant skillnad mellan outbildade lärare och utbildade 

lärare i deras påståenden om bedömning av kondition under övningen ”hoppa bock”. χ2 gav 

3,793 med en df på 3 som gav ett värde p=0,285. Resultatet visar att det inte finns någon 

signifikant skillnad. 

Av respondenterna var det 4,2 % som inte svarade på frågan om de bedömer sina elever i 

kondition under “60 meter löpning”. 59,7% påstår att de bedömde sina elever i detta medan 

36,1 % påstår att de inte gör det.  

Vi undersökte om det fanns någon signifikant skillnad mellan outbildade lärare och utbildade 

lärare i deras påståenden om bedömning av kondition under friidrottsgrenen ”60 meter 

löpning”. χ2 gav 0,660 med en df på 3 som gav ett värde p=0,882. Resultatet visar på att det 

inte finns någon signifikant skillnad. 

5.1.7 Uppnåendemålens betydelse för utbildade lärare respektive 

outbildade lärare. 

 

På frågan om respondenternas bedömning grundar sig utefter uppnåendemålen valde 7 % att 

inte svara. 77,8 % påstår att de instämde på frågan medan 15,2 % påstår att de inte instämde.  

Vi undersökte om det fanns några skillnader mellan outbildade lärare och utbildade lärare 

gällande hur de påstår sig se på sin egen bedömning utefter uppnåendemålen. χ2 gav 10,946 

och en df på 3. Detta gav ett värde på p=0,012 vilket visar att det finns en tendens till 

signifikant skillnad mellan hur utbildade och outbildade lärare ser på sin egen bedömning 

utefter uppnåendemålen.  
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På frågan om respondenternas undervisning ger rätt förutsättningar för att eleverna ska uppnå 

målen var det 88,9% som påstår att de instämde medan 5,6 % påstår att de inte instämde. Det 

var 5,6 % som valde att inte svara på frågan.  

Vi undersökte om det fanns någon signifikant skillnad mellan outbildade lärare och utbildade 

lärare gällande om undervisningen ger eleverna rätt förutsättningar för att uppnå målen. χ2 

gav 5,926 och en df på 2 som gav värdet p=0,052. Resultatet visar att det inte finns någon 

signifikant skillnad mellan utbildade och outbildade lärare, men att det finns en viss tendens 

till skillnad när det gäller undervisningens förutsättningar för måluppfyllelse. 

Av respondenterna var det 80,6 % som påstår att de instämde i att deras undervisning grundas 

utifrån uppnåendemålen, 15,2 % av respondenterna påstår att de inte instämde, 4,2 % valde att 

inte svara på frågan. 

Resultatet visar att 66 % av de outbildade lärarna och 90 % av de utbildade lärarna påstår att 

de instämmer till att de grundar sin undervisning utifrån uppnåendemålen.  

Vi undersökte om det fanns någon signifikant skillnad på outbildade lärare och utbildade 

lärare gällande i hur de påstår sig grunda sin undervisning utefter uppnåendemålen. χ2 gav 

11,091 med en df på 3 gav värdet p=0,011. Resultatet visar att det inte finns någon signifikant 

skillnad. 

80 % av respondenterna påstår att de instämmer på frågan om uppnåendemålen framgår i 

deras undervisning, 14,4 % av respondenterna påstår att de inte instämmer, 5,6 % valde att 

inte svara på frågan. Vi undersökte om det fanns någon signifikant skillnad mellan outbildade 

lärare och utbildade lärare gällande om uppnåendemålen framgår i deras undervisning. χ2 

blev 4,464, med df på 3 blev värdet p=0,216. Resultatet visar att det inte finns någon 

signifikant skillnad. 
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5.1.8 Utbildade lärares uppfattning av de verktyg som 

lärarutbildningen gett dem. 

 

43 % av respondenterna påstår att de tycker att deras lärarexamen gett dem rätt verktyg för att 

undervisa inom ämnet Idrott och hälsa, 48,7 % av respondenterna påstår att de inte instämde, 

8,3 % valde att inte svara.  

54,1 % av respondenterna påstår att de inte instämde i att deras lärarexamen har gett dem rätt 

verktyg för bedömning inom Idrott och hälsa, 37,6 % av respondenterna påstår att de 

instämde och 8,3 % valde att inte svara på frågan. 

5.2 Sammanfattning av resultat 

 

Av respondenterna var det ungefär hälften som läst några högskolepoäng inom ämnet Idrott 

och hälsa. Resultaten av bedömningsfrågorna gällande laganda, kondition och samarbete i de 

olika idrottsaktiviteterna visar att det inte finns någon signifikant skillnad mellan hur 

utbildade lärare och outbildade lärare bedömer sina elever. Det finns heller ingen signifikant 

skillnad gällande hur utbildade lärare respektive outbildade lärare bedömer motoriken under 

idrottsaktiviteterna. Det finns ingen signifikant skillnad mellan hur utbildade lärare respektive 

outbildade lärare bedömer sina elever i koordination under idrottsaktiviteterna förutom under 

leken ”skeppsbrott” där vi kan se en viss tendens till signifikant skillnad. Ses resultaten 

angående bedömningsfrågorna i sin helhet finns det ingen signifikant skillnad mellan hur 

utbildade och outbildade lärare påstår sig bedöma sina elever i de olika idrottsgrenarna. 

