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Till	  högre	  seminarie	  
Ni får här delar av olika avsnitt för att skapa en förståelse för vad jag skriver om. Jag börjar 

med en kort bakgrund/problemformulering som mynnar ut i ett syfte. Därefter följer (mycket) 

kort om metod. Efter detta en liten introduktion till teorin för att sedan avslutas med utvalda 

resultat och analys av dessa. 

Jag behöver hjälp med att förstå om jag kan använda denna teori såsom jag gör och om jag 

eventuellt behöver komplettera med någon annan teori. Har ni andra synpunkter är de 

givetvis mycket välkomna! 

Jag kan tillägga att jag har året ut på mig, vilket innebär att jag inte har möjlighet att samla 

in någon ny data, det jag har är det som kan användas! 

Bakgrund	  
Under mina år som idrottslärare och på senare tid som licentiand i Forskarskolan för idrott 

och hälsas didaktik har jag stött på en hel del forskning som visar att bedömningen i ämnet 

idrott och hälsa inte alltid fungerar tillfredställande. Tholin (2006) kunde i sin avhandling visa 

att många lärare skapar egna betygskriterier som utgår ifrån prestationer såsom att springa 

snabbt och hoppa högt. Även Londos (2010) har konstaterat detta, samt att det finns lärare 

som bedömer aktivitet och närvaro, vilket inte är kopplat till vare sig gamla eller nya 

styrdokument. Quennerstedt, Öhman och Eriksson (2008) har, med utgångspunkt i Nationella 

utvärderingen 03, kunnat visa att det förekommer en låg lägstanivå vad gäller betygsättning, 

är du bara med på lektionerna så blir du godkänd. Vidare har Quennerstedt (2008) i en 

betygsgranskning kunnat se att det finns elever som får betyg, ibland ett högt sådant, trots att 

de varken kan simma eller dansa, något som är ett obligatoriskt krav för att överhuvudtaget 

kunna bli godkänd. Utifrån ovanstående forskning verkar det finnas en osäkerhet och/eller en 

okunskap gällande hur bedömning i ämnet idrott och hälsa ska gå till. 

Vad denna osäkerhet skulle kunna bero på finner jag intressant. Det finns forskning som 

problematiserar detta med utgångspunkt i Lpo 94 (Läroplan för grundskolan 1994), bland 

annat har Eriksson m fl (2003) vid Örebro Universitet med hjälp av en lärarenkät kunnat visa 

att många lärare tycker att de nationella betygskriterierna är luddiga och otydliga och öppnar 

upp för egna tolkningar. De pekar också på att det är fler lärare som inte tycker sig få någon 

vägledning av betygskriterierna än tvärtom. Även Selghed (2006) har undersökt vilket stöd 

lärare får vid bedömning och betygsättning. Med utgångspunkt i Lpo 94 konstaterar han att 
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nationellt utformade kriterier för betygsstegen väl godkänd och mycket väl godkänd för skolår 

9 finns formulerade, resten måste lärarna själva skapa i lokala kriterier. Selgheds slutsats är att 

det stöd kring betygssättning som lärarna erbjuds är svagt. Detta kan jämföras med den nu 

gällande läroplanen, Lgr 11, och de stöddokument kring dokumentation som Skolverket 

publicerat (bl a bedömningsstöd i form av text och film). Har den ”nya” kursplanen gjort 

lärarna mer säkra i sin bedömningspraktik? Och om inte, varför då?  

Även eleverna verkar ha bristande kunskaper kring vad som krävs för ett godkänt betyg i 

ämnet idrott och hälsa. Redelius och Hay (2012) har tittat närmre på vilka förmågor eleverna 

tror är viktigast för att uppnå ett högt betyg. Inställning, närvaro/aktivitet och idrottslig 

förmåga dominerar, vilket skulle kunna visa på att eleverna uppfattat få av de aspekter som 

omnämns i kursplanen som viktiga. Detta skulle kunna påverka bedömningens kvalitet då 

Hay och Penney (2009) menar att elevernas kunskaper om bedömningens grunder är av 

största vikt när det kommer till att skapa en bra och effektiv bedömning.  

Syfte	  
Med utgångspunkt i ovanstående så är syftet med studien att skapa en förståelse för 

idrottslärares bedömningspraktik utifrån Lgr 11. Vidare syftar studien till att 

analysera/undersöka hur eleverna upplever att lärarnas bedömning går till samt hur denna 

bedömning kommuniceras till eleverna. 

