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ABSTRACT 
 
I arbetet intervjuas åtta lärare i idrott och hälsa för grundskolans senare år om hur de 
obligatoriska momenten friluftsliv, orientering, simning och hälsa kommer till 
uttryck och bedöms i undervisningen i år nio. Lärarna intervjuas om vad som krävs 
av eleverna för att uppnå respektive betygsteg Godkänd, Väl godkänd och Mycket 
väl godkänd. Intervjuerna syftar till att se vad i bedömningen och betygssättningen 
som krävs för de olika betygsstegen och de skillnader som finns mellan lärarna.  
 
Intervjuerna bygger på tidigare forskning som visar att den nationella kursplanen kan 
tolkas väldigt olika av lärarna i idrott och hälsa vilket leder till en orättvis bedömning 
och betygssättning av eleverna. Arbetet bygger på att belysa de olika momenten i 
relation till den problematik som har visat sig finnas i hur bedömningen skall 
genomföras.  
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1 INTRODUKTION 
 
Av egna erfarenheter utifrån verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och vikarierande 
ute på högstadieskolor så har tanken slagit mig att det är väldigt svårt att bedöma och 
betygsätta en elev i ämnet idrott och hälsa. Jag som idrottslärare har vanligtvis flera 
olika klasser som jag kanske bara träffar vid två tillfällen per vecka och då ska jag 
samla in den information som behövs för att sätta ett rättvist betyg på eleven. Att 
sätta betyg på en elev i ett till största delen praktiskt ämne kan av många idrottslärare 
upplevas som problematiskt, då det inte i någon större utsträckning förekommer 
några skriftliga prov som sedan kan ligga till grund för betygssättningen (Annerstedt 
2002). I den nationella kursplanen finns det ett stort utrymme till egen tolkning vid 
utvecklandet av lokala kursplaner. Flera lärare tycker att detta är ett stort problem 
vilket går att se i en utredning gjord av Eriksson m fl. (2003) på uppdrag av 
skolverket där detta lyfts fram. De nationella kriterierna fylls ut med lokala kriterier 
där det t e x krävs en aktiv närvaro för att bli Godkänd och för MVG krävs det en 
god social förmåga (Eriksson m fl. 2003).       
 
I ämnet idrott och hälsa ska inte en elev betygsättas efter hur snabbt den springer, hur 
långt den hoppar eller hur många mål den gör vid olika bollspel. Dessvärre verkar 
detta dock finns kvar på en del skolor ute i landet. I en studie gjord på uppdrag av 
skolverket (2001) som heter ”Det måste va` sånt som får en att fundera mera” lyfter 
författarna fram att ett problem som idrottsämnet har är att det kan ta död på lusten 
hos vissa elever att röra på sig. Skolan är många gånger kvar i den traditionella 
ämnesundervisningen och med betygskriterier som mäter fysiska prestationsresultat. 
De arbetsformer som bedrivs i dagens idrottsundervisning kan avskräcka många barn 
och ungdomar eftersom det kan upplevas som ett tvång med närvarokontroll och 
fixering vid betyg istället för att öka lusten för att röra på sig (Nilsson & Norgren 
2001). I en annan studie gjord utav Örebro universitet (2002) på uppdrag av 
skolverket visar dock den starka tonvikt som tidigare lagts inom prestation, tävlan 
och konkurrens inte längre finns kvar vilket ovanstående studie menar på (a.a.).   
 
 
I den nationella kursplanen finns det vissa moment som är obligatoriska att ha med i 
undervisningen som t e x hälsa, friluftsliv, orientering och simning. Friluftsliv, 
orientering och simning är inslag i undervisningen som kräver mer planering 
eftersom läraren vanligtvis behöver ta sig utanför skolans område och är mer 
tidskrävande. Inom dessa moment finns det vissa mål som eleven skall ha uppnått 
när de slutar det nionde skolåret. De mål som står angivna de nationella kursplanen 
som eleven skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret är bl.a.  
 

Förstå sambandet mellan mat, motion och hälsa och kunna tillämpa kunskaper i 
ergonomi i vardagliga sammanhang. Kunna orientera sig i okända marker genom att 
använda olika hjälpmedel, samt kunna planera och genomföra vistelse i naturen 
under olika årstider. Kunna hantera nödsituationer i och vid vatten samt ha 
kunskaper i livräddande första hjälp (Skolverket 2000 s.1) 

 
De mål som står angivna i den nationella kursplanen är väldigt öppna för tolkning 
vilket leder till att de tolkas väldigt olika av idrottslärarna. I en studie gjord av 
Örebro universitet (2002) fick idrottslärarna ange vilka tre aktiviteter som var mest 
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förekommande i undervisningen. Alla ovanstående fyra moment hamnade på åttonde 
och sista plats i undersökningen trots att de ska vara obligatoriska moment i 
undervisningen som ska ligga till grund för betygsättningen. I samma studie så fick 
också lärarna välja ut de tre aktiviteter som de ansåg vara de viktigaste. Här går det 
att se samma mönster som tidigare nämnts då dessa fyra åter igen hamnar längst ner 
på listan (Eriksson m fl. 2003).       
 .     
Syftet med detta arbete är att försöka få en inblick i hur lärarna bedömer och 
betygsätter en elev för respektive betygsteg. Att få en inblick i hur vanligt 
förekommande de obligatoriska momenten simning, orientering, friluftsliv och hälsa 
är i undervisningen samt hur dessa sedan bedöms. De två frågeställningar som jag 
har valt att utgå ifrån är följande;  
 
 

Hur kommer de obligatoriska delarna simning, friluftsliv, orientering och 
hälsa till uttryck i ämnet idrott och hälsa i årskurs nio och hur bedöms och 
betygssätts dessa?    
 
Vad är det som ligger till grund för lärarnas bedömning och betygsättning för 
de olika betygstegen i årskurs nio i idrott och hälsa?   
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2 BAKGRUND 
 

2.1 Nuvarande mål- kunskapsrelaterade betygssystemet   

Här beskrivs kortfattat det nuvarande mål- och kunskapsrelaterade betygsystemet, 
vilka betygsteg som finns och dess poängvärde. Regeringen har också föreslagit en 
betygskala som skall ersätta den nuvarande för att den anses ha för få betygsteg 
vilket beskrivs i detta stycke.   

I dagens mål- och kunskapsrelaterade betygsystem så är det elevernas 
kunskapskvaliteter som bedöms till redan fastställda mål och kriterier. De olika 
betygssteg som används är Godkänd (G) 10p, Väl godkänd (VG) 15p samt Mycket 
väl godkänd (MVG) 20p, varje ämne har också en egen kursplan med mål och 
kriterier som eleverna skall utveckla under kursens gång. I grundskolan finns endast 
betygskriterier för de två högre betygsstegen VG och MVG, för G är det istället mål 
som skall uppnås. Om en elev inte skulle nå upp till de fastställda målen så sätts 
betyget Underkänd (U), Relationerna mellan de olika betygsstegen grundar sig på 
kvalitativa olikheter och inte efter en graderad skala, VG-kvaliteter är mer värda än 
G-kvaliteter då de förutom kvaliteterna från det lägre betygssteget också innefattar 
ytterligare kvaliteter som gäller för det högre betygsteget. Samma princip gäller för 
det högsta betyget MVG som representerar det mest kvalificerande kunnandet 
(Skolverket 2008.)   

Regeringen har föreslagit att en ny betygskala ska införas i skolan som består av sex 
steg och graderas med bokstäverna F-A, där F är lägsta betyg och A är det högsta. De 
nya betygstegen är inte direkt jämförbara med de nuvarande G, VG och MVG. De 
förslag som regeringen har gett är att en elev som idag får Godkänt istället får E eller 
D, Väl Godkänt kommer att motsvaras av D, C eller B. En elev som idag uppnår 
kriterierna för Mycket väl godkänt kommer med det nya betygssystemet få B eller A. 
Regeringen påvisar dock att det nya systemet inte är helt jämförbart med det 
nuvarande trots att det maximala betygsvärdet 20,0 är detsamma. Betyget F sätts bara 
ifall en elev inte når upp till E och är detsamma som underkänd, då måste ett 
skriftligt omdöme om elevens kunskapsutveckling ges. Om det helt skulle saknas 
underlag för att bedöma en elevs kunskaper p.g.a. frånvaro så sätts ett horisontalt 
streck (Regeringen 2008). 

 

2.2 Bedömningens inriktning i den nationella kursplanen    
 
Här nedan följer en sammanfattad version av den nationella kursplanen i idrott och 
hälsa med fokus på de obligatoriska momenten hälsa, simning, orientering och 
friluftsliv samt vad som ska ligga till grund för bedömning och betygssättning för 
respektive moment.  
 
I den nationella kursplanen så står det bl.a. att ämnets syfte och roll är att ämnet ska 
utveckla barn och ungdomars fysiska, psykiska och sociala förmåga samt ge 
kunskaper om hälsans betydelse för den egna livsstilen. En av de grundläggande 
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faktorerna med ämnet är att alla oavsett individuella förutsättningar skall kunna delta 
i den undervisning som bedrivs (Skolverket 2000).     
 
Ämnets karaktär och uppbyggnad är att ämnet har ett brett innehåll av aktiviteter 
där alla elever oavsett fysiska förutsättningar ska kunna delta och tillsammans med 
andra erhålla upplevelser och erfarenheter. Undervisningen skall bedrivas med ett 
grundläggande hälsoperspektiv där fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande 
förmedlas så att eleverna får kunskap om hur en god hälsa kan främjas. I ämnet ska 
det finnas möjlighet för eleverna att diskutera frågor som rör hälsa och etik i 
anknytning till idrott och friluftsliv. Centrala delar i ämnet är allsidiga 
rörelseaktiviteter och en allsidig rörelserepertoar som kan ligga till grund för 
utvecklandet av en aktiv och hälsofrämjande livsstil. Idrott och hälsa skall förmedla 
de starka kulturella traditioner som finns i Sverige när det gäller att vistas i naturen. 
Friluftsliv och att vistas i skog och mark ger eleverna upplevelser, kunskaper och 
erfarenheter som kan väcka ett fortsatt intresse för friluftsliv, natur och miljöfrågor 
(a.a.).   
 
Bedömningens inriktning i idrott och hälsa avser elevens kunskaper om den egna 
kroppens funktioner och hur eleven genom fysisk aktivitet kan förbättra och 
bibehålla sin fysiska och psyksiska hälsa. Därför är elevens kunskaper om 
ovanstående en viktig grund för bedömningen. Andra centrala delar av bedömningen 
är hur eleven kan använda sin kropp för att utför sammansatta och komplexa 
rörelseaktiviteter på ett ändamålsenligt sätt, att kunna utföra rörelser med kontroll 
och precision. Elevens bredd av kunskaper om olika aktiviteter, förmågan att värdera 
och reflektera över olika aktiviteters betydelse för livsstil och hälsa utifrån ett 
individ- och samhälls perspektiv är också en viktig bedömningsgrund (a.a.).   
 