Det finns en viss signifikant skillnad mellan hur utbildade lärare och outbildade lärare svarar 

om bedömning och undervisning grundar sig utifrån uppnåendemålen. Resultatet kring hur 

lärarnas undervisning ger eleverna rätt förutsättningar för att uppnå målen visar även den en 

viss tendens till signifikant skillnad. Dessvärre ger inte resultatet något svar på huruvida det är 



32 

 

de outbildade eller de utbildade lärarna som påstår ger rätt förutsättningar för att uppnå målen 

utan de visar bara att det finns skillnader.  

6 Diskussion 

I detta avsnitt följer en diskussion kring resultatet som framkommit av vår studie. Vi kommer 

i diskussionen behandla aspekterna laganda, samarbete, motorik, koordination samt kondition 

inom ämnet idrott och hälsa gällande aktiviteter så som fotbollsspel, leken skeppsbrott, hoppa 

bock och 60 meter löpning. 

6.1 Skillnad i bedömning 

 

 Vi kommer nedan diskutera skillnaderna i bedömning mellan utbildade respektive outbildade 

lärare när det gäller aspekter så som laganda, samarbete, motorik, koordination samt kondition 

inom ämnet idrott och hälsa gällande aktiviteter så som fotbollsspel, leken skeppsbrott, hoppa 

bock och 60 meter löpning. 

 

Uppnåendemålet “eleven skall behärska olika motoriska grundformer och utföra rörelser med 

balans och kroppskontroll...” (Skolverket, 2000) fick en central roll i frågorna kring 

bedömning i de idrottsaktiviteter vi valt. Vi ville med våra enkätfrågor få veta om det har 

någon betydelse, för hur man bedömer motorik, om man är utbildad lärare eller outbildad 

lärare. Vi ville även få reda på om de sociala målen har någon betydelse samt om andra 

aktörer spelar in.  

Resultatet visar att utbildade och outbildade lärare bedömer eleverna relativt lika i de valda 

aktiviteter, både gällande de sociala målen samt uppnåendemålen. Det går dock att se en viss 

skillnad på hur bedömningen sker i idrottsaktiviteten ”fotbollsspel” beträffande de sociala 

målen ”samarbete” och ”laganda”. Här visar resultatet att 88,9 % av respondenterna även 

bedömer eleverna i samarbete och 55 % av respondenterna också bedömer eleverna i laganda. 

Vi kan i vårt resultat se relativt höga siffror när det gäller de sociala målen även om de oftast 

inte överstiger 50 %. Mot bakgrund av vårt resultat drar vi slutsatsen att lärarna anser de 

sociala målen lika viktiga som uppnåendemålen trots att dessa inte finns med i 

styrdokumenten, detta oberoende av om läraren är utbildad eller outbildad. Genom studiens 
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resultat och av tidigare erfarenhet har vi sett att lärarna lägger större vikt vid de sociala målen 

i ämnet Idrott och hälsa, kanske mer än vid ämnets uppnåendemål, än vad som vi tror görs i 

andra ämnen. Vi menar inte att detta är något negativt, men de sociala målen bör i så fall ta 

lika mycket/lite plats i alla ämnen. Idrottens uppnåendemål ska vara lika viktiga som övriga 

ämnens mål för att höja statusen för ämnet. Mot bakgrund av Engström (1999) är fysisk 

aktivitet i skolan lika viktig som läsning och skrivning.  

Som vi tidigare nämnt hjälper den fysiska aktiviteten till att öka koncentrationsförmågan hos 

alla individer samt att prestationsförmågan även höjs. Vi menar att uppnåendemålen bör 

uppmärksammas i en högre grad än vad den nu gör. Målen bör, enligt oss, få en större plats 

även på högskolorna för lärarutbildningen. Som vårt resultat visar finns det inte några 

signifikanta skillnader på hur utbildade respektive outbildade lärare besvarar att de bedömer 

de olika aktiviteterna gällande våra fem olika aspekter. Det är för oss intressant att se hur 

utbildade respektive outbildade lärare verkar bedöma eleverna lika inom Idrott och Hälsa. En 

lärarutbildning bör, enligt oss, ge en mer korrekt bild över uppnåendemålen och användandet 

av uppnåendemålen. Kanske är det också så att lärare med utbildning haft högre förväntningar 

när de kommit ut i arbetslivet än de lärare som börjat jobba utan tidigare lärarutbildning. Det 

kan vara en av anledningarna till att utbildade lärare verkar känna sig missnöjda med 

bedömningsdelarna på universit- och högskolenivå. Genom vår forskning som gjorts på 72 

tillfrågade lärare har vi fått uppfattning om att det inte finns skillnader i bedömningen på 3.5 

års studier kontra 3.5 års arbetslivserfarenhet . Utifrån vårt resultat drar vi slutsatsen att det 

kan finnas brister i lärarutbildningen.  

För att nästa generation ska vilja välja läraryrket bör lärarutbildningen förbättras och 

kvaliteten bli bättre. Vi vill dock poängtera att vi i vår studie inte gjort någon skillnad på att 

börja arbeta inom läraryrket från ingen erfarenhet alls, till att börja arbeta efter en 

lärarutbildning utan tidigare arbetslivserfarenhet inom läraryrket. Det resultat vi fått fram 

visar att det i nuläget inte finns några skillnader på utbildade lärare respektive outbildade 

lärare gällande påståenden om bedömning av våra utvalda aspekter och undervisning inom 

ämnet Idrott och hälsa. Vi har heller inte hittat någon tidigare forskning som motbevisar vårt 

resultat.  
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6.2 Uppnåendemålen i undervisningen 

 

Nedan diskuterar vi hur utbildade lärare respektive outbildade lärare anser sig arbeta med 

uppnåendemålen generellt inom ämnet Idrott och hälsa. Detta gör gällande hur tydligt 

uppnåendemålen framgår i undervisningen, hur väl undervisningen grundar sig i 

uppnåendemålen, samt vilka förutsättningar elever ges i förhållande till uppnåendemålen. 