Frågeställningar: 

Hur pratar idrottslärare kring bedömning av allsidig rörelse? 

Hur uppger eleverna att de upplever bedömning av allsidig rörelse? 

Hur kommuniceras bedömningen till eleverna under idrottslektionerna? 

Metod	  
Jag har intervjuat tre stycken idrottslärare som undervisar idrott och hälsa i skolår nio samt 

observerat 13 lektioner där tidigare nämnda idrottslärare undervisat sammanlagt 5 olika 

klasser. Utöver detta så har eleverna (sammanlagt 74 st) i de undervisade klasserna fyllt i en 

enkät där de svarat på frågor som behandlat hur de tror att de blir bedömda, hur de får 

information kring bedömning samt hur ofta de tror blir bedömda.  
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Teori	  

Human	  Service	  Organisationer	  och	  Gräsrotsbyråkrater	  
 
Skolan som verksamhet har många likheter med andra verksamheter såsom vården, 

socialomsorgen och rättssystemet på så sätt att de handskas med människor. Hasenfeld (2010) 

använder begreppet Human Service Organisations (HSO) när han beskriver dessa olika 

verksamheter, medan Lipsky (1980) pratar om Street-Level Bureaucracy och Mintzberg 

(1979) använder begreppet Professional Bureaucracy. Alla tre begrepp är nära besläktade och 

beskriver i mångt och mycket samma sak. Hasenfeld (2010) beskriver HSO som följande: 

“Human service organizations, such as schools, hospitals and social service, play a pivotal 

role in the lives of people. Individuals and families are highly dependent on them to enhance, 

maintain, and protect their well-being.” (s. 9) medan Lipsky (1980) definierar street-level 

bureaucracies som: “These (the street-level bureaucracies) are the schools, police and 

welfare departments, lower courts, legal services offices, and other agencies whose workers 

interact with and have wide discretion over the dispensation of benefits or the allocation of 

public sanctions” (s.xi). Vidare beskriver Lipsky (1980) de personer som jobbar inom dessa 

organisationer som: “Public service workers who interact directly with citizens in the course 

of their jobs, and who have substantial discretion in the execution of their work are called 

street-level bureaucrats. […] Typical street-level bureaucrats are teachers, police officers 

and other law-enforcement personnel, social workers, judges, public lawyers and other court 

officers, health workers and other public employees who grant access to government 

programs and provide services within them “ (s. 3).	  

I Sverige används ofta begreppen gatubyråkrater1 (street-level bureaucrats) och 

organisationer (HSO) (Johansson, 2007). De människor som organisationerna möter kallas 

för klienter. I denna text kommer jag dock i fortsättningen att använda mig av begreppen 

lärare, skola och elever för att knyta an till min forskningskontext. 	  

 

Kännetecknande för lärarna är att de interagerar med elever vars olika förmågor de på något 

sätt ska utveckla. Utöver denna interaktion så är det enligt Lipsky (1980) vanligt att lärarna 

har ett	  stort handlingsutrymme,	  att eleverna ofta är ofrivilliga	  och att	  det finns för lite resurser 

i förhållande till det arbete som ska utföras. Vidare så tenderar efterfrågan på service att öka i 

takt med att utbudet ökar och de mål och förväntningar som finns på läraren är otydliga, vaga 

                                                
1	  Även	  begreppen	  gatubyråkrater	  och	  närbyråkrater	  används	  
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eller motstridiga. Slutligen så menar Lipsky (1980) att de prestationer (undervisning) 

orienterade mot måluppfyllelse som lärarna utför ofta är svåra, om inte omöjliga, att mäta. 

Jag kommer i detta försök till att analysera resultatet med hjälp av teorin att bara titta på två 

av ovanstående aspekter: de ofrivilliga eleverna samt de otydliga målen. Nedan följer en kort 

beskrivning av dessa aspekter. 