När en elev slutar det nionde skolåret så ska den bl.a. har uppnått följande mål för bli 
Godkänd i ämnet;  
 

Eleven skall förstå sambandet mellan mat, motion och hälsa och kunna tillämpa 
kunskaper i ergonomi i vardagliga sammanhang. Eleven skall kunna orientera sig i 
okända marker genom att använda olika hjälpmedel, samt kunna planera och 
genomföra vistelse i naturen under olika årstider. Eleven skall också kunna hantera 
nödsituationer i och vid vatten, samt ha kunskaper i livräddande första hjälp 
(Skolverket 2000 s.1).  

 
För att eleven skall bli Väl godkänd så ska förutom målen för Godkänd också bl.a. 
följande betygskriterier klaras av;  
 

Eleven reflekterar med hjälp av kunskaper om kropp och rörelse över hur hälsa och 
välbefinnande kan bibehållas och förbättras. Eleven föreslår och genomför fysiska 
aktiviteter som befrämjar egen motion och hälsa. Eleven deltar i och tillämpar sina 
kunskaper om friluftsliv under olika årstider (a.a.).  

 
För att eleven skall bli Mycket väl godkänd så ska målen för Godkänd ha uppnåtts 
samt betygskriterierna för Väl godkänd. Förutom dessa skall eleven även bl.a. klara 
av följande betygskriterier;  
 

Eleven använder sina kunskaper om livsstil, livsmiljö och hälsa för att bedöma 
värdet av olika idrotts- och friluftsaktiviteter. Eleven organiserar motions-, idrotts- 
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eller friluftsaktiviteter tillsammans med andra med hänsyn till olika deltagares behov 
(a.a.).  

 
 
2.3 Bedömning och betygssättning  
 
I detta stycke lyfts svårigheter med bedömning och betygssättning fram. De betyg 
som sätts ska vara likvärdiga oavsett vart i landet de sätts och de ska vara direkt 
jämförbara med varandra. Mellan de olika betygsstegen är det inte lika långa avstånd 
vilket en lärare ska ha i åtanke vid betygssättningen.  
 
Att betygssätta en elev är inte alltid så enkelt och då kanske främst i ett ämne som 
idrott och hälsa. Skolan skall sträva efter en likvärdig betygsättning vilket också är 
dess skyldighet, betyget har en stor påverkan på den enskilde elevens framtid. Med 
en rättvis betygssättning ska elevens kunskaper återspeglas i de mål och kriterier som 
står angivna i kursplanen och skall uppfyllas för respektive betygsteg. När det talas 
om en likvärdig betygsättning menas att bedömningen skall vara lika för alla elever, 
ett betyg i en klass skall motsvara ett likadant betyg i en annan klass (Skolverket 
2007).  
 
Betygssättning ses som en del av utvärderingen i skolan. Betygen är en utvärdering 
av den enskilda individen. Eleverna kontrolleras med hjälp av betygssättning. Även 
lärarna kontrolleras eftersom det finns föreskrifter som ska följas, överträdelser av 
regelverket kan medföra sanktioner. Det är en lärarens skyldighet att sätta betyg. 
Läraren skall parallellt med individuell bedömning och kontroll av eleven se till att 
elevens samarbetsförmåga, reflektionsförmåga, kritiskt tänkande och kommunikativ 
förmåga utvecklas (Andersson 1999).  
 
I lärarens kompetens ingår det att göra individuella bedömningar av elevens 
kunskapsutveckling på ett sådant sätt att varje enskild elevs behov framträder. För att 
som lärare främja lärandet så ska varje individ bedömas utifrån sina inre och yttre 
förutsättningar. Därför måste lärarna anpassa lärandemiljön efter varje individs 
specifika behov. Det är lärarens uppgift att varje elev ska få tillfälle att visa sina 
kunskaper vilket skall ligga till grund för bedömningen av elevernas 
kunskapsutveckling. Hur detta sedan visas upp eller bedöms av läraren kan varieras 
och uttryckas på många olika sätt. Det vanligaste sättet eleverna visar sina kunskaper 
på i ämnet idrott och hälsa är att det sker genom någon form av handling men det är 
långt ifrån det enda sättet (Annerstedt 2002). I skolverkets rapport ”Allmänna råd 
och kommentarer – Likvärdig bedömning och betygssättning” del 2 står de bl a;  
 

Betygsättning och utfärdande av betyg utgör, i vart fall när det gäller slutbetyg, 
myndighetsutövning gentemot eleven. Läraren gör vid betygsättningen en värdering 
av elevens studieresultat, en värdering som har stor betydelse för elevens möjligheter 
att komma in på andra utbildningar och för att få arbete. Slutbetyget har med andra 
ord rättsverkningar för eleven och det finns ytterst begränsade möjligheter att ändra 
på ett slutbetyg. Det är därför viktigt att bestämmelserna om bedömning och betyg 
tillämpas på ett likvärdigt och rättssäkert sätt, (Skolverket 2004 s.28). 

 
Problematiken med ett målrelaterat betygssystem är att det i teorin står definierat vad 
som krävs för de olika betygen men däremot är det inget som säger att de olika 
betygstegen har lika stora kunskapssprång. Steget mellan G och VG behöver inte 
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vara lika stort som mellan VG och MVG. Problemet med detta betygsystem vilket 
även återspeglar sig i andra system är hur kunskaperna kan mätas på ett objektivt och 
tillförlitligt sätt. Då kanske främst i ett praktiskt ämne som idrott och hälsa, för hur 
mäter man t e x hur en elev har förstått sambandet mellan idrott, hälsa och livsstil. 
Annerstedt finner inte någon större mening i att tala om avståndet mellan de olika 
betygsstegen eftersom det ändå handlar om att skillnaderna ligger i kvalitativa 
olikheter. Det är inte tal om någon form av avståndsskala mellan olika betygssteg 
men däremot finns det en värdehierarki mellan de olika betygstegen, där exempelvis 
ett MVG är mer värt än ett VG, eftersom det även innefattar kvaliteterna för det lägre 
betyget (Annerstedt 2002).           
 
Det kan vara svårt för en idrottslärare att göra en rättvis bedömning av alla elevers 
kunskaper, färdigheter, genomförande och insatser. Detta på grund av att en 
idrottslärare har ett stort antal elever i undervisningen. Det kan hjälpa om läraren lär 
känna eleverna ordentligt för då kan insatserna värderas i förhållande till deras 
förutsättningar. Läraren kan några gånger per termin sätta sig ner med resultat och 
anteckningar som man har om klassen och utifrån det titta på det betyg man anser att 
eleven nått. De elever som man är osäker på bör man göra noggranna observationer 
av under de lektioner som följer. Ett annat alternativ är att låta eleverna utvärdera sig 
själva, då bör eleverna tänka på sina kunskaper och färdigheter och på hur de anser 
att deras insatser ska bedömas. Eleverna bör då veta principerna för betygssättning i 
ämnet och vad som krävs för de olika betygsstegen. Läraren bör därefter jämföra de 
betyg han eller hon bör sätta med det betyg som eleven har satt på sig själv. Om de 
inte skulle vara överens är det viktigt att eleven får en extra chans att visa sina 
kunskaper. Processen med självvärdering måste vara riktad på ett positivt sätt. Att 
motivera eleverna till en fortsatt insats med en ökad självinsikt är målet. 
Självvärderingen skall ge eleverna en bild på sin egen arbetsinsats. För att hjälpa 
eleverna med värderingen måste läraren tydligt informera vad som krävs och vilka 
förväntningar det finns. Eleverna får en bild av vad de bör arbeta vidare med, läraren 
får ett bedömningsinstrument till för elevernas prestationer (a.a.). 
 
Konflikter kan förekomma på grund av att betygsättningsarbetet är svårt. Det är för 
det mesta nödvändigt att lärare emellan diskuterar principer när man pratar om 
betygssättning och på så sätt blir överens om vilket betyg som skall sättas. Om 
betyget däremot hade grundlagts på resultat i olika moment inom idrotten så hade det 
varit mycket orättvist med tanke på att eleverna har så olika fysiska förutsättningar. 
Om betygsättningen inte uppfattas som rättvis och likvärdig betraktas systemet inte 
som legitimt, med andra ord accepteras det inte som trovärdigt och rättmätigt av dem 
som ska använda det, däribland lärarna. Man bör sätta betyg efter dessa principer och 
tala om det för eleverna. Då blir det varken svårare eller mer orättvist att sätta betyg i 
idrott och hälsa än i andra ämnen (a.a). 
 

2.4 Vad ska ligga till grund för bedömningen i ämnet 
 
Här lyfts forskning fram om vad det är som ska ligga till grund för bedömningen i 
idrott och hälsa samt tips på hur man kan gå till väga vid betygssättningen av en elev. 
Detta är för att visa hur viktigt det är att hela tiden reflektera över den undervisning 
som bedrivs så att man bedömer det som ska bedömas.  
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Man måste ha målen som utgångspunkt när man pratar om betygsättning och 
bedömning. Närvaro, ambition och flit skall inte vara grunden för bedömning och 
betygsättning om det inte anges i målen. Men närvaro och flit ger naturligtvis 
möjligheter till att uppnå målen och även möjlighet till att få nya kunskaper. I ett 
ämne som idrott och hälsa där färdighetskunskaper dominerar och att man tillägnar 
sig kunskaper i handling, blir det särskilt tydligt att närvaro och flit blir ett medel för 
att få nya kunskaper och utveckla det som ingår i ämnets mål (Annerstedt 2001). De 
fysiska aktiviteter som eleverna utövar på sin fritid påverkar betyget indirekt. 
Eleverna utvecklar kunskaper på sin fritid som kan efterfrågas i ämnes- eller 
kursmålen för idrott. Läraren har inte någon skyldighet eller möjlighet att bedöma 
elevernas fritidsaktiviteter, eleven får precis som övriga elever visa upp sitt kunnande 
under skoltid (Annerstedt 2002).  
 
När läraren skall bedöma eleverna på ett bra sätt enligt Annerstedt så måste han eller 
hon ställa sig några grundläggande frågor;  
 
-  Är det vad jag ser jag avser att bedöma jag bedömer? 
-  Kan alla elever bedömas på ett likvärdigt sätt utifrån sina egna 

förutsättningar? 
-  Innebär övningarna att jag kan bedöma vad jag har som mål att bedöma? 
-  Är uppgiften som eleverna genomför anpassad efter elevernas förmåga och 
 undervisningssättet? (a.a. s.134-135) 
 
Som lärare måste du vara en bra observatör så att du kan göra bra bedömningar. För 
att kunna bedöma en elev måste du ha kunskap om många olika aktiviteter och vilka 
kriterier som gäller för bedömningen. Det finns inga löften man kan ge eleverna att 
det alltid bedöms på rätt sätt men sannolikheten ökar ju mer kunskap läraren har av 
aktiviteterna. En annan viktig del är att läraren har goda kunskaper och erfarenheter 
om elever i samma ålder och deras utvecklingsnivå (a.a.). 
 