För att kunna bedöma eleverna anser vi att målen måste tolkas på ett likvärdigt sätt av lärarna. 

Vår uppfattning av resultatet är att lärarna i vår undersökning tolkar målen på ett likvärdigt 

sätt, oavsett om de är utbildade lärare eller outbildade lärare. Det kräver, enligt oss, en 

förförståelse av ämnet för att lärarna ska kunna göra en likvärdig tolkning av målen för 

undervisningen. Vi menar att denna förförståelse införskaffas bland annat genom utbildning. 

Vårt antagande styrks även av Björck-Åkesson och Hammarströms (1991) rapport där de 

hävdar att en likvärdighet genom lärarutbildningarna är ett måste.  

Vår undersökning visar att många lärare anser sin utbildning otillräcklig när det gäller verktyg 

för både undervisning och bedömning. Kunskapen om styrdokumenten är något vi menar har 

tagits för givet under vår utbildning och något som inte lyfts fram tillräckligt för att vi ska 

känna oss säkra.  Vi menar även att vi saknar en stor del om hur bedömning i olika ämnen ska 

ske, och att det bör finnas med i utbildningen i större uträckning.    

Vårt resultat visar att det inte finns någon signifikant skillnad på hur 50 utbildade och 25 

outbildade lärare grundar sin bedömning av de fem aspekter vi valt att undersöka. Resultatet 

av vår undersökning visar att 68 % av de outbildade lärarna som arbetar eller har arbetat som 

tillsvidareanställda har arbetat i 10 år eller mer. Av detta drar vi slutsatsen att dessa lärare har 

så pass lång erfarenhet av yrket att de under tidens lopp införskaffat sig kunskap i 

styrdokumentens betydelse och bedömning.  

Mot bakgrund av Annerstedt (se Annerstedt et al. 2001) är det viktigt att läraren har goda 

kunskaper i vad eleverna ska bedömas i, men även hur läraren ska bedöma elevernas 

prestationer. Han menar, som vi tidigare nämnt, att detta kräver utbildning och mycket övning 

av läraren. Av resultatet att döma ser vi att kunskapen om bedömning erhålls genom lång 

yrkeserfarenhet, med eller utan utbildning. Vi vill dock poängtera att resultatet endast visar att 

outbildade lärare arbetar på skolorna, det säger ingenting om hur väl de bedriver sin 
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undervisning. Detsamma gäller även för de utbildade lärarna. Vårt resultat säger inget om 

läraren undervisar eller instruerar eleverna.  

De lärare som inte läst några poäng Idrott och hälsa kan ha införskaffat sig kunskap på annat 

håll, bland annat genom arbetslivserfarenhet, eller andra kurser på högskolenivå. En lärares 

intresse för ämnet kan vara lika bra för att eleverna ska få den rätta undervisningen och för att 

de ska få ut så mycket som möjligt av lektionstiden. Genom intresse eller någon form av 

utbildning införskaffas kunskap angående vart eleverna bör ligga i sin kroppsutveckling, samt 

hur undervisningen ska utformas för att eleverna ska vidareutvecklas på ett positivt sätt. Vi 

vill även poängtera att vårt resultat inte säger något om ifall det är de utbildade lärarna eller de 

outbildade lärarna som anser sig följa uppnåendemålen i bedömning och undervisning. Därför 

kan vi inte dra några slutsatser om huruvida utbildningen gör skillnad eller inte inom denna 

punkt. 

6.3 Adekvata verktyg från lärarutbildningen? 

 

Vi kommer nedan diskutera om utbildade lärare anser att deras utbildning gett dem adekvata 

verktyg för att undervisa och bedöma elever inom ämnet Idrott och hälsa. 

 

Ämnet Idrott och hälsa syftar till att utveckla eleverna fysiskt, psykiskt och socialt för att ge 

dem kunskap om den egna livsstilens betydelse för hälsa (Skolverket, 2000). För att eleverna 

skall få tillfällen till detta bör läraren vara insatt i skolans styrdokument, vilka ska ligga till 

grund för undervisningen. Styrdokumenten går att läsas av alla människor. Det är ett 

dokument som enligt oss är tolkningsbart på många olika sätt och bör enligt oss läsas på ett 

enhetligt sätt för att innebörden och dess betydelse ska bli rättvis.  

Bland annat Annerstedt (se Annerstedt et al. 2001) och Skolverkets generaldirektör Per 

Thullberg menar, som vi tidigare påvisat, att utbildning inom ämnet är ett måste för att kunna 

undervisa samt bedöma ämnet Idrott och hälsa. Även Larsson och Meckbach (2007) anser att 

en lärarexamen med inriktning mot Idrott och hälsa ger pedagogerna rätt förutsättningar för 

att möta den kvalificerade utmaning som yrket erbjuder. Av forskningen att döma bör 

utbildningen av ämnet Idrott och hälsa vara ett måste för att eleverna ska utvecklas i rätt 

riktning. Vårt resultat visar dock att nästan hälften av de utbildade lärarna som undervisar i 
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ämnet inte har läst några högskolepoäng inom ämnet Idrott och hälsa, oavsett lärarutbildning 

eller ej.  