Elever 

Inom definitionen av vad som kännetecknar skolan ingår att man arbetar med elever. Eleverna 

blir i detta fall både råmaterial och produkt då de är det material som lärarna jobbar med samt 

den slutprodukt som i slutet av skoltiden kommer ut på andra sidan (Lipsky, 1980; Hasenfeld, 

2010). Hasenfeld (2010) menar att när en lärare träffar en elev så påbörjas en 

transformationsprocess. Denna kan vara svår eftersom materialet är en levande person som 

har en egen vilja och motivation, eleverna är själva en del av produktionsprocessen. Detta 

innebär att eleven kan påverka processen, hur det går beror inte bara på läraren utan även på 

eleven och det förhållande som lärare-elev har. En konsekvens av detta är att det inte bara är 

skolan och dess regler som påverkar resultatet, utan även elevens vilja att jobba mot det 

önskade resultatet. Vad gäller läraren så innebär den process som fortgår i ett lärare-

elevförhållande att läraren måste visa empati och hängivenhet, det finns helt enkelt vissa 

känslomässiga krav på dem. Dessutom har de beslut tagna av läraren stora implikationer på 

elevens liv och bör därför vara moraliskt försvarbara, vilket gör att det finns en moralisk 

grund inom skolorna.	  

Inom grundskolan är inte klienterna i egentlig mening frivilliga. Läraren måste därför 

utveckla metoder för att få elevernas samtycke för att kunna utföra sitt jobb. Detta kan leda till 

en konflikt mellan å ena sidan omhändertagande och å andra sidan kontroll (Söderfeldt m fl, 

1996). 	  

Det finns runt läraren en hel del intressenter avseende de olika elevernas behov, såsom eleven 

själv, elevens familj, olika intressegrupper, medarbetare, ledning, kommun, stat, media och 

egna värderingar. Det är inte alltid som de olika intressenternas bedömning av en elevs behov 

överensstämmer med varandra, vilket gör att en del av lärarens jobb blir att försöka förstå och 

införliva de olika åsikterna utifrån vad som är moraliskt och/eller legalt försvarbart 

(Hasenfeld, 1983).	  
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Mål 

Lipsky (1980) menar att övervakning och kontroll kan ge vägledning gentemot skolans mål, 

prestationsmätning kan fungera som feedback för att justera systemet. Ju tydligare målen är 

och ju bättre prestationsmätningen fungerar desto bättre kan vägledningen gentemot målen 

bli. Men tvärtom gäller att ju otydligare målen och feedbacken är, desto mer ensam är läraren.	  

Vidare menar Lipsky (1980) att målen inom skolorna ofta är motstridiga och otydliga, ska de 

sträva efter att utveckla elevernas sociala värderingar och förmågor, lära ut grundläggande 

kunskaper eller fungera som en arbetsplats för utbildade lärare? Denna motstridighet gör att 

det ofta uppstår konflikter mellan olika mål. Utöver detta är målen ofta idealiserande vilket 

gör dem svåra att uppnå: god hälsa, likvärdig behandling osv.  

En konflikt mellan olika mål kan bero ofta på flera olika orsaker, t ex kan elevcentrerade mål 

krocka med socialpolitiska mål. Ett exempel på detta är när utbildning krockar med 

individuell utveckling hos elever eller disciplin. Skolan är både tvingande och normativ på så 

sätt att det finns en skolplikt som innebär att barn måste gå i skolan, samtidigt som det finns 

sanktioner gentemot elever som inte ”sköter sig” och följer gängse normer för uppförande. 

Skolan är dessutom det enda ställe dit föräldrar kan skicka sina barn för att lära sig 

grundläggande kunskaper. En lärare kan, som professionell, vara inriktad på utbildning enligt 

kursplan, men skolan som organisation kan dessutom ha tankar kring disciplin och 

socialisering enligt normer, som krockar med lärarens intentioner. Givetvis kan även det 

motsatta förhållandet förekomma. 

En annan orsak till konflikt mellan olika mål kan vara att elevcentrerade mål krockar med 

skolcentrerade mål. Här kan viljan hos läraren att behandla eleverna som individer krocka 

med skolans vilja att processa jobbet snabbt och med de medel som finns till hands. Detta 

skapar ett dilemma kring hur man kan behandla eleverna som individer och samtidigt som ett 

kollektiv.  