För att tolkningarna ska bli så likvärdiga som möjligt av kriterierna så är det viktigt 
att det förs kontinuerliga samtal där detta diskuteras. Det är viktigt att samspelet 
mellan dem som genomför undervisningen och den som bedömer elevens 
kunskapsutveckling är professionell. Betygsättningen ska ses som en integrerad del 
av hela undervisningsprocessen, en kontinuerlig observation av elevernas 
prestationer gör att läraren skaffar sig en helhetsbild av deras förmåga och resultat. 
Bedömningsaspekten bör ses som en integrerad del i en undervisande- bedömande- 
utvärderande process som ger tillbaks information till både läraren och eleven. Målet 
är att det ska ligga till grund för vidare undervisande syften, samt ge nya idéer i den 
undervisande- lärande kontexten och för kursplansarbetet och utvärderingen av 
undervisningen. Att alla lärarna som undervisar samma ämne gör likadant lokalt, 
regionalt och på nationell nivå. Det måste ske en kontinuerlig kompetensutveckling 
inom området bedömning där erfarenheter mellan lärarnas bedömning och sätt att 
bedöma samt om vad och hur bedömningen sker. För att betygsättningen ska bli så 
rättvis som möjlig mellan olika skolor så förutsätts kontinuerliga och professionella 
samtal mellan lärarna (Annerstedt 2001).  
 
Studien ”Idrott och hälsa – En samtalsguide om kunskap, arbetssätt och bedömning” 
lyfter fram att dagens målstyrda betygsystem sätter stor fokus på den pedagogiska 
bedömningen av lärandeprocessen. Bedömningen blir härmed ett verktyg för 
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elevernas utveckling och inte enbart en kontroll av deras prestationer. Här lyfts också 
vikten av ett nära samarbete mellan lärare, föräldrar och elever fram så att det finns 
en gemensam kommunikation när det gäller förståelse av mål, kriterier och 
bedömningsgrunder. Att kunna samtala om var en elev står och vad den kan utveckla 
är centrala begrepp vid användandet av en individuell utvecklingsplan (IUP), och hur 
den kan användas i samband med en bedömning för utveckling (Myndigheten för 
skolutveckling 2007). IUP används vid bl.a. utvecklingssamtal och fungerar som ett 
verktyg för lärare och elever. Den ska ge eleverna ett större inflytande och 
delaktighet för att ställa upp egna mål för utveckling. För lärarna fungerar den som 
ett verktyg för att formulera de mål och kunskapskvaliteter som eleven ifråga 
behöver utveckla (Hur används individuella utvecklingsplaner? Skolverket 2007). 
Att samtala kring mål- och bedömningsfrågor är viktiga inslag i skolans värld med 
tanke på att varje elev har rätt till lika möjligheter för utveckling (Myndigheten för 
skolutveckling 2007).        
 

2.5 Problematiken med betygssättning i idrott och hälsa  
 
Här lyfts forskning fram om vad olika lärare kräver för respektive betygsteg och att 
de bedömer och betygsätter saker som inte ska ligga till grund för bedömningen 
enligt den nationella kursplanen. Hur betyg sätts varierar väldigt mycket mellan olika 
lärare och olika skolor vilket leder till en orättvis betygsättning. Här lyfts också 
studier fram som visar att prestation i form av meter och sekunder fortfarande 
används på vissa skolor vilket det inte heller står något om i kursplanen.  
 
Ett av huvudmålen i skolan är att eleverna ska utveckla kunskaper och färdigheter. 
Idrott och hälsa har här en mycket speciell roll då det berör elevernas växande och 
fysiska mognad. I en utredning gjord av Eriksson m fl. (2003) så visar de att det finns 
en problematik när det gäller betygsättningen i ämnet idrott och hälsa. Det är en stor 
variation mellan hur olika lärare betygsätter. Studien visar att bland elever med en 
hög aktivitetsnivå är det endast ett fåtal som får underkänt. Även när det gäller de 
högre betygstegen, Väl godkänt och Mycket väl godkänt, går det att se liknande drag 
i betygsättningen. Flera elever har något av dessa betyg trots att de inte kan dansa 
och/eller att de inte kan hitta i skogen med hjälp av karta och kompass, och även 
elever som inte kan simma har de högre betygen. Andra faktorer som påverkar 
betygen är tävling, prestation och resultatfokusering vilket helt motsäger vad som 
står i kursplanen för ämnet. Något som ämnet tidigare också kritiserats för. I denna 
studie som helhet så går det inte tydligt att se att detta är något som i högre grad 
tillämpas vid betygsättningen. Men det förekommer att elever jämförs när det gäller 
sekunder och centimeter. Detta står också utskrivet i de lokala betygskriterierna för 
de högre betygsstegen på en del skolor (Eriksson m fl. 2003).  
 
I en studie gjord av Larsson, Fagrell och Redelius (2005) intervjuades lärare från 
olika grundskolor i landet om vad de anser ligger till grund för bedömningen och 
betygsättningen i ämnet idrott och hälsa. Där väljer man att utgå från fyra olika 
områden. Det första området som gick att urskilja är den sociala färdigheten, där 
lärarna värdesatte elevens förmåga att komma i tid, ha rätt utrustning, att göra sitt 
yttersta, visa på engagemang och vara en bra kompis. Ett annat område som också 
utgjorde en grund för bedömningen var det aktiva deltagandet där grunden för 
bedömningen låg på hur aktiv eleven var under lektionerna. Den praktiska 
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färdigheten, att vara duktig i idrott och ligga på den övre skalan när det gäller 
färdigheter låg till grund för bedömningen inom detta område. Det slutliga området 
som låg till grund för lärarnas bedömning var prestation och resultat, där 
färdigheter som går att mäta värdesattes. Eleverna skulle med andra ord uppnå ett 
resultat genom att springa fort, hoppa långt eller utföra ett på förhand preciserat 
moment för att erhålla det högsta betyget (Larsson, Fagrell, Redelius 2005).  
 
I utredningen gjord av Eriksson m fl. (2003) intervjuades tio grundskollärare i idrott 
och hälsa om olika frågor gällande bedömning och betygssättning. För att uppnå 
betyget Godkänd i ämnet så ansåg samtliga lärare att det krävs en aktiv närvaro på 
lektionerna. De flesta av lärarna ansåg att betyget G blir för utdraget och att steget till 
VG blir väldigt stort för eleverna. Enligt de intervjuade lärarna så krävdes det 
förutom en aktiv närvaro även att eleven visat färdigheter i flertalet moment och 
hade en god social förmåga för att uppnå det högsta betyget MVG. Lärarna betonar 
ner betydelsen av tävling och konkurrens i ämnet, men samtidigt utgör de en viktig 
del för bedömningen när det gäller de högre betygen. I vissa skolors lokala 
kursplaner så är dessa prestationsnivåer tydligt formulerade, medan andra lärare 
registrerar dessa resultat vid sidan om. Den sociala förmågan lyfte lärarna i studien 
fram, trots att det inte står uttalat i de nationella betygskriterierna Lärarna menar att 
detta är en stor del av idrotten och kanske även är en nödvändighet för att få det att 
fungera på lektionerna. Flertalet av lärarna i denna studie ansåg att de nationella 
betygskriterierna är alltför otydliga och kan tolkas på fler olika sätt. Ett uttryck för 
detta är, som ovan har nämnts, att det på den lokala nivån fylls ut av kriterier som 
aktiv närvaro och en god social förmåga (Eriksson m fl. 2003).  
 
I studien KÖN-IDROTT-SKOLA så anser Larsson, Fagrell och Redelius, mot 
bakgrund av intervjuerna med lärare i idrott och hälsa, att elevernas personliga 
färdighet premieras framför andra förmågor när det gäller betygsättningen. Med 
andra ord är elevens idrottsliga resultat av avgörande betydelse vid bedömningen. 
Andra kvalitéer som framhålls av lärarna i studien är att vara en bra kompis samt 
visa på goda ledaregenskaper men om inte eleven har den personliga färdigheten så 
kan den inte få MVG. Det enda som forskarna i denna studie lyfter fram som kan 
tolkas som personlig färdighet i styrdokumenten är att eleven ska kunna utföra 
rörelser på ett ändamålsenligt sätt, men detta är väldigt tolkningsbart. I övrigt går det 
inte att finna något annat i kursplanen i idrott och hälsa som stöder att den personliga 
färdigheten på något sätt skall ligga till grund för bedömningen (Larsson, Fagrell, 
Redelius 2005).  
 
I en rapport av Lena Larsson (2004) där hon intervjuat verksamma och blivande 
idrottslärare om hur de ser på betygsättningen i ämnet idrott och hälsa går det att 
finna liknande resultat som i ovan nämnda studier, om var det är som ligger till grund 
för respektive betygsteg. En lärare anser att det t.ex. räcker för eleverna att vara 
ombytta och delta i idrottsundervisningen för få betyget Godkänd och förstå 
sambandet mellan idrott och hälsa. För MVG så är det den idrottsliga prestationen 
som premieras. Lärarna i intervjuerna lyfter fram att för att få högsta betyg så ska 
eleven vara ett bra föredöme för andra, vara sympatisk och hjälpa andra elever. Med 
andra ord är det inte bara de idrottsliga prestationerna som bedöms utan eleven ska 
också besitta sociala färdigheter för att uppnå högsta betyg (Larsson 2004).   
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Istället för att betygssättningen fokuseras på elevernas aktivitet, hur fysisk aktiva de 
är eller på den enskilda aktiviteten, ska den istället handla om att tydliggöra 
kunskaperna och konkretisera dem i kriterier för att sedan förmedla dem till eleverna. 
Med en fokus på kunskap och kunskapskvaliteter så ska bedömning och 
betygssättning inte handla om konditionsnivå i termer av hur fort någon springer en 
viss sträcka, hur högt eller långt någon hoppar. Inte heller bör det handla om ifall 
någon gör sitt bästa utan istället är det vilka kunskaper eleven besitter som ska ligga 
till grund för bedömningen (Myndigheten för skolutveckling 2007).    
 
2.6  Utvecklandet av lokala kursplaner 
 
I detta stycke lyfts skolverkets riktlinjer fram för utvecklandet av lokala kursplaner 
och den problematik som kan uppstå vid upprättandet av dem. Hur styrdokumenten 
är uppbyggda och hur lärarna upplever dem.  
 
Likvärdigheten i bedömningen är styrsystemets svåraste fråga, problematiken 
uppstår när kunskaperna formuleras som kunskapskvaliteter som kan utvecklas 
genom studier inom olika kunskapsområden där urvalet av stoff varierar. Kravet på 
likvärdighet och rättvisa i bedömningen betyder att ett betyg i ett ämne för en klass 
ska motsvara ett likadant betyg för en annan klass. Om exempelvis två elever har 
samma betyg så ska deras kunskaper motsvara samma kvaliteter även om 
ämnesinnehållet inte har varit detsamma i undervisningen. I ett kvalitativt hänseende 
så ska kunskaperna vara likvärdiga men de behöver inte vara lika till innehåll. Det är 
viktigt att det förs diskussioner mellan lärare i olika årskurser och skolor när det 
gäller utvecklingen av de lokala kursplanerna och betygskriterierna. Detta för att 
inspirera och lära av varandra och för att skapa likvärdiga förutsättningar för 
undervisningen samt grunden för bedömningen av eleverna på den egna skolan och 
elever i andra skolor (Skolverket 2004) .   
 