Resultatet från vår undersökning visar att 26,4% av de undervisande lärarna inte har någon 

lärarutbildning alls. Dessutom visar vår undersökning att 90 % av undersökningens 22 

outbildade lärarna har arbetat eller arbetar som tillsvidareanställd lärare. Vi har svårt att tro att 

detta kan bero på otillräckligt utbud av utbildade lärare. Snarare kan det bland annat bero på 

rektorernas låga krav på sina anställdas utbildning eller på grund av kommunernas brister i 

ekonomin. Det kan även vara en antydan till att utbildning inte ses som en nödvändighet för 

att klara av läraryrket. För oss verkar det som att utbildning fungerar som ett bevis på viljan 

att lära sig något mer, något utöver det som arbetslivserfarenhet ger. Tidigare forskning 

(Annerstedt i Annerstedt, Peitersen, Rønholt 2001) visar att en lärarutbildning är nödvändigt 

för att klara av yrket som lärare. Vårt resultat visar dock att lärarna själva ser sin 

lärarutbildning som otillräcklig när det gäller undervisning och bedömning inom Idrott och 

hälsa. Vi anser att bedömning och undervisning är två av de viktigaste uppgifterna en lärare 

har att utföra. Vi menar att en bra undervisning ligger till grund för en god bedömning. 48,7 

% av våra respondenter menar dock att lärarutbildningen inte gett dem rätt verktyg för att 

utföra undervisning på ett bra och säkert sätt. Det innebär, som vi uppfattar det, att uppemot 

hälften av de som svarat på vår enkät mer eller mindre känner sig osäkra när de ger sig ut i 

arbetslivet och ska undervisa och bedöma. Vårt resultat visar även att 54,1 % av 

respondenterna uppger  att de inte fått rätt verktyg för bedömning. Det är alltså mer än hälften 

av de utbildade lärarna i vår forskning som, enligt vår uppfattning, påvisar en viss osäkerhet 

på sin uppgift. Det är dock viktigt att poängtera att utbildningen antagligen gett 

respondenterna en bättre grund att stå på än den grunden en outbildad lärare har.  

Vårt resultat visar endast att utbildade lärare känner sig besvikna på den utbildning de fått, 

resultatet säger inget om hur osäkra de outbildade lärarna varit när de gick ut i arbetslivet för 

första gången. Vi tycker ändå det är viktigt att framhäva de utbildade lärarnas osäkerhet inför 

undervisning och bedömning. En lärarutbildning ska, enligt oss, ge läraren en självsäkerhet att 

stå på egna ben när det gäller undervisning och bedömning. Enligt vårt resultat misslyckas 

lärarutbildningen, som respondenterna har studerat på, med detta. 
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6.4  Slutdiskussion 

 

Slutresultatet för vår studie styrker Wedins (2010) påstående om att lärarutbildningen inte 

anses göra någon större nytta för vad yrket har att erbjuda i praktiken. Vi vill dock poängtera 

att detta gäller hur lärarutbildningen erbjuder undervisning om styrdokumentens mål för Idrott 

och hälsa. Det går alltså inte dra några slutsatser om hur det ser ut i andra ämnen eller för 

andra delar av Sverige. Med vårt resultat riktar vi kritik åt lärarutbildningen som den ser ut 

idag, år 2010. Oavsett vilket år våra respondenter tog examen, så framgår det i vårt resultat att 

det fanns brister i de olika utbildningarna.  

Som studenter gick vi in med hoppet och tron på att lära oss kunskaper som skulle göra oss 

säkrare inför läraryrket den dagen vi möter verkligheten. En utbildning på 3,5 år ska, vad vi 

menar, erbjuda studenterna mer kunskap än vad arbetslivserfarenheter ger under samma 

tidsperiod. Förslaget om lärarlegitimation verkar för oss onödigt i frågan om just bedömning 

och måluppfyllelse inom Idrott och hälsa. Ger inte utbildningen den kunskap som krävs för att 

vara en bra lärare anser vi att statusuppgraderingen genom lärarlegitimation blir falsk. Om 

samma kunskap som erhålls genom utbildning även kan införskaffas via yrkeserfarenhet får 

inte utbildningen den statusuppdatering för yrket som utbildningen är tänkt att göra. Som vi 

tidigare nämnt är även det ett bevis på att utbildning inte gör någon skillnad inom detta 

område. Dock anser vi att någon form av ämneskunskap är nödvändigt för att kunna bedriva 

en god undervisning. 

 

7 Metoddiskussion 

 

Nedan följer en diskussion av vårt arbete kring studien med en inledning kring syftet och 

frågeställningarna. Därefter följer en utvärdering av metoden och aktivitetsvalet. 

7.1 Diskussion av syfte och frågeställningar 

 

Syftet valde vi eftersom vi själva var relativt missnöjda med delar av vår egen utbildning. Mot 

bakgrund av Linnér och Westerberg (2009)styrks vårt missnöje. De menar nämligen att 
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studenterna inte förstår pedagogiken och den didaktiska teorin, vilket gör att det blir svårt att 

förstå lärarutbildningen och studenterna tycker därför att den är luddig. Debatten kring skolan 

handlar mycket om att nyutexaminerade lärare inte är tillräckligt professionella i sitt yrke, 

vilket till viss del handlar om dagens lärarutbildningar (Paulin, 2007). Vi upplever att vår 

utbildning inte gett oss en tillräckligt bra grund att stå på gällande bedömning och 

styrdokumenten överlag, framförallt inom ämnet Idrott och hälsa. Med frågeställningarna 

ville vi få en bild av hur verksamma idrottslärare ser på sin undervisning. Vi ville även se om 

det fanns några skillnader och likheter mellan hur utbildade och outbildade idrottslärare 

bedömer utifrån uppnåendemålet “eleven skall behärska olika motoriska grundformer och 

utföra rörelser med balans och kroppskontroll...” (Skolverket, 2000). Då vi fick svar från för 

få outbildade lärare försvann stora delar av syftet med vår uppsats, nämligen att jämföra 

skillnader och likheter mellan utbildade och outbildade lärare i ämnet Idrott och hälsa. 