En tredje orsak till målkonflikt kan vara att lärarens rollförväntningar kommuniceras genom 

olika motstridiga referensgrupper. Basen för rollförväntningar har tre källor: kollegor i 

liknande rollpositioner, referensgrupper och allmänheten. Vissa föräldrar vill att skolan lär ut 

baskunskaper medan andra vill att de lär ut sociala färdigheter. Detta ger att ju mer heterogent 

ett samhälle ser på skolans uppgift, desto fler målkonflikter för läraren. Vad gäller kollegor så 

är det bara de som till fullo förstår hur man har det, ju större konflikterna mellan olika mål är, 

desto viktigare är det att ha support från sina gelikar. Lipsky (1980) menar att eleverna har en 
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väldigt liten del i lärarens rollsökande (kolla om det finns annan forskning som motstrider 

detta). 

Resultat	  
Intervjuerna är analyserade på så sätt att de är uppdelade i kategorier utifrån på vilka grunder 

lärarna uppger att de bedömer eleverna. Kategorierna är kroppslig kompetens, att göra sitt 

bästa, utveckling samt sociala färdigheter. Även elevernas enkätsvar kring hur de upplever sig 

bli bedömda är uppdelade enligt ovan nämnda kategorier, samt ytterligare några kategorier. 

De vanligaste förekommande svaren hos eleverna är, i fallande ordning: Hur mycket jag 

jobbar på lektionen (alltså hur aktiv jag är), hur bra jag kan göra rätt rörelser, att jag gör mitt 

bästa, min inställning (t ex hur positiv jag är), närvaro samt uppförande. 

Vad som inte redovisas nedan är att alla tre lärare under intervjuerna berättar att de och 

eleverna nästan alltid är överens om vilka betyg eleverna ska få. 

Nedan redovisar jag de intervju-urklipp som hamnat i kategorierna att göra sitt bästa samt 

utveckling. Alla urklippen är direkta citat från lärarna på respektive skola. Vissa av citaten är 

relativt långa, detta för att förstå i vilket sammanhang de är tagna ur. 

Göra	  sitt	  bästa:	  
Österskolan: 

… nu tränar ni (eleverna) bara, så många moment eller träningar som möjligt, så ofta ni kan, 
så mycket som möjligt. Nu har vi fullt ös denna lektion, träna och gör så många repetitioner ni 
kan… (läraren berättar om hur hen instruerar eleverna) 

Och sen kan jag göra en bedömning om det är för att dom inte jobbar, eller är ”lata” eller har 
haft en dålig dag eller att de har låg intensitet, därför kan jag inte göra någon bedömning, det 
noterar jag också, så jag vet att det här blev inget bra kvalité, för de var inte fokuserade… 

Ja, och tanken är att alla ska klara alla målen, ha möjlighet att göra det, då kan man inte kräva 
att de ska vara elitidrottare på något sätt… 

Västerskolan: 

Jag har ju vissa killar som ligger på ett A men som inte kan koordinera sina händer och fötter i 
dans, och inte vill göra det. Och hade jag sett att den eleven hade försökt allt vad han kunde, 
eller hon kunde, att lära sig det här, så kanske det hade blivit ett A, men ser jag att den här 
eleven har inget intresse av att lära sig det här och har inget intresse av att utveckla sig inom 
detta området så måste jag tala om för honom… 

Norrskolan: 

Och sen, (…) det är svårt när man har den här generella bilden av A (en elev med betyget A), 
arbetar den, eller när vi har de här aktiva momenten, tar den ett ansvar, är det den som jobbar 
på… 
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Jag tycker att jag haft fler elever de senaste ett, två åren som inte har varit dom här 
traditionella idrottseleverna men som ändå tycker att idrottsämnet har blivit roligt för att dom 
har kunnat se att jag kan få ett bra betyg trots att jag inte är den där idrottstjejen/killen för att 
mitt arbete värderas också, eller bedöms att arbetet som resulterar i en utveckling blir en 
bedömningsgrej. Och det tycker jag är viktigt, för oavsett hur duktig du är så är det ju arbetet 
man vill åt, man vill ju att de ska träna… 

Det finns elever som kan jobba sig upp genom träning, de kan komma ganska högt upp fast de 
inte hade dom fysiska förutsättningarna från början, men genom hårt arbete ändå komma upp 
och nafsa på de där högsta nivåerna. Det tycker jag har vart lite svårt med bedömningen, vad 
är det högsta och vad är det lägsta, vad tänker vi på när vi tänker ett E? Är det bara att du 
deltar och så är det ett E eller kan ett E vara att det faktiskt måste hända lite på lektionerna 
också, du kan inte bara va där, jag vill se att du arbetar också… 

Fast samtidigt tycker jag då, och det är ju oftast killar, att då kan man jobba lite extra, då kan 
man ta det som deras motivation. Oftast så kan man ju ha det som deras utvecklingsmål, det 
här behöver du jobba mer på liksom. Jag hade några killar i nian som jag verkligen fick slita 
med, alltså ska ni ha era A så måste ni få till det här lite, lite bättre. Annars kan jag inte med 
gott samvete ge er A. 