I en studie av myndigheten för skolutveckling som heter ”Idrott och hälsa – En 
samtalsguide om kunskap, arbetssätt och bedömning (2007) lyfts det fram att det i 
kurs- och nationella läroplaner anges de riktlinjer som staten har som nationella 
ambitioner. Här anges mål, inriktning och bedömning för att garantera likvärdigheten 
ute i landets skolor. Sedan är det upp till kommunerna, skolorna, lärarna och eleverna 
att tolka dessa föreskrifter och konkretisera dem utifrån lokala förutsättningar. 
Kursplanerna är allmänt skrivna och anger en ram för det innehåll som ska tas upp i 
undervisningen och vilka kunskaper som eftersträvas. Vilken metod lärarna eller 
skolorna sedan väljer att använda sig av för att nå de nationella målen är upp till 
varje skola när de utvecklar sina lokala kursplaner. Detta tolkningsutrymme brukar 
kallas för det lokala friutrymmet, målen och grunderna tas här upp i form av 
utvecklandet utav denna lokala läro- och kursplanprocess. I denna process anges mål, 
metoder och kriterier som ska ligga till grund för bedömningen (Myndigheten för 
skolutveckling 2007).    
  
Betygskriterierna ligger till grund för de kunskapskvaliteter som definierar de 
kvaliteter i måluppfyllelsen som ger olika betyg. Viktigt är att dessa kriterier tolkas 
och ställs i relation till kursens mål och till de kunskapskrav som uttrycks. Det är 
viktigt att man håller samma generella nivå när man skriver betygskriterier och 
nationella kursmål och att kriterierna inte är mer konkreta än målen, vidare så är det 
viktigt att de mer specifikt kännetecknar måluppfyllelse av många olika kvaliteter. 
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Man väger två olika sätt mot varandra, det ena är att ambitionen skall vara generell 
och måste ge svängrum för lokala prioriteringar av arbetssätt och innehåll. Ett annat 
problem är att svårigheterna och riskerna blir för stora så kriterierna för betygsättning 
och bedömning inte blir det stöd som man hoppats på. Avvägningen är svår där 
lärarna vill ha tydligare och konkretare regler, men skulle målen vara alltför konkreta 
så skulle det kunna leda till att kriterierna istället blir till mål som styr 
undervisningen mer än de nationella uppnåendemålen.  Avvägningen står mellan ett 
lokalt frirum för val av innehåll och arbetsmetoder samt kraven på att betygen blir 
likvärdiga och rättvisa. Annerstedt är av uppfattningen att de betygskriterier som 
finns är tillräckligt tydliga. Det som skall bedömas anges men inte så att det styr vad 
man ska genomföra för innehåll. Betygskriterierna som finns i kursplanen är ett stöd 
för att göra betygssättningen likvärdig och alla lärare som undervisar i ämnet skall 
använda det. För att det skall passa olika innehåll och arbetsmetoder är kriterierna 
väldig generellt skrivna i idrott och hälsa. Betygskriterierna måste därför översättas 
till det sammanhang som eleverna på skolan befinner sig i med allt vad det innebär 
när det gäller arbetssätt, innehåll och hur mycket tid som finns för ämnet idrott och 
hälsa på respektive skola (Annerstedt 2002).   
 
Bland lärare råder det delade meningar om styrdokumenten, hur de ska tolkas och 
konkretiseras, vilket lyfts fram i utredningen av Eriksson m fl. (2003). Lärarna anser 
att de är otydliga och lämnar ett stort tolkningsutrymme vilket några tycker är 
positivt och andra negativt. De lärarna som har en positiv syn på styrdokumenten 
menar att det lämnar en stor frihet att själva bestämma vägen för att nå målen, en 
större frihet att bestämma vilka moment som ska ingå samt möjlighet till ett 
variationsrikt innehåll. Den negativa gruppen lärare anser att de saknar tydliga 
riktlinjer om vad som ska gås igenom och hur eleverna ska bedömas (Eriksson m fl. 
2003).      
 
2.7  Friluftsliv, orientering, simning  
 
I detta stycke lyfts forskning fram om respektive ovanstående moment och om hur de 
kommer till uttryck i undervisningen. Dessa tre ovanstående moment går vanligtvis 
in under kategorin friluftsdagar och kommer att belysas utifrån detta perspektiv.  
 
Friluftslivsverksamheten har långtgående kulturell förankring i det svenska 
skolväsendet. I och med införandet av den nuvarande läroplanen LPO 94 togs 
regleringen av friluftsdagarna bort men dess nyttofokus finns med i kursplanen för 
Idrott och hälsa. Tidigare fanns ett visst antal friluftsdagar inplanerade varje läsår 
vilka också kunde delas in i halvdagar. Begreppen friluftsliv och 
friluftslivsverksamhet har ett brett tolkningsutrymme och kan tolkas som alla slags 
aktiviteter/verksamheter som bedrivs utomhus eller inomhus vilket påverkar 
möjligheterna att utvärdera verksamheten. Friluftsverksamheten har sedan 
borttagningen av de reglerade friluftsdagarna minskat men omfattningen kan variera 
mycket beroende på skolans profilering samt dess geografiska läge (Svenning 2001).  
 
I en studie av Riksidrottsförbundet (RF) (2007) så har högstadiet idag 3-4 hela 
friluftsdagar per läsår. I denna studie listades de tolv mest förekommande 
aktiviteterna som bedrevs på friluftsdagarna på högstadiet, där orientering var den 
mest förekommande aktiviteten, friluftsliv hamnade på en fjärde plats och simning 
hamnade på en sjunde plats. Det som påverkar friluftsdagarnas innehåll och miljö är 
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tillgången och avstånden till lämplig miljö, som t.ex. fjällterräng, orienteringsmiljö 
mm. Det som gick att se i studien var att högstadieskolorna ofta är placerade i lite 
större och mer tätbebyggda orter och har därmed längre avstånd till naturområden. 
Den kommunala ekonomin är ytterligare en faktor till att friluftsdagarna minskat i 
utsträckning (Riksidrottsförbundet 2007).   
 
I en artikel av Erik Backman (2004) lyfts forskning fram om att det är troligt att 
orientering är det moment som får mest utrymme när det gäller friluftsliv. De 
intervjuade lärarna i denna studie sätter samman orientering och friluftsliv som ett 
och samma moment. Denna sneda fördelning är något som är väldigt påtagligt i år 9. 
Backman lyfter också fram att det primära innehållet på friluftsdagarna består av 
idrottsliga aktiviteter snarare än friluftsliv. Hans definition av friluftsliv är aktiviteter 
som exempelvis skidåkning, paddling, ridning, vandring mm. Aktivitets- och 
idrottsdagar består istället av t.ex. orienteringstävling, friidrottsdag, terränglöpning 
mm (Backman 2004).    
 
Utredningen av Eriksson m fl. (2003) anser att begreppet friluftslivsverksamhet 
inrymmer ett mycket varierande innehåll. De vanligaste aktiviteterna på 
friluftsdagarna är friluftsliv och naturvistelser, kanotfärder och gå på tur. Andra 
vanliga aktiviteter är friidrott, skridskor och orientering (Eriksson m fl. 2003).   
 
Att friluftsdagarna har haft ett väldigt varierande innehåll är inte något som har 
aktualiserats i och med LPO 94:s införande, istället går verksamheten under andra 
beteckningar. Utöver friluftsdagar så förekommer verksamheter som temadagar, 
projekt och andra benämningar där friluftsliv ingår (Svenning 2001).    
 
När det gäller simkunnighet så finns det här ingen nationellt fastställd definition utan 
det förekommer olika varianter ute på skolorna. En tolkning av begreppet 
simkunnighet är den som kan simma ett visst antal meter med ett eller flera simsätt, 
en annan definition av begreppet är att visa på trygghet eller säkerhet i vattnet ibland 
kombinerat med ett eller flera simsätt. Ibland innefattar även simkunnighet förmågan 
att kunna hantera nödsituationer och livräddning, samt att kunna simma klädsim, 
hämta föremål på botten eller flyta. Den mest förekommande definitionen av 
simkunnighet är dock den som Svenska Livräddningssällskapet använder sig av, där 
en person ska kunna falla i på djupt vatten och få huvudet under för att sedan tas sig 
upp till ytan och simma 200 m i en följd, varav 50 m ryggsim (Skolverket 2004 
Dnr:2003:3260).   
 
Skolverket fick (2006) i uppdrag av regeringen att förtydliga målen för 
simundervisningen i skolan och förslag på en revidering av kursplanen i ämnet idrott 
och hälsa. I förslaget lyfter skolverket fram att det inte räcker att kunna simma en 
viss sträcka för att anses vara simkunnig, eleven ska också ha kunskap om de risker 
som är förknippade med vistelse vid och i vatten och på isar. Målet att kunna simma 
förtydligas då eleven måste kunna simma 200 m, ha god vattenvana och vara trygg i 
vatten vilket är viktigt för att förhindra drunkningsolyckor (Skolverket 2006).    
 
I studien NU-03 så har eleverna fått svara på frågor där de får uppge vad de har lärt 
sig i ämnet, här uppger bl.a. endast var tredje elev att de har fått kunskap om 
friluftsliv (d v s att vara i skog och mark under olika årstider). När det gäller att 
kunna simma 200 m så uppger en majoritet av eleverna att de kan detta men det 
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skiljer mellan de olika betygsstegen. Bland de elever som fått MVG så är det en halv 
procent som uppger att de inte kan simma 200 m medan hos den gruppen som inte 
når upp till målen är det var tionde elev som anger att de inte klarar det. I momenten 
orientering är det 85 procent som anger att de inte kan hitta i skogen med hjälp av 
karta och kompass men det är också här en stor spridning mellan de olika 
betygsstegen. Var tredje elev som inte har uppnått målen anger att de inte kan detta 
medan hos de som fått MVG är mindre än sju procent (Skolverket 2005).   
   
 
2.8  Hälsoundervisningen i idrott och hälsa     
 
Här lyfts forskning fram om hälsobegreppet och dess olika dimensioner. Forskning 
om hur lärarna tolkar begreppet och hur hälsa kommer till uttryck i deras 
undervisning.  
 
Idrott och hälsa är ofta ett ämne som ses av lärarna bestå av två delar, där idrott är en 
del och hälsa är en annan. Fokus i ämnet ligger på fysisk aktivitet och kroppsrörelser 
där det är få lärare som påtalar ämnets andra dimension att lära om kroppen och om 
hälsa (Meckbach 2004).  
 
I en undersökning av Jane Meckbach (2006) där hon har intervjuat lärare i idrott och 
hälsa om hur de tolkar och förmedlar begreppet hälsa till eleverna. Hälsobegreppet 
tolkas av de intervjuade idrottslärarna på olika sätt där bl.a. en lärare lyfter fram hur 
viktigt det är att hela tiden uppmuntra eleverna så att det förstår vikten av fysisk 
aktivitet och för att nå detta krävs rörelseaktiviteter och spel. En annan lärare 
förmedlar hälsa genom att diskutera olika delar som t e x fysisk aktivitet, kost och 
sömn under lektionstid, vilket sker kontinuerligt (Meckbach 2006).          
  