 

7.2 Utvärdering av metod 

 

Bekvämlighetsurval kan många gånger vara ett problem då det gäller generaliserbarheten. 

Bryman (2006) menar att det är omöjligt att uttala sig om vilken population undersökningen 

representerar då respondenterna endast är utvalda på grund av att de var tillgängliga just för 

tillfället. För att undvika detta problem hade vi kunnat välja att använda oss av 

sannolikhetsurval. Detta hade gett en högre generaliserbarhet men hade krävt mer tid. För att 

genomföra ett sannolikhetsurval hade vi behövt en lista över alla verksamma lärare för årskurs 

1-5 som undervisade inom ämnet Idrott och hälsa (Eliasson, 2006). Eftersom vi inte funnit 

någon lista över undervisande lärare i ämnet Idrott och hälsa för grundskolans tidigare år hade 

vi fått framställa en egen, vilket inte var syftet med vår undersökning. Så på grund av tidsbrist 

och bekvämlighet valde vi bekvämlighetsurval som urvalsmetod. Dessvärre valde endast 72 

% av våra utvalda respondenter att svara på enkäten, vilket innebär att forskningsgruppen är 

för liten för att en generalisering ska kunna utföras. Därav påverkas även reliabiliteten för 

studien. 

Vi vill poängtera att det i vår undersökning inte framgår var och när lärarna tog sin examen. 

Dessa aspekter skulle kunna vara relevanta för resultatet då det skiljer sig mellan de olika 

utbildningarna beroende på Högskola och år. 
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Lite mindre än hälften av lärarna har svarat att deras utbildning inte gett dem rätt verktyg för 

bedömning. Resultatet kan vara missvisande då det är fritidspedagoger och förskolelärare som 

svarat på frågan, lärare som vi valt att inte räkna som utbildade lärare. Det kan även vara 

missvisande på grund av det låga validitetsvärdet i vår enkät, då frågorna till viss del var 

felkonstruerade. Vi blev, av våra respondenter, tidigt uppmärksammade på att två frågor i vår 

enkät var vinklade på fel sätt. För att undvika misstag, eller minska riskerna för misstag, hade 

vi kunnat utföra en pilotstudie. På så vis kunde vi upptäckt misstaget innan enkäten skickats 

ut till målgruppen. Frågorna som blev missvisade var “Min undervisning grundar sig utifrån 

uppnåendemålen” och “Uppnåendemålen framgår tydligt i min undervisning”. Vi fick här 

flera mail om att det är strävansmålen som ska stå till grund för undervisningen. Vi valde 

dock uppnåendemålen för att dessa mål ändå är slutresultatet för elevernas omdömen och 

tillslut bedömning och betygsättning. Detta skulle framgått tydligare i våra enkäter. (För att vi 

skulle ha fått ett mer korrekt svar skulle vi grundat våra frågor utefter strävansmålen.)  

Flera av respondenterna hörde av sig till oss för att poängtera att uppnåendemålen inte ska 

framgå tydligt eller ligga till grund för undervisningen. 90 % av de utbildade lärarna valde 

ändå svara att deras undervisning grundar sig utifrån uppnåendemålen. Resultatet visar att det 

råder stor förvirring över styrdokumentens delar trots lärarutbildning. Av de outbildade 

lärarna var det endast 66 % som svarade “instämmer” eller “instämmer helt” på frågan. På 

grund av för diffusa förklaringar i styrdokumenten och bristande kunskap hos oss vågar vi 

inte ta ställning för vad som är rätt och vad som är fel. Det vi kan säga mot bakgrund av 

resultatet vi fått ut, är att många lärare fortfarande anser att strävansmålen och 

uppnåendemålen är otydliga och går att tolka på olika sätt. Detta oberoende av utbildning eller 

yrkeserfarenhet.  

De fritidspedagoger och förskolelärare som svarat att de inte fått rätt verktyg har på ett sätt 

svarat rätt då deras utbildning inte erbjuder någon undervisning i bedömning, men vi kan inte 

säga något om hur de uppfattat frågan. Även de verksamma lärare som saknar utbildning, kan 

ha svarat på de enkätfrågor som egentligen riktar sig till de utbildade lärarna. Detta framgår 

varken i vår enkät eller i resultatet, vilket gör att resultatet till viss del kan vara missvisande. 

Enkätfrågorna konstruerade vi på egen hand, vilket har både för- och nackdelar. Genom 

egenkonstruktion kan vi styra undersökningen åt det håll vi själva vill. Detta kräver dock 

väldigt mycket kunskap om frågekonstruering, men även ämneskunskap. Som tidigare nämnts 
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var två av våra frågor felvinklade, vilket hade kunnat förhindras om vi haft mer kunskap om 

styrdokumenten. Dessa missöden hade även kunnat förhindras om vi gjort en pilotstudie innan 

vi skickade ut den riktiga studien. Genom en pilotstudie hade vi sett vilka fel vi gjort och haft 

chans att rätta till dem. Eftersom det uppstod felaktigheter i vår enkät menar vi att vår 

ämneskunskap inte var tillräcklig när det gäller frågekonstruktion. Enkätens reliabilitet hade 

höjts om vi använt oss av en färdigkonstruerad enkät som redan kvalitetstestats. Hade vi 

använt oss av en färdigkonstruerad enkät hade den, utifrån vårt syfte, inte haft lika hög 

reliabilitet.  