Utveckling:	  
Österskolan: 

Men det handlar om att man kan, det handlar egentligen om att man veta att det finns tre 
gränser, att man utvecklar sin förmåga under de här fyra åren som vi har dom åtminstone, på 
högstadiet. 

…vi jobbar rätt mycket med träningsdagböcker i åttan och nian och där ingår liksom att dom 
ska göra lite självbedömning och att dom själv ska reflektera kring sin egen utveckling och 
där kommer det ju fram, där blir det ju väldigt bra på det viset att dom ser ju, hur det blir en 
utveckling. Har vi en tioveckorsperiod, t ex konditions träning så märker dom att det är 
mycket lättare att springa, och det kan ju vara både tekniken och konditionen naturligtvis, 
men där märker dom att dom har utvecklat sina rörelser. 

Och då får dom kanske själva ibland bygga en bana. Alla ska kunna banan men sen ska det 
finnas alternativ i svårighetsgrad så att dom ska få välja vilken, och sen så när dom känner sig 
bekväma med ena fållan så att säga, eller höger, så kan dom gå vänster, och då ser dom själva 
sin egen utveckling, att det finns en skillnad i just det här om man kan det väl eller relativt väl 
(syftar till betygskriterierna). 

Även om vissa naturligtvis fortfarande är osäkra på vad som gäller så blir det fler som är säkra 
att, det är det här vi bedömer, det är inte det här som är i fokus utan i fokus är ju din 
utveckling, att du närmar dig, att du blir så duktig som du kan bli så att säga. 

Sen är det ju viktigt att man visar, eller säger det, att syftet är att alla kan nå alla steg och 
jobbar på att utveckla dom. 

Västerskolan: 

… men ser jag att den här eleven har inget intresse av att lära sig det här och har inget intresse 
av att utveckla sig inom detta område så måste jag tala om för honom, jag har gjort det nu 
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med två, så vill du ta steget upp så måste du visa, att du vill, att du har någon form av 
utveckling inom det här området… 

Niorna som gick ut nu dom har jag haft sen ettan och känner dom utan och innan, har följt 
deras utveckling över tiden, så man känner ju att man har en, alltså ett gott underlag att sätta 
betyg på… 

Norrskolan: 

Jag vet att ibland så har jag kört, om jag har haft kondition, så har jag kunnat säga att det är 
liksom inte nivåerna utan säg att vi kör en utveckling, säg att du börjar här och så ser du att du 
kommer hit, det är ju en superutveckling för dig. Jag vet för jättemånga år sedan när vi hade 
beeptestet, då var det ju fasta gränser och så tog jag bort det och sa att vi kan ju ändå göra det, 
för då kan ju du se att om du börjar här på nivå fyra och så tar du dig upp till nivå sex, det är 
ju superbra för dig, men den som redan ligger på sjuan, den får ju sätta nästa, nya mål. Att få 
dom att förstå det, att trots att vi är väldigt olika, och du är jättesnabb och hoppar så kan jag 
ändå göra en jättestor utveckling utifrån mina… Det har jag försökt trycka ganska mycket på, 
att ni utgår ju ifrån er själv liksom. Jag kan inte ge samma mål till alla för det vore att ge nån 
alldeles för lätt uppgift och nån alldeles för svårt, utan det är ju väldigt… 

Har den gjort en resa kanske, kan jag tydligt se för det kan jag ibland göra, här är nån som 
verkligen har jobbat extra den här terminen och man ser att den har utvecklats och presterat på 
en högre nivå än den här har gjort innan, pga sitt arbete på lektionerna och vilja till att, vilja 
utveckla sig 

För innan, då kanske när man mätte, du hoppade bara 2.30 i längd, då grejade dom aldrig för 
att det bara var så kopplat till det här resultatet som skrevs ner, men jag tycker att jag har en 
hel del elever som kan jobba sig upp på en högre nivå för man vet att arbetet i sig kan 
resultera i en utveckling som kan vara positiv, när man ser att du har faktiskt tagit ett stort steg 
här, du har utvecklats, du har arbetat. 