Hälsa är ett mycket mångfacetterat begrepp som innefattar flera olika dimensioner. I 
kursplanen för idrott och hälsa så förekommer begreppet flitigt men är otydligt och 
inte enhetligt definierat. Hälsobegreppet lämnar ett stort utrymme för den enskilde 
läraren att själv definiera, tolka och sätta upp mål för hur det ska komma till uttryck i 
undervisningen samt följas upp. För att kunna genomföra och följa upp en adekvat 
hälsoundervisning så krävs det en viss förståelse och enighet om vad begreppet 
innebär på individ-, grupp och samhällsnivå (Medin & Alexandersson 2004).  
 
I en artikel skriven av Britta Thedin Jakobsson (2004) intervjuar hon idrottslärare om 
b l.a. begreppet hälsa och hur det realiseras i undervisningen. När lärarna ska försöka 
beskriva vad hälsa är, så är det flera av dem som svarar svävande och tveksamt på 
frågan. Hälsa ses ofta som teoretisk kunskap till skillnad från idrott som ses som 
praktisk kunskap. När lärarna refererar till teoretisk kunskap så syftar de på 
undervisning som bedrivs i traditionella undervisningssalar där det är läraren som 
föreläser om hälsa. Hälsobegreppet upplevs av lärarna som svårdefinierat och svårt 
att gestalta i undervisningen, där hälsa uttrycks som något som ska uppnås men på 
vilket sätt det ska uppnås konkretiseras inte i kurs- och läroplaner. Några 
idrottslärare i studien menar att idrott och fysisk aktivitet är, eller leder till hälsa. 
Andra lärare menar att hälsa inte ingår i idrott och fysisk aktivitet utan består av 
undervisning om kostvanor, droger, stretching mm (Thedin Jakobsson 2004).    
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I utredningen av Eriksson m fl. (2003) så lyfts det fram i de granskade lokala 
dokumenten att hälsa främst betonas med nyttofokus, där eleverna ska få en 
förståelse för sambandet mellan kost, motion, vila och kroppens välbefinnande. 
Viktiga delar i det hälsoperspektiv som skrivs fram är vikten av regelbunden motion, 
styrketräning och skapandet av träningsprogram. Hälsa och frågor som berör 
området är något som ofta beskrivs som ett teoretiskt moment där det förekommer 
föreläsningar, inlämningsuppgifter eller projekt och är inte något som lyfts fram i 
ämnets mer praktiska delar. I texterna är det främst ett individuellt perspektiv på 
hälsa som går att se och då med fokus på den mänskliga kroppen. Men i vissa texter 
så innefattar även hälsobegreppet psykiskt välbefinnande och inte enbart en 
dominans av de fysiska dimensionerna. I några arbetsplaner lyfts elevdelaktighet 
fram som en central del av hälsobegreppet, vilket är helt i enlighet med de centrala 
dokumenten där hälsa bör ses ur ett bredare perspektiv än bara på individnivå. I 
denna utredning lyfts det även fram, som tidigare nämnts, att hälsa ses som ett 
separat moment i ämnet och inte som fokus i verksamheten, där hälsa inte verkar ha 
fått status som ämnets inriktning. En uppdelning mellan teori och praktik syns tydligt 
i dokumenten där hälsa ses som en teoretisk del som främst bedrivs i en lärosal. I 
studien har även en enkätundersökning gjorts där elever får lyfta fram vad de tycker 
att de har lärt sig och vad ämnet har bidragit till. Här anser dock flertalet av eleverna 
att ämnet inte har bidragit till en ökad kunskap om kropp och hälsa (Eriksson m fl. 
2003).   
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3 SYFTE 
 
Syftet med detta arbete är att försöka få en inblick i hur lärarna bedömer och 
betygsätter en elev för respektive betygsteg. Att få en inblick i hur vanligt 
förekommande de obligatoriska momenten simning, orientering, friluftsliv och hälsa 
är i undervisningen samt hur dessa sedan bedöms. De två frågeställningar som jag 
har valt att utgå ifrån är följande;  
 

 
Hur kommer de obligatoriska delarna simning, friluftsliv, orientering och 
hälsa till uttryck i ämnet idrott och hälsa i årskurs nio och hur bedöms och 
betygssätts dessa?    

 
Vad är det som ligger till grund för lärarnas bedömning och betygsättning för 
de olika betygstegen i årskurs nio i idrott och hälsa?   
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4 METOD 
 
Vid insamlandet av information så finns det flera olika metoder att välja på som t.ex. 
observationer, enkäter eller intervjuer. Den ena metoden kan inte sägas vara bättre än 
den andra utan det beror på vilken typ av undersökning som görs och vilken som 
anses ge bäst information för syftet (Patel & Davidson 2003). I denna undersökning 
så kommer intervjuer att användas för att få fram information.    

Kvalitativ undersökningsmetod  
 
Insamlandet av data gjordes genom intervjuer med lärare i idrott och hälsa. Med 
intervjuer menas vanligtvis sådana som är personliga där intervjuare och 
intervjuperson träffas personligen, men intervjuer kan också genomföras via telefon. 
Intervjuerna bestod av öppna frågor för att ge utrymme till intervjupersonerna så att 
de kan svara med egna ord vilket innebär att intervjuerna har en låg grad av 
standardisering. Frågorna som ställdes till intervjupersonerna ställdes i en bestämd 
ordning vilket innebär att de har en hög grad av strukturering. Syftet med en 
kvalitativ intervju är att kunna upptäcka och identifiera egenskaper som t e x rör den 
intervjuades livsvärld eller hur den uppfattar ett fenomen. Därför går det inte att i 
förväg formulera fasta svarsalternativ eftersom det inte finns något enhetligt svar på 
en fråga. För att en kvalitativ intervju ska lyckas bör intervjuaren hjälpa 
intervjupersonen i samtalet att bygga upp ett sammanhängande och meningsfullt 
resonemang om det belysta området. En kvalitativ intervju kan utmynna i 
information av olika karaktär, t e x kan den leda till nyanserade beskrivningar av 
allmänna och vardagliga företeelser i den intervjuades livsvärld men det kan också 
lyfta fram det speciella genom att fokus läggs på det som ses som undantag. Det 
allmänna och det speciella kan tillsammans vara användbara för att teckna en fyllig 
bild utav den intervjuades värld (a.a.).       
 

Undersökningsgrupp 
 
Den grupp jag har valt att undersöka är lärare i idrott och hälsa för grundskolan 
senare år d v s högstadiet. I undersökningen intervjuades åtta lärare, fem män och tre 
kvinnor vid fem olika högstadieskolor. Flertalet av idrottslärarna i undersökningen 
har jag någon gång tidigare kommit i kontakt med, antingen under min 
verksamhetsförlagda utbildning eller under min tid på idrottslärarutbildningen. 
Anledningen till detta urval beror på att det var lättare att få dem att ställa upp på en 
intervju än de som jag inte hade haft kontakt med tidigare. Av alla de lärare i idrott 
och hälsa som blev tillfrågade att ställa upp i undersökningen var det endast två som 
tackade nej. Fyra av skolorna ligger i sydöstra Sverige och en ligger i Skåne. De fem 
männen som intervjuades var mellan 24 – 49 år gamla, några av dem var 
nyutexaminerade och gjorde sin första termin, till att har jobbat elva år som lärare i 
idrott och hälsa. Kvinnorna i undersökningen var mellan 31 – 39 år gamla och hade 
jobbat mellan fyra och elva år som lärare i ämnet. Alla lärare som deltog i 
undersökningen var behöriga lärare i idrott och hälsa med en högskole- 
universitetspoäng i idrott och hälsa bestående av minst 40 poäng samt pedagogisk 
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utbildning 60 poäng. Lärarna i undersökningen undervisade i minst ett ämne till 
utöver idrott och hälsan.           

Genomförande  

De lärare som deltog i intervjuerna kontaktades per telefon eller via mejl där de 
tillfrågades ifall de var intresserade av att delta i undersökningen. Vid 
telefonkontakten beskrevs studiens innehåll kortfattat och vilka områden 
intervjufrågorna berörde. Vid mejlkontakt så skickades ett mejl där arbetet 
presenterades i korthet och en förfrågan ifall de var intresserade att ställa upp och 
delta i undersökningen. Medverkan i undersökningen var för lärarna i idrott och 
hälsa helt frivillig.  

Vid första kontakten gjordes också klart att de uppgifter de lämnar under intervjun 
inte kommer att användas för något annat syfte än undersökningens. Intervjun 
kommer att spelas in och de svar som lämnas kommer att behandlas konfidentiellt 
och det kommer inte att kunna synas i resultatet vem som ha sagt vad (Patel & 
Davidson 2003).   

När intervjuerna var bokade så åkte jag ut till skolorna där respektive lärare arbetade 
där de genomfördes. En intervju genomfördes via telefon som spelades in på samma 
sätt som de övriga. Intervjuerna tog mellan 20 – 30 min vilket sedan tog två till tre 
timmar att transkribera per intervju, ute på skolorna genomfördes intervjuerna på 
lärarrum eller i ett ostört rum.           

Databearbetning   
 
Vid insamlade av data använde jag mig av kvalitativa intervjuer. Allt 
intervjumaterial transkriberades detaljerat, efter transkriberingen gås insamlade data 
igenom för att kunna skapa ett helhetsintryck av intervjuerna, för att sedan försöka 
finna likheter och skillnader i de olika intervjuutsagorna (a.a.).  
 
Intervjumaterialet skrevs sedan ut på papperskopior för att underlätta bearbetningen. 
Sedan användes det bearbetade materialet för att kunna kategorisera uppfattningar i 
olika beskrivningskategorier.  
 
Denna process är en induktiv arbetsmetod som går ut på materialet läses och sorteras 
till dess att mönster blir tydliga. Kategorierna ska skilja sig ifrån varandra så att de 
inte överlappar varandra utan det ska vara entydigt till vilken kategori en utsaga kan 
hänföras till (a.a.).   

Validitet och Reliabilitet  
 
Vid bearbetningen togs allt material med som kommit upp vid intervjutillfällena och 
inte bara det som besvarade frågeställningarna. Väljer jag som intervjuare att bara 
sortera ut svar som bekräftar redan kända fakta så kan det skapa en viss skevhet i 
materialet och därmed ge en falsk bild av intervjumaterialet. Annars går det att 
bevisa i stort sett vad som helst genom att bara välja material som stöder det jag vill 
bevisa. För att närma sig ett så verkligt förhållande som möjligt så bör sådan fakta 
som motsäger resultatet lyftas fram och diskuteras. Vid intervjuerna användes en 
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mobiltelefon för inspelning, fördelen med denna typ av registrering är att 
intervjupersonens svar registreras exakt (a.a.).  
 