 

7.3 Utvärdering av aktivitetsval och uppnåendemål 

 

Vi valde motorik som en central punkt då vi anser det viktigast, inom ämnet Idrott och hälsa, 

för elevens fysiska, psykiska och sociala utveckling. Det är även motoriken som vi känner oss 

mest säkra på och fått mest utbildning av under vår studietid.  Anledningen till att vi valde 

fotbollsspel, skeppsbrott, hoppa bock och 60 meter löpning är för att dessa aktiviteter har 

tydliga kroppsliga rörelsemönster som går att koppla till uppnåendemålet “behärska olika 

motoriska grundformer och utföra rörelser med balans och kroppskontroll...” (Skolverket, 

2000). Det är även aktiviteter som vi själva har goda erfarenheter av. Vi antog även att de 

flesta respondenterna var bekanta med aktiviteterna, vilket skulle underlätta för att genomföra 

undersökningen. 

 

7.4 Didaktiska implikationer 

 

Vi vill att vår undersökning ska fungera som ett bidrag till en förbättrad lärarutbildning. Det 

är, enligt vår mening, en omöjlighet att bli en färdigbildad lärare. Men, osäkerheten hos 

nyutexaminerade lärare skulle kanske kunna minskas om utbildningen gav bättre verktyg, och 

kanske också erfarenhet av just bedömning. Verksamhetsförlagd utbildning i all ära, men 

längre perioder på en och samma skola kanske hade gett studenterna en större inblick i hur 

bland annat bedömningen går till.  
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7.5 Fortsatt forskning 

 

Vår forskning är en bit på väg till en förbättrad skolverksamhet där fokus ligger på lärarens 

kunskaper. För att kunna bedriva en bra undervisning anser vi att det krävs mer kunskaper om 

framförallt styrdokumenten och dess användningsområden. Resultatet vi fått fram visar att en 

utbildning inte har någon betydelse för hur bedömningen går till i grundskolans tidigare år. En 

mer djupgående studie med en kvalitativ inriktning, hade för oss, varit av intresse inför 

framtida forskning. Även en liknande studie om nya läroplanen som träder i kraft hösten 2011 

(Lgr11) hade varit av intresse.  

Det hade även varit intressant att jämföra en nyutexaminerad lärare med en outbildad lärare. 

Den outbildade läraren ska ha varit verksam i yrket lika länge som den nyutexaminerade 

läraren har studerat, i vårt fall 3,5 år. Det vi vill jämföra är vilka likheter och skillnader det 

finns dem emellan i deras undervisning och bedömning.  Även denna studie hade varit 

intressant för att bevisa eller motbevisa vikten av en lärarutbildning. 

För att bidra till kunskapsutveckling av lärarutbildningen i Halmstad hade det även varit 

intressant att intervjua gamla studenter som arbetat några år. Det hade även varit av intresse 

att göra någon form av undersökning på studenter som gör sitt sista år på utbildningen för att 

se hur pass förberedda de känner sig för kommande arbetsliv.  
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http://www.skolverket.se/content/1/c6/02/27/35/6930-10%20Uppdrag%20till%20Statens%20skolverk%20att%20f%F6rbereda%20och%20organisera%20arbetet%20med%20att%20legitimera%20l%E4rare%20och%20f%F6rskoll%E4rare.pdf
http://www.skolverket.se/content/1/c6/02/27/35/6930-10%20Uppdrag%20till%20Statens%20skolverk%20att%20f%F6rbereda%20och%20organisera%20arbetet%20med%20att%20legitimera%20l%E4rare%20och%20f%F6rskoll%E4rare.pdf
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Bilaga 1 Rektor/expeditionsmail 

Hej! 

Vi är två lärarstudenter från Högskolan i Halmstad. Vårt namn är Pia Claesson och Victoria 

Alf. Vi håller nu på med vår c-uppsats som är det sista innan vår lärarexamen. C-uppsatsen vi 

skriver handlar om idrott och hälsa. Vi skulle behöva Er hjälp med att komma i kontakt med 

lärare på Er skola/skolor som undervisar i ämnet idrott och hälsa. För att få ut enkäter till 

lärarna behöver vi deras mailadresser, vi skulle vara tacksamma om Ni ville skicka dessa till 

oss.  

 

Tack på förhand. 

Hälsningar 

Victoria Alf och Pia Claesson. 
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Bilaga 2 Samtyckesbrev 

 

Hej! 

Vi heter Pia Claesson och Victoria Alf. Vi studerar på lärarutbildningen vid Högskolan i 

Halmstad. Under höstterminen -10 ska vi skriva vår C-uppsats i ämnet Idrott och Hälsa. 

Studien bedrivs vid Sektionen för Lärarutbildning (LUT) vid Högskolan i Halmstad under 

handledning av Anniqa Lagergren och Lucia Christensen. 

    Resultatet av vår studie avser att undersöka på vilket sätt uppnåendemålen används i Idrott 

och hälsa. För att förstå det valda ämnet har vi valt att undersöka detta hos verksamma lärare i 

grundskolan. Därför vill vi att Du svarar på vår enkätundersökning och delger oss den 

information vi behöver för att få ett så gott resultat som möjligt. Att delta i undersökningen tar 

ca 15 minuter. 