… jag har mer haft diskussion ibland om hur kunde hon få så högt (betyg), hon är egentligen 
inte så duktig, eller han, på idrott men hon har ju ändå tränats och utvecklat och kommit, 
utifrån sin (förmåga), ganska högt upp. Kanske inte hela vägen upp, hon har inte dom 
superfysiska färdigheterna, men hon har kunnat jobba sig fram, så jag tycker att arbetet i sig 
har, har man märkt att eleverna har insett, kan gynna att lägga ett bra arbete på lektionerna för 
att det ger en utveckling i sig som kan resultera i ett högre omdöme. Det hade kanske inte 
resulterat i ett så mycket bättre resultat, om man bara hade tittat på resultaten, men i 
utvecklingen så gör det ju det. 

Analys	  
Jag ska här försöka ge exempel på hur jag tänker mig att en analys av resultatet utifrån teorin 

skulle kunna se ut. 

Att lärarna arbetar gentemot elever innebär att eleverna kan påverka hur själva 

bedömningsprocessen går till, läraren måste enligt Lipsky (1980) utveckla metoder för att få 

elevernas samtycke för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Dessutom kan de beslut tagna av 

lärarna, i detta fall i form av betyg, få stora implikationer på elevernas liv. Detta skulle kunna 

innebära att lärarna har en moralisk skyldighet att göra bedömningar som både de och 
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eleverna kan vara överens om. Tanken att eleverna genom att göra sitt bästa kan uppnå höga 

betyg är moralisk försvarbar. De elever som jobbar hårt och kämpar är de som i slutändan 

också belönas. Tvärtom gäller att de elever som inte tar ämnet på allvar inte heller får något 

högt betyg. Lärarna uppger att eleverna ofta är nöjda med vilka betyg de får, vilket skulle 

kunna vara ett tecken på att lärarna har vunnit elevernas samtycke. Även det faktum att en 

majoritet av elever uppger att hur hårt man jobbar ligger till grund för bedömning skulle 

kunna tala för att ett samtycke har skett.  

Vad gäller de olika intressenter som finns runt lärarna, så berättar lärarna inledningsvis i 

intervjuerna hur de arbetar med bedömning enligt Lgr 11 (ej redovisat i ovanstående resultat), 

vilket borde göra vissa intressenter nöjda. Senare under intervjuerna uppger de hur bedömer 

enligt andra kriterier än de i Lgr 11, vilket kanske tillfredsställer andra intressenter. Dock 

uppger lärarna aldrig att de upplever någon som helst påtryckning från något håll, men 

däremot att det förekommer diskussioner kring betyg, dels mellan kollegorna och dels mellan 

dem själv och elever (när elever upplever att någon annan elev fått för högt betyg). Dessa 

diskussioner handlar dock inte om påtryckningar utan om likvärdighet (kollegor emellan) och 

om motiveringar till ett visst betyg hos en viss elev. Är det möjligt att det inte förekommer 

några påtryckningar från andra intressenter eller finns de där men är osynliga för lärarna? Vill 

lärarna inte medge att påtryckningarna finns eftersom detta skulle äventyra deras 

professionalitet?  

Lärarna tittar på hur mycket eleverna jobbar och hur mycket de utvecklas, men inte 

nödvändigtvis mot målen i kursplanen. Det verkar viktigare att utvecklas än att faktiskt uppnå 

ett visst mål. Detta skulle kunna förklaras utifrån teorin att skolan har otydliga och ibland 

motstridiga mål. Lärarna stärker denna teori då de under intervjuerna uppger att de finner 

målen och kunskapskriterierna otydliga (ej redovisat i ovanstående resultat). Att titta på och 

bedöma en elevs utveckling är troligtvis ett både enklare och tydligaren sätt att bedöma en 

elev på, än att försöka förstå kunskapskriterierna för att sedan tillämpa dem i praktiken. 

Slutligen kan det tänkas att elevernas vilja att utvecklas och deras engagemang är ett sätt att 

bekräfta att ämnet (och i förlängningen läraren) är värt att kämpa för, det ger läraren en 

bekräftelse på att hen gör ett bra jobb.  

 

 

 