Lantz (2007) lyfter fram att det finns både för- och nackdelar med att spela in 
intervjun men med inspelning så underlättas databearbetningen mycket, en nackdel 
är dock att det ibland kan påverka intervjuprocessen negativt, genom att 
intervjupersonen blir mer förtegen eller att situationen upplevs som olustig. En 
nackdel är dock att de registrerade intervjuerna måste skrivas ut vilket är väldigt 
tidskrävande då intervjuerna tog mellan två och tre timmar att transkribera. 
Ytterligare en nackdel är närvaron av inspelningsinstrumentet, det är som regel inga 
problem att få personer att prata inför en t.ex. en mobiltelefon men det händer något 
när den stängs av, personerna börjar prata mer spontant och är inte längre lika 
angelägna om att framstå som logiska och förnuftiga. Under transkriberingen sker 
ofta en mer eller mindre medveten påverkan på underlaget för analysen då talspråk 
och skriftspråk inte är samma sak. Vid transkriptionsprocessen försvinner ofta t.ex. 
gester, mimik, ironi, kroppsspråk mm. Talspråket kan kännetecknas av ofullständiga 
meningar och grammatiska fel som kan kännas lockande att förändra till fullständiga 
meningar med punkter och kommatecken för att göra den transkriberade texten 
tydligare än vad som var fallet i intervjun. När intervjumaterialet sedan analyseras så 
är det bra om intervjupersonens svar inte rycks ur sitt sammanhang (Lantz 2007).   
 
Vid två intervjutillfällen så genomfördes de i miljöer där det fanns andra personer 
närvarande under intervjun vilket kan ha påverkat de svar som lämnades. Tiden var 
inte något problem under intervjuerna då intervjupersonerna antingen hade slutat för 
dagen eller minst hade 60 min till nästa lektion eller aktivitet och ingen intervju tog 
längre tid än 30 min. Tidaspekten kan annars vålla problem om intervjun avslutas 
med att alla frågorna inte hinner besvaras för att tiden inte räcker till (a.a.).          
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5 RESULTAT 
 

Obligatoriska moment 

5.1.1 Friluftsliv ett moment som inte bedöms 
 
Friluftsliv är det moment som flertalet av lärarna i idrott och hälsa lyfter fram som ett 
av de moment som förekommer minst i undervisningen. Begreppet tolkas också 
väldigt olika hos intervjupersonerna men de flesta tolkar friluftsliv som att man ger 
sig ut i naturen under en eller flera dagar och vandrar, sover i vindskydd, paddlar, 
lagar mat mm. En lärare definierar friluftsliv på följande sätt;  
 

Friluftsliv är att vara ute i naturen och umgås med naturen på naturens villkor… att 
lära sig trivas i naturen och att klara sig ute i naturen… 

 
Anledningen till att friluftsliv förekommer så lite i undervisningen beror enligt 
flertalet av lärarna på att det är väldigt dyrt att ge sig ut med en klass eller årskurs 
samt att det tar lång tid och kräver mycket planering. Friluftsliv är något som lärarna 
i idrott och hälsa vill ha mer av och att kunna åka iväg längre sträckor vilket en lärare 
beskriver så här;  
 

… det jag skulle vilja göra… är att göra ett riktigt lägerliv… lite scoutrörelse av det 
hela då… den möjligheten har du inte för det kostar för mycket pengar…  

 
Friluftslivet förekommer sparsamt i undervisningen och bedöms inte ute på skolorna 
utan det räcker att vara närvarande för att få Godkänt.     

5.1.2 Hälsoundervisningens olika former  
 
Flertalet av lärarna använder sig av både renodlade teorilektioner och lektioner där 
de använder sig av både teoretiska och praktiska övningar när de arbetar med hälsa i 
undervisningen.  
 

Asså … självklart pratar man om saker som rör hälsomomentet hela tiden… alltså 
naturligt i undervisningen… vi kanske kör lektioner med lite kondition och styrka 
sen så pratar man stretching.. återhämtning… uppvärmning och allt sånt där…  

 
När lärarna har hälsoundervisning i form av renodlade teorilektioner så ligger det 
under den ordinarie lektionstiden. På en skola så har lärarna i idrott och hälsa en 
halvtimme varje vecka utöver den ordinarie lektionstiden som helt ägnas åt hälsa 
både teoretiskt och praktiskt. En lärare använder sig inte av några renodlade 
teorilektioner alls;  
 

… här brukar jag alltid prata med dom… innan jag sätter igång själva lektionen för 
jag tycker det är lättare än att bara spalta upp det och ta en hel teorilektion.. för då är 
dom ofta så trötta i huvudet…  

 
Hälsa förekommer både teoretiskt och praktiskt i ämnet, men till grund för 
bedömningen ligger vanligtvis teoretiskt uppgifter i form av prov och 
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inlämningsuppgifter. När detta sedan bedöms för de olika betygsstegen så är det en 
”djupare förståelse” som skiljer mellan de olika betygsstegen eller som en lärare 
beskriver det;  
 

…för dom lite högre betygen så jag ser att dom har det här med djupare förståelse 
för det här med hälsa… att det inte bara är att jag tränar för att det är kul utan varför 
ska man träna… vad händer i kroppen… och vad händer om jag inte tränar och så 
vidare…      

 
I hälsoundervisningen ute på skolorna i undersökningen förekommer det flera olika 
aktiviteter som t e x avslappning, massage, kost, droger, stretching, ergonomi styrke- 
och konditionsträning mm.    

5.1.3 Krav på prestation utifrån mätbara resultat    
 
I momenten simning och orientering är de enda momenten i denna undersökning där 
det går att finna krav på fysisk prestation utifrån mätbara resultat. Simundervisning 
är något som förekommer väldigt sparsamt ute på de skolor som ingick i 
undersökningen. Anledningen till att simning förekommer så sällan som en gång per 
termin eller en gång per läsår beror enligt flertalet av lärarna på att det är väldigt 
kostsamt och kräver mycket tid vilket en lärare beskriver här nedan;  

 
… vi ligger ju utanför stan… skolan… och vi får åka buss in och det är inte 
busbilligt att åka buss in och då åker vi ju hyrda bussar…  

 
Men på en skola så har de simning två till tre gånger per termin och en gång 
utomhus. Den stora skillnaden i simundervisningen mellan skolorna är att det 
förekommer olika krav för respektive betygssteg. Många av lärarna kräver att en elev 
för Godkänt ska kunna simma 200 m bröstsim och 50 m ryggsim, andra lärare 
använder sig inte av någon specifik sträcka då eleverna istället ska klara simma 20 
min bröstsim och 10 min ryggsim för Godkänt. En lärare använder sig av en stegring 
mellan årskurserna där en elev i årskurs nio ska kunna simma 500 m bröstsim och 
100 m ryggsim för att nå målen. För att nå ett högre betyg än G så är det simtekniken 
som flertalet av lärarna i idrott och hälsa framhåller d v s praktiskt utförande, att 
eleverna tar ”fina” armtag och bentag vilket två lärare beskriver så här;  
 

… då är det MVG på det momentet … om de crawlar mycket… tar bra bentag och    
armtag… det är ju tekniken det handlar om.. bättre teknik högre betyg…   

 
… simtekniken är viktigast… man kan ju simma 200 m hundsim liksom men det är 
ju inte det effektivaste simsättet…  

 
Livräddning är ett annat delmoment som eleverna ska klara av för att nå målen för G 
och här skiljer det sig mellan vilka krav som ställs för de olika betygsstegen. I 
momentet livräddning framhåller flertalet av lärarna att eleven ska kunna simma 25 
m, hämta en docka på botten i den djupa delen och bogsera den tillbaka. Några lärare 
bedömer det tekniska utförandet av livräddningen och sätter sen betyg därefter, två 
lärare bedömer det så här;  
 

…sen då hämta docka… simma 25 m… hämta docka… ta upp docka och bogsera 25 
m ingen speciell tid utan det var en bedömelse vi gjorde om det var godkänt eller 
icke….    
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… dom får simma 25 m dyka ner på botten och hämta en docka och sen livrädda den 
tillbaka… sen bedömer vi det som Godkänt… bra eller mycket bra… och där kan 
det också finnas en viss tidsaspekt…   

 
Två skolor i undersökningen har också lagt till hjärt- och lungräddning (HLR) i 
momentet simning men det bedöms bara som Godkänt eller Icke godkänt. På 
skolorna har man köpt in ett tiotal övningsdockor och HLR utbildning ska 
genomföras minst en gång per läsår.  
 
Orienteringen förekommer oftare i undervisningen än simningen men förekommer 
också i form av teoretisk undervisning som sedan följs upp av en orienteringsdag per 
läsår eller termin. Några lärare lägger upp orienteringen så att de har två olika banor, 
en för G och sedan en bana för VG och MVG. En annan lärare kör en 
orienteringsbana för respektive betygssteg där det är den lokala orienteringsklubben 
som har gjort banorna. Bedömningen för att nå ett visst betygsteg beror vanligtvis på 
hur många kotroller eleverna lyckas att plocka under den utsatta tiden. Två lärare 
beskriver det på följande sätt;  
 

… om du har 20 kontroller uthängda som det ska finnas en möjlighet att plocka på 
en timme så kanske det är högst en eller två… som lyckas med det dom andra ligger 
mellan glappet 15 till 20… då har du ju en viss gradering…      
 
… man ska ju kunna orientera till sig ett VG och MVG även om man är dåligt tränad 
det är ju inte det man kollar orienteringen… tiden var väldigt högt satt och MVG var 
också… det var 10 eller 12 VG och 14 av 21 på MVG men på samma tid då 1.45h… 
men alla kom ju in snabbare än det… man kan nästan gå runt och fixa den tiden.. 
(man) 

 
Några lärare lyfter fram att antalet kontroller och på vilken tid eleverna klarar det 
som medel för att betygsätta eleverna;   
 

… niorna springer oftast på tid men inte alltid… för då kanske det handlar om 
stjärnorientering… då är det ju mer hur många dom hittar…  
 
…där är det så att vi tänker att det är samma bana för VG och MVG men för att 
kunna uppnå MVG så ska man kunna göra den hyfsat snabbt inte för att du är duktig 
löpstarkt utan för att du då… på nått sätt visar att då har du hittat till kontrollerna 
inom ett rimligt tidsperspektiv…   

 
Orienteringen förekommer i liknande former ute på skolorna men det förekommer 
skillnader i hur momentet sedan bedöms. 

   

Ett ämne med flera svårigheter 

5.1.4 Det aktiva deltagandet  
 
Om en elev ska kunna få betyget Godkänt på det hela sammantaget så ska eleven 
vara med på lektionerna, vara aktiv, ombytt och göra sitt bästa efter egna 
förutsättningar enligt flertalet av lärarna i studien. Två lärare i undersökningen 
förklarar det på följande sätt;  
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…i ämnet idrott och hälsa för Godkänt krävs att man är aktiv… ombytt och deltar 
efter sina egna förutsättningar så gott man kan…  
 
Godkänt är att man är där och att man är aktiv… då får man G… så krasst är 
det… det är väldigt låga mål egentligen i ämnet…    

 
Andra lärare i undersökningen lyfter fram att eleverna skulle ha deltagit på olika 
obligatoriska moment som t.ex. simning och orientering. Eleverna skulle t.ex. klara 
av att simma 200m bröstsim och 50m ryggsim samt ”kunna hitta i okänd terräng” för 
att bli Godkända i ämnet.       