   Det finns inga rätt eller fel svar på frågorna i enkäten. Allt Du behöver göra är att ärligt 

besvara frågorna. Frågorna i enkäten besvaras enskilt via Google-dokument, vilket gör att ditt 

svar blir helt anonyma och de enskilda svaren kommer inte att offentliggöras. Informationen 

vi får från dig används enbart i vår undersökning och kommer därmed inte att spridas vidare. 

Deltagandet är frivilligt och Du har rätt att dra dig ur studien när som helst utan att behöva 

ange skäl. All information som samlas in kommer att behandlas konfidentiellt, vilket gör att 

ingen annan kommer kunna spåra informationen till Dig. På grund av tidsbegränsning i vår 

kurs, önskar vi tillhandaha dina svar inom 10 dagar (15 november). 

   Du har även möjlighet att kontakta oss och ställa frågor om Du undrar över något (se 

nedan). 

 

Du klickar på länken nedan för att kunna besvara frågorna. 

Genom att svara på frågorna ger Du ditt samtycke till att medverka i undersökningen. 

Tack för din medverkan. 

Med vänliga hälsningar 

Pia Claesson & Victoria Alf 
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Kontakt: 

Pia Claesson    Victoria Alf 

Tele: 070-XXXXXXX                                                   Tele: 073-XXXXXX 

Mail: XXXXXXXX@student.hh.se                              Mail: XXXXXXXX@student.hh.se 

 

Examinator:     Handledare: 

Anders Nelson    Lucia Christensen 

XXXXX@hh.se    XXXXX@hh.se 

 

Högskolan LUT (växeln)    Anniqa Lagergren 

035- XX XX XX    XXXXX@hh.se  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 3 Enkät 

mailto:XXXXX@hh.se
mailto:XXXXX@hh.se
mailto:XXXXX@hh.se
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Enkät till verksamma lärare inom idrott och hälsa. 

Fyll i de alternativ som passar Dig och Din undervisning bäst. 

 

Formulärets överkant 

 

Kön  

1. Man 

2. Kvinna 

 

Vad har Du för examen?  

 

Hur många poäng inom ämnet idrott och hälsa har Du läst?  

 

Jag jobbar på...  

1. Kommunal skola 

2. Föräldrarkooperativ/fristående skola 

 

Hur många år har Du arbetat som tillsvidareanställd lärare inom skolverksamheten?  

1. 1-4 

2. 5-9 år 

3. 10-14 år 

4. 15-19 år 

5. 20 år eller längre 
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6. inte alls 

 

Hur många år har Du arbetat som vikarierande lärare inom skolverksamheten?  

1. 1-4 

2. 5-9 år 

3. 10-14 år 

4. 15-19 år 

5. 20 år eller längre 

6. inte alls 

 

Hur stor procentdel omfattar din nuvarande lärartjänst?  

1. 25% 

2. 50% 

3. 75% 

4. 100% 

 

Vilken årskur/årskurser undervisar du i nu, inom idrott och hälsa? Obs! Här kan du välja flera 

alternativ.  

1. år 1 

2. år 2 

3. år 3 

4. år 4 

5. år 5 

 

Bedömning 
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Nedan följer 20 frågor angående bedömning. Frågorna handlar om ditt sätt att se på fyra olika 

aktiviteter utifrån ditt bedömningsperspektiv. Vi vill poängtera att det inte finns några rätt och 

fel svar och att Ditt svar är anonymt. Det är vårt intresse för bedömningsförfarandet som 

ligger till grund för denna enkät.  

 

Inom fotbollsspel bedömer jag eleverna i laganda 1=Instämmer inte alls, 2=Instämmer något, 

3=Instämmer, 4=Instämmer helt  

 1 2 3 4  

Instämmer inte alls     Instämmer helt 

 

Inom fotbollsspel bedömer jag eleverna i samarbete 1=Instämmer inte alls, 2=Instämmer 

något, 3=Instämmer, 4=Instämmer helt  

 1 2 3 4  

Instämmer inte alls     Instämmer helt 

 

Inom fotbollsspel bedömer jag eleverna i motorik 1=Instämmer inte alls, 2=Instämmer något, 

3=Instämmer, 4=Instämmer helt  

 1 2 3 4  

Instämmer inte alls     Instämmer helt 

 

Inom fotbollsspel bedömer jag eleverna i koordination 1=Instämmer inte alls, 2=Instämmer 

något, 3=Instämmer, 4=Instämmer helt  
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 1 2 3 4  

Instämmer inte alls     Instämmer helt 

 

Inom fotbollsspel bedömer jag eleverna i kondition 1=Instämmer inte alls, 2=Instämmer 

något, 3=Instämmer, 4=Instämmer helt  

 1 2 3 4  

Instämmer inte alls     Instämmer helt 

 

Inom leken "skeppsbrott" bedömer jag eleverna i laganda 1=Instämmer inte alls, 2=Instämmer 

något, 3=Instämmer, 4=Instämmer helt  

 1 2 3 4  

Instämmer inte alls     Instämmer helt 

 

Inom leken "skeppsbrott" bedömer jag eleverna i samarbete 1=Instämmer inte alls, 

2=Instämmer något, 3=Instämmer, 4=Instämmer helt  

 1 2 3 4  

Instämmer inte alls     Instämmer helt 

 

Inom leken "skeppsbrott" bedömer jag eleverna i motorik 1=Instämmer inte alls, 

2=Instämmer något, 3=Instämmer, 4=Instämmer helt  
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 1 2 3 4  

Instämmer inte alls     Instämmer helt 

 

Inom leken "skeppsbrott" bedömer jag eleverna i koordination 1=Instämmer inte alls, 