5.1.5 Ledarskap och sociala färdigheter för VG och MVG   

Flera lärare lyfter fram ledarskapet som en viktig del för de högre betygen, där en 
elev ska leda en lektion, aktivitet eller uppvärmning men kraven mellan de olika 
lärarna skiljer sig åt. För att en elev ska kunna få något av de högre betygsstegen Väl 
godkänt eller Mycket väl godkänt så krävs det att eleven själv eller tillsammans med 
en kompis planerar och genomför en lektion eller aktivitet för de andra eleverna i 
klassen vilket en lärare beskriver på följande sätt;  
 

….i år nio har jag kört en valfri hel lektion där jag styr då att det ska ha med 
uppvärmning, huvudaktivitet och nedvarvning… även där kollar jag av dels 
ledarskapet men även deras kunskaper om träningslära…   

 
Några lärare tycker att det räcker med att eleven genomför en del av en lektion för 
VG medan andra kräver att eleven ska genomföra en hel lektion för samma 
betygsteg. Men för MVG så kräver de lärare som har med ledarskapet i bedömningen 
att eleven självständigt genomför en hel lektion där det också lämnas in en skriftlig 
planering. Det som skiljer en elev som får VG åt en som får MVG är bl.a. hur väl 
planerad lektionen är, planering ur säkerhetssynpunkt, att alla kan vara med, 
kunskaper om aktiviteten och hur tydligt ledarskap eleven visar på.    

Ett fåtal lärare i undersökningen lyfter också fram sociala färdigheter som grund för 
bedömningen och då främst för de två högre betygstegen.  

… till att börja med för att få MVG i t e x simning så måste du ju som precis i alla 
andra moment i idrotten… vara ödmjuk… bjuda på sig själv och hjälpa till att pusha 
dom andra…  

… är man då en lagspelare och peppar de andra.. då är man ju mer uppåt och 
försöker liksom se till att det funkar runt omkring.. hjälper de andra som är lite 
svaga.. är man duktig så ska man hjälpa de svaga till att bli bättre..  

 
Andra saker som lyfts fram i undersökningen är att det är viktigt att följa regler och 
inte fuska samt ha en positiv inställning till de aktiviteter som bedrivs.  
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5.1.6 Problematiken vid betygssättning  
 
Det nuvarande betygsystemet som används i skolan idag råder det delade meningar 
om bland idrottslärarna i undersökningen där det lyfts fram både för- och nackdelar. 
Flertalet av lärarna tycker att det är för få betygsteg i det nuvarande betygsystemet 
och då främst för betygssteget Godkänt som upplevs väldigt brett och stort. Två utav 
lärarna i undersökningen beskriver det på följande sätt;  
 

….godkänt spektrat är alldeles för stort… det kan vara enorma skillnader på en som 
får godkänt och en annan som får godkänt…   
 
Det är tungt för nån som får G+ om man vet att nån får G- och sen står det G i 
betyget… och det är jättestor skillnad…   
    

En lärare i studien tycker dock att fler betygssteg bara skulle krångla till det ännu 
mer och tycker att det nuvarande betygssystemet med dess tre steg av Godkänt är 
tillräckligt vilket beskrivs så här;  
 

… det räcker med dom vi har nu faktiskt… det är ju bara det att det måste bli 
tydligare direktiv uppifrån så att alla bedömer mer på samma sätt… men fler steg 
tycker jag inte löser nånting…   

    

Regeringens förslag på betygskalan F-A ställer sig inte lärarna enbart positiv till, 
utan det som flertalet av lärarna vill ha är ett eller två steg till på Godkänt nivån för 
att slippa det här med G- och G+. Många av lärarna i undersökningen tycker att de 
nationella mål som finns i ämnet idrott och hälsa är ”okonkreta” och ”luddiga” vilket 
upplevs som både för- och nackdelar;  

… det som kan vara bra med att målen att uppnå är lite så att säga okonkreta eller 
luddiga kan ju va att då får vi här på skolan möjlighet att utforma det som vi vill 
tolka dom…   

Den nuvarande kursplanen upplever många lärare som bra för att det lämnas ett stort 
utrymme att själv utforma undervisningen och dess innehåll. Men problemet med 
den nuvarande kursplanen uppstår när det ska sättas betyg då dessa ska vara 
likvärdiga landet över vilket en lärare beskriver så här;  

... nationellt tror jag inte att det går att nå en rättvis bedömning hur gärna än 
Skolverket vill… för det är ju trots allt lärarens tolkning av målen som ligger 
till grund för bedömningen… och de tolkas ju olika…  
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6 DISKUSSION 
 
I följande del kommer resultatet från intervjuerna ställas mot tidigare forskning i 
bakgrunden och det som står i den nationella kursplanen i idrott och hälsa. Flertalet 
av lärarna i min undersökning upplever att de mål och kriterier som står i den 
nationella kursplanen är ”luddiga” och att det finns ett stort utrymme för egen 
tolkning. Betygsteget Godkänd upplevs av lärarna i undersökningen som brett, då det 
kan skilja mycket mellan en elev som precis når målen och en elev som når målen 
med god marginal. De fyra undersökta obligatoriska momenten bedöms olika av de 
intervjuade lärarna och förekommer i en varierad utsträckning i undervisningen ute 
på skolorna.   
 
Flertalet av lärarna i idrott och hälsa anser att den nationella kursplanens kriterier är 
”luddiga” och lämnar ett stort utrymme för egen tolkning, det har både för- och 
nackdelar. Fördelarna är att det finns ett stort utrymme för egen planering om vad 
som ska tas upp i undervisningen. Svårigheterna uppstår när det är dags att sätta 
betyg på eleverna då kan det vara svårt att veta vad som ska bedömas, vilket också 
går att hitta i undersökningen av Eriksson m fl. (2003).  
 
I undersökningen som Eriksson m fl. (2003) gjorde finns det delade meningar om hur 
styrdokumenten ska tolkas och konkretiseras. Lärarna i den undersökningen anser att 
de är otydliga och lämnar ett stort tolkningsutrymme, vilket några tycker är positivt 
och andra negativt. De lärare som har en positiv syn på styrdokumenten i denna 
undersökning menar att de lämnar en stor frihet att själva bestämma vägen för att nå 
målen, vilket lämnar en större frihet att bestämma vilka moment som ska ingå i 
undervisningen och en större möjlighet till ett variationsrikt innehåll. Den negativa 
gruppen lärare anser att de saknar tydliga riktlinjer om vilka moment som ska ingå i 
undervisningen och hur eleverna ska bedömas (Eriksson m fl. 2003).      
  
Friluftsliv förekommer väldigt sparsamt i undervisningen ute på skolorna, som de 
intervjuade lärarna lyfter fram i resultatet. Anledningarna till varför det förekommer 
så lite är pga. ekonomiska aspekter, geografiskt läge och att det kräver mycket tid. 
Ovanstående resultat styrks i undersökning gjord av Riksidrottsförbundet (2007).  
Lärarnas tolkning av begreppet friluftsliv tolkas olika av intervjupersonerna i min 
undersökning men de aktiviteter de tolkar som friluftsliv är t.ex. paddling, sova i tält, 
vandra i naturen, laga mat på stormkök och att de bedrivs under en eller flera dagar. 
Ingen av lärarna i min undersökning väger t.ex. in orientering, friidrott, 
terränglöpning i begreppet friluftsliv, vilket lärarna i Backman (2004) och Eriksson 
m fl. (2003) påvisar i sina respektive undersökningar.  
 
Momentet friluftsliv är inget som bedöms ute på skolorna vilket är ett mål att uppnå 
enligt den nationella kursplanen och ska ligga till grund för bedömningen;  
 

Eleven skall kunna planera och genomföra vistelse i naturen under olika årstider 
(Skolverket 2000 s.1)  

 
Simningen är likt friluftslivet ett moment som förekommer sparsamt i 
undervisningen pga. ekonomiska aspekter. I den nationella kursplanen för idrott och 
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hälsa så finns simkunnighet och kunskaper om livräddande första hjälp utskrivet som 
mål att uppnå men de konkretiseras inte mer än följande;    

 
Eleven skall också kunna hantera nödsituationer i och vid vatten, samt ha kunskaper 
i livräddande första hjälp (Skolverket 2000 s.1).  

 
Målet för simkunnighet står inte utskrivet för uppnåendemålen för årskurs nio för att 
det är ett mål som eleven ska ha uppnått i årskurs fem.  
 
Skolverket har ingen nationellt fastställd definition av simkunnighet vilket medför att 
det förekommer olika varianter av kriterier för simkunnighet ute på skolorna. En 
tolkning av begreppet simkunnighet är att den som kan simma ett visst antal meter 
med ett eller flera simsätt är simkunnig. Ibland innefattar även simkunnighet 
förmågan att kunna hantera nödsituationer och livräddning. Den mest förekommande 
definitionen av simkunnighet är dock den som Svenska Livräddningssällskapet 
(SLS) använder sig av, där en person ska kunna falla i på djupt vatten och få huvudet 
under för att sedan tas sig upp till ytan och simma 200m i en följd, varav 50m 
ryggsim (Skolverket 2004 Dnr:2003:3 260).    
 
Att falla i vattnet på djupt vatten sedan kunna simma 200 m bröstsim och 50 m 
ryggsim var den mest förekommande varianten av simkunnighet ute på de skolor där 
undersökningen genomfördes. Det skiljer sig lite från SLS definiering av 
simkunnighet. Livräddning är något som alla lärare i idrott och hälsa använder sig av 
i sin simundervisning men det bedöms väldigt olika. Livräddningen är också ett av 
de två moment i undersökningen där det finns en viss tidaspekt med i bedömningen 
för respektive betygsteg hos några lärare. Som jag tolkar det var inte tiden den 
primära bedömningsgrunden utan det tekniska utförandet.     
 
I undersökningen ”Idrott och hälsa – En samtalsguide om kunskap, arbetssätt och 
bedömning” så står det att bedömning och betygssättning inte ska handla om 
konditionsnivåer i termer av hur fort någon springer en viss sträcka, hur högt eller 
långt någon hoppar. Istället är det vilka kunskaper eleven besitter som ska ligga till 
grund för bedömningen (Myndigheten för skolutveckling 2007).    
 
Ovanstående resonemang tolkar jag utifrån att tidaspekten inte ska påverka 
betygssättningen. Vidare anser jag att det krävs tydligare riktlinjer om vad ska ligga 
till grund för bedömningen i momentet livräddning för att få bort att tiden bedöms.  
 
Skolverket fick (2006) i uppdrag av regeringen att förtydliga målen för 
simundervisningen. I förslaget från Skolverket lyfts det fram att det inte räcker att 
kunna simma en viss sträcka för att anses vara simkunnig, eleven ska ha kunskap om 
de risker som är förknippade med vistelse vid och i vatten och på isar. Målet att 
kunna simma förtydligas då eleven måste kunna simma 200 m, ha god vattenvana 
och vara trygg i vatten vilket är viktigt för att förhindra drunkningsolyckor 
(Skolverket 2006).   
 
Det nya förslaget anser inte jag vara mer konkret än det tidigare utan här kanske det 
krävs lite mer arbete för att förtydliga de nya målen. Simningen verkar ses som ett 
viktigt moment i undervisningen i idrott och hälsa med tanke på att regeringen ställt 
krav på tydligare riktlinjer för vad som ska tolkas som simkunnighet. Regeringens 
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krav är ett bra första steg för att göra simundervisningen till ett mer prioriterat 
moment i ämnet. Simningen behöver också få ett större utrymme i undervisningen 
och inte bara en gång per termin för att öka simkunnigheten bland eleverna.  
 
Sett till de resultat som presenteras i undersökningen NU-03 så är det var tionde elev 
i årskurs nio som uppger att de inte kan simma 200 m av de eleverna som inte når 
målen för Godkänt i ämnet idrott och hälsa (Skolverket 2005).  
 
I den undersökning jag genomfört så ser jag att bristen på ekonomiska medel leder 
till att många av skolorna endast besöker simhallen en gång per termin. Bristen på 
pengar ute i verksamheterna verkar göra att simundervisningen får en låg prioritet.  
Ett litet steg i rätt riktning är som två skolor i undersökning har gjort och lyft fram 
hjärt- och lungräddning (HLR) som en viktig del i simundervisningen och krav på att 
alla elever ska genomföra och klara av det. Det är något som kostar mycket pengar 
och som skolorna har bekostat själva, men är något som borde ingå kontinuerligt i 
undervisningen.  
 
Orientering är ett moment i idrott och hälsa där bedömningen och betygsättningen 
delvis styrs av tidtagning och kontrollplock. Vid bedömningen av orientering verkar 
några lärare kräva mer av eleverna och andra mindre men då främst för de två högre 
betygstegen. Ett tydligt exempel på detta är de två lärarna som lyfts fram i 
resultatdelen och som nedan kommer att benämnas som lärare 1 och lärare 2;       
 

… om du har 20 kontroller uthängda som det ska finnas en möjlighet att plocka på 
en timme så kanske det är högst en eller två… som lyckas med det dom andra ligger 
mellan glappet 15 till 20… då har du ju en viss gradering… (Lärare1).       
 
… man ska ju kunna orientera till sig ett VG och MVG även om man är dåligt tränad 
det är ju inte det man kollar i orienteringen… tiden var väldigt högt satt och MVG 
var också… det var 10 eller 12 VG och 14 av 21 på MVG men på samma tid då 
1.45h… men alla kom ju in snabbare än det… man kan nästan gå runt och fixa den 
tiden.. (Lärare2)  

 
Ovanstående citat, som jag tolkar det, tyder på att det är svårare att nå ett högre betyg 
i orientering hos lärare 1 än vad det är hos lärare 2. Hos lärare 1 är det bara en eller 
högst två som lyckas plocka alla kontroller inom den utsatta tiden vilket verkar var 
ett krav för att nå MVG. Lärare 2 har som krav att eleverna ska plocka 14 av 21 
kontroller för att få MVG. Den totala tiden som eleverna har till sitt förfogande 
skiljer sig mellan lärare 1 och lärare 2. Jag vill inte påstå att någon av ovanstående 
lärare har mer rätt än den andra utan att bedömningen skiljer sig åt mellan olika 
lärare och skolor.   
 
Hälsa är något som förekommer i undervisningen och att det är något som ses av 
lärarna som en central del i ämnet. I min undersökning betonar lärarna hur viktigt det 
är att eleverna lär sig sambanden mellan kost, fysisk aktivitet och ett ökat 
välbefinnande. Eleverna ska få förståelse för hur de kan bygga en kunskap för hur 
livslångt aktivt liv och hur det i praktiken kan genomföras. I min undersökning 
förekommer hälsa i form av renodlade teorilektioner men i en ganska liten 
utsträckning då det istället tas upp i den ordinarie undervisningen i idrott och hälsa. 
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I den nationella kursplanen så står det bl.a. att ämnets syfte och roll är att utveckla 
barn och ungdomars fysiska, psykiska och sociala förmåga samt ge kunskaper om 
hälsans betydelse för den egna livsstilen (Skolverket 2000).    
 
I en undersökning gjord av Eriksson m fl. (2003) så ses hälsa istället som ett separat 
moment i undervisningen och inte som fokus i verksamheten. Då det i lokala 
dokument tydligt går att se att hälsa ses som en teoretisk del som främst bedrivs i 
lärosal (Eriksson m fl. 2003).  
 
 
Hälsa och frågor som berör området är något som ofta beskrivs som ett teoretiskt 
moment där det förekommer föreläsningar, inlämningsuppgifter eller projekt och är 
inte något som lyfts fram i ämnets mer praktiska delar (a.a.). 
 
När hälsoundervisningen sedan ska bedömas och betygsättas i min undersökning så 
sker det vanligtvis i form av prov eller olika former av inlämningsuppgifter som i 
ovanstående undersökning. En anledning varför det skiljer sig åt i de olika 
undersökningarna, kan bero på att Eriksson m fl. (2003) har granskat lokala 
dokument och jag istället har intervjuat lärare i idrott och hälsa vilket kan ha gjort att 
vi kommit fram till olika svar.  
 
Hur hälsa bedöms mellan de olika lärarna i idrott och hälsa har jag inte kommit fram 
till något specifikt svar på utan bara att det handlar om ”fördjupade kunskaper” när 
det bedöms mellan de olika betygstegen.  
 
”Fördjupade kunskaper” är också något som ligger till grund vid bedömningen och 
betygsättningen i ledarskap som skiljer mellan VG och MVG. Men vad är egentligen 
”fördjupade kunskaper”, det jag har fått fram i undersökningen när det gäller 
ovanstående begrepp är att eleven i t.ex. ledarskap har kunskaper om aktiviteten, har 
med säkerhetsaspekter, ser till att alla kan delta oavsett förutsättningar, har 
kunskaper om träningslära mm. Att eleven får med alla dessa bitar i sin 
lektionsplanering men även att eleven visar ett tydligt ledarskap.   
 
Sociala färdigheter är något som ett fåtal av lärarna i min undersökning bedömer för 
betygstegen VG och MVG. Att eleven ska vara en lagspelare, ödmjuk, bjuda på sig 
själv, hjälpa andra och ha en positiv inställning.  
 
I en tidigare undersökningar av Larsson (2004) lyfter de intervjuade lärarna fram att 
det bl.a. krävs att eleven ska vara ett bra föredöme för andra, vara sympatisk och 
hjälpa andra elever för att få högsta betyg (Larsson 2004).  
 
Detta lyfts också fram i en undersökning gjord av Larsson, Fagrell och Redelius 
(2005), där lärare från olika grundskolor i landet intervjuades om vad de anser ligger 
till grund för bedömningen och betygsättningen i ämnet idrott och hälsa. Här utgår 
forskarna från fyra olika områden och där ett område handlar om den sociala 
färdigheten, där lärarna värdesatte elevens förmåga att komma i tid, ha rätt 
utrustning, att göra sitt yttersta, visa på engagemang och vara en bra kompis 
(Larsson, Fagrell och Redelius 2005). 
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Som nämnts i början av diskussionen kapitlet så anser flertalet av lärarna i min 
undersökning att de mål och kriterier som anges i den nationella kursplanen i idrott 
och hälsa är ”luddiga” och lämnar ett stort utrymme för egen tolkning. 
 
Annerstedt (2002) anser att detta beror på att det skall passa olika innehåll och 
arbetsmetoder och att det är därför kriterierna är väldigt generellt skrivna i idrott och 
hälsa. Betygskriterierna måste därför översättas till det sammanhang som eleverna på 
skolan befinner sig i med allt vad det innebär när det gäller arbetssätt, innehåll och 
hur mycket tid som finns för ämnet idrott och hälsa på skolan (Annerstedt 2002).  
 
Att kursplanen är så ”generellt” skriven leder också till att betygsättningen inte blir 
rättvis mellan de olika skolorna och lärarna. Jag anser att det krävs tydligare och 
konkretare betygskriterier för att bedömningen och betygsättningen ska bli mer 
likvärdig i ämnet idrott och hälsa.  
 
Annerstedt (2002) är av uppfattningen att de betygskriterier som finns är tillräckligt 
tydliga. Det som skall bedömas anges men inte så att det styr vad man ska genomföra 
för innehåll (Annerstedt 2002). 
 
Skolverket skriver i publikationen ”Likvärdig bedömning och betygssättning. 
Allmänna råd och kommentarer” att likvärdigheten i bedömningen är styrsystemets 
svåraste fråga. Kravet på likvärdighet och rättvisa i bedömningen betyder att ett 
betyg i ett ämne för en klass ska motsvara ett likadant betyg för en annan klass. Om 
exempelvis två elever har samma betyg så ska deras kunskaper motsvara samma 
kvaliteter även om ämnesinnehållet inte har varit detsamma i undervisningen. I ett 
kvalitativt hänseende så ska kunskaperna vara likvärdiga men de behöver inte vara 
lika till innehåll (Skolverket 2004).  
 
I min undersökning finns det tydliga exempel på att det inte sker likvärdig 
bedömning ute på skolorna. Det enda betyget där lärarna i idrott och hälsa är 
någorlunda överens är för betyget Godkänd då kraven i de flesta fall handlar om ett 
”aktivt deltagande” från elevens sida, att eleven är närvarande, ombytt och gör sitt 
bästa utifrån egen förmåga. Men flera lärare anser också att betygsteget Godkänd är 
alltför brett. Flera av idrottslärarna i min undersökning skulle önska att ha ett 
betygssteg till för Godkänd, där t.ex. en lärare lyfter fram i undersökningen;    
 

….godkänt spektrat är alldeles för stort… det kan vara enorma skillnader på en som 
får godkänt och en annan som får godkänt… 

 
Regeringens förslag på en ny betygskala som är från F-A ställer sig inte lärarna i min 
undersökning enbart positiva till, utan det är betygsteget Godkänd som flertalet av 
intervjupersonerna upplever skulle behöva ett steg till. För de högre betygsstegen VG 
och MVG så skiljer det sig åt i bedömningen mellan idrottslärarna i min 
undersökning men de upplevs inte lika ”breda”.  
 
Jag ställer mig kritisk till ifall det verkligen går att få en likvärdig bedömning och 
betygssättning med den nuvarande nationella kursplanen i ämnet idrott och hälsa, 
vilket en lärare i min undersökning uttrycker på följande sätt;  
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... nationellt tror jag inte att det går att nå en rättvis bedömning hur gärna än 
Skolverket vill… för det är ju trots allt lärarens tolkning av målen som ligger till 
grund för bedömningen… och de tolkas ju olika… 

 
Vad som krävs för att för att få en mer likvärdig bedömning och betygssättning har 
jag inget konkret svar på, men målen och betygskriterierna måste förtydligas. Att 
forska vidare om skulle vara att jämföra hur lärarna i idrott och hälsa har tolkat de 
nationella målen och kriterierna i sina lokala kursplaner.      
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BILAGA  
 

Intervjufrågor  
 

Kön:   
 
Ålder:  
 
Utbildningsbakgrund:  
 
Antal år i yrket:  
 
Hur kommer momenten (se nedan) till uttryck i undervisningen i idrott och hälsa 
samt hur bedöms och betygsätts dessa?  
 
Friluftsliv  
 
 
Orientering  
 
 
Simning  
 
 
Hälsa  
 
 
Vad krävs det för att en elev ska få G, VG eller MVG i ämnet? Hur skiljer de sig åt?  
 
Vad är bra med det nuvarande betygssystemet/vad är problematiskt?  
 
Hur ser du på den nya betygsskalan som har föreslagits av regeringen?



 

 