2=Instämmer något, 3=Instämmer, 4=Instämmer helt  

 1 2 3 4  

Instämmer inte alls     Instämmer helt 

 

Inom leken "skeppsbrott" bedömer jag eleverna i kondition 1=Instämmer inte alls, 

2=Instämmer något, 3=Instämmer, 4=Instämmer helt  

 1 2 3 4  

Instämmer inte alls     Instämmer helt 

 

När eleverna "hoppar bock" bedömer jag dem i laganda 1=Instämmer inte alls, 2=Instämmer 

något, 3=Instämmer, 4=Instämmer helt  

 1 2 3 4  

Instämmer inte alls     Instämmer helt 

 

När eleverna "hoppar bock" bedömer jag dem i samarbete 1=Instämmer inte alls, 

2=Instämmer något, 3=Instämmer, 4=Instämmer helt  
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 1 2 3 4  

Instämmer inte alls     Instämmer helt 

 

När eleverna "hoppar bock" bedömer jag dem i motorik 1=Instämmer inte alls, 2=Instämmer 

något, 3=Instämmer, 4=Instämmer helt  

 1 2 3 4  

Instämmer inte alls     Instämmer helt 

 

När eleverna "hoppar bock" bedömer jag dem i koordination 1=Instämmer inte alls, 

2=Instämmer något, 3=Instämmer, 4=Instämmer helt  

 1 2 3 4  

Instämmer inte alls     Instämmer helt 

 

När eleverna "hoppar bock" bedömer jag dem i kondition 1=Instämmer inte alls, 2=Instämmer 

något, 3=Instämmer, 4=Instämmer helt  

 1 2 3 4  

Instämmer inte alls     Instämmer helt 

 

När eleverna utför friidrottsgrenen "60 meter löpning" bedömer jag dem i laganda 

1=Instämmer inte alls, 2=Instämmer något, 3=Instämmer, 4=Instämmer helt  
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 1 2 3 4  

Instämmer inte alls     Insätmmer helt 

 

När eleverna utför friidrottsgrenen "60 meter löpning" bedömer jag dem i samarbete 

1=Instämmer inte alls, 2=Instämmer något, 3=Instämmer, 4=Instämmer helt  

 1 2 3 4  

Instämmer inte alls     Insätmmer helt 

 

När eleverna utför friidrottsgrenen "60 meter löpning" bedömer jag dem i motorik 

1=Instämmer inte alls, 2=Instämmer något, 3=Instämmer, 4=Instämmer helt  

 1 2 3 4  

Instämmer inte alls     Insätmmer helt 

 

När eleverna utför friidrottsgrenen "60 meter löpning" bedömer jag dem i koordination 

1=Instämmer inte alls, 2=Instämmer något, 3=Instämmer, 4=Instämmer helt  

 1 2 3 4  

Instämmer inte alls     Insätmmer helt 

 

När eleverna utför friidrottsgrenen "60 meter löpning" bedömer jag dem i kondition 

1=Instämmer inte alls, 2=Instämmer något, 3=Instämmer, 4=Instämmer helt  
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 1 2 3 4  

Instämmer inte alls     Insätmmer helt 

 

Undervisning 

Nedan följer 6 frågor angående din undervisning. Frågorna handlar om ditt sätt att se på din 

undervisning. Vi vill återigen poängtera att det inte finns några rätt och fel svar och att Ditt 

svar är anonymt.  

 

Uppnåendemålen framgår tydligt i min undervisning. 1=Instämmer inte alls, 2=Instämmer 

något, 3=Instämmer, 4=Instämmer helt  

 1 2 3 4  

Instämmer inte alls     Instämmer helt 

 

Min undervisning grundar sig utifrån uppnåendemålen. 1=Instämmer inte alls, 2=Instämmer 

något, 3=Instämmer, 4=Instämmer helt  

 1 2 3 4  

Instämmer inte alls     Instämmer helt 

 

Min undervisning ger eleverna rätt förutsättningar att nå uppnåendemålen. 1=Instämmer inte 

alls, 2=Instämmer något, 3=Instämmer, 4=Instämmer helt  

 1 2 3 4  
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Instämmer inte alls     Instämmer helt 

 

Min lärarexamen har gett mig rätt verktyg för att undervisa inom idrott och hälsa. 

1=Instämmer inte alls, 2=Instämmer något, 3=Instämmer, 4=Instämmer helt  

 1 2 3 4  

Instämmer inte alls     Instämmer helt 

 

Min lärarexamen har gett mig rätt verktyg för bedömning inom idrott och hälsa. 1=Instämmer 

inte alls, 2=Instämmer något, 3=Instämmer, 4=Instämmer helt  

 1 2 3 4  

Instämmer inte alls     Instämmer helt 

 

Elevernas bedömning grundas utefter uppnåendemålen. 1=Instämmer inte alls, 2=Instämmer 

något, 3=Instämmer, 4=Instämmer helt  

 1 2 3 4  

Instämmer inte alls     Instämmer helt 

 

 

 

Formulärets nederkant 

0

Skicka
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Från Google Dokument Anmäl otillåten användning - Användarvillkor - Ytterligare villkor 

http://docs.google.com/
https://spreadsheets0.google.com/reportabuse?hl=sv&formkey=dHZWNXJyTlJBNmt6aGIydVFkbm1iYUE6MQ&source=https%253A%252F%252Fspreadsheets0.google.com%252Fviewform%253Fhl%253Dsv%2526formkey%253DdHZWNXJyTlJBNmt6aGIydVFkbm1iYUE6MQ
http://www.google.com/accounts/TOS
http://www.google.com/google-d-s/terms.html
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