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Sammanfattning   
Syftet är att undersöka och förstå hur elever på gymnasienivå uppfattar ämnet 
idrott och hälsa genom den bedömningspraktik de erfar. Ett delintresse utgörs 
av innehållet i bedömningspraktiken och vilken bild av ämnet som därigenom 
framträder. Ett andra delintresse är vad eleverna uppfattar ligger till grund för 
själva bedömningen. Ett tredje delintresse är riktat mot bedömningspraktiken 
i stort och på vilka sätt eleverna uppfattar i vad mån denna ger dem likvärdiga 
förutsättningar att visa vad de kan.  
Elevernas uppfattningar har studerats med hjälp av fokusgruppsintervjuer med 
inspiration i tre olika vinjetter. I studien deltog 38 elever på fyra olika 
gymnasieskolor. För att vidare kunna förstå och analysera elevernas 
uppfattningar användes ett nyinstitutionellt perspektiv där normativa, 
regulativa och kulturella villkor står i förgrunden (Scott 2008). De regulativa 
och de normativa villkoren förstås utifrån olika styrdokument och de kulturella 
villkoren utifrån tidigare forskning om ämnet.  
Analysen visar att den institutionaliserade föreningsidrotten får företräde 
framför både skolans styrdokument och ett mindre institutionaliserat 
hälsoområde. Vissa normerande inslag uppfattas som viktiga, speciellt de som 
kan kopplas till fostrande aspekter så som exempelvis samarbete, hänsyn, 
förståelse och fair play, medan andra normerande och reglerande villkor 
negligeras eller nämns inte alls, som exempelvis friluftsliv. Detta skulle kunna 
förstås som att det framför allt är de kulturella villkoren i form av 
föreningsidrott som påverkar elevernas uppfattningar om ämnet idrott och 
hälsa. De intervjuade eleverna uppfattar idrott och hälsa i stora drag som ett 
orättvist ämne. Det finns de elever som kan ”rätt” idrott och samtidigt finns 
de som inte har dessa färdigheter och ingen av eleverna uppfattar att de 
kommer till sin rätt i ämnet. 
Nyckelord: Idrott och hälsa, elevers uppfattningar, bedömning och 
betygssättning, föreningsidrott, fokusgrupper, vinjetter



 
Abstract  
The aim is to study and reach an understanding of how upper secondary school 
students perceive the subject of physical education and health through the 
assessment practice they experience. Part of the interest concerns the content 
of the assessment practice and the picture of the subject emerging from this. 
Another part is to study what students perceive to form the basis of the actual 
assessment. A third field of interest is directed towards the assessment practice 
at large and the ways in which students perceive how far this gives them equal 
opportunities of showing their knowledge and skills.  
Focus group interviews were carried out inspired by different vignettes, based 
on various dilemmas identified through earlier research. Four upper secondary 
schools from southern Sweden are represented, with 38 interviewed students. 
To further understand and analyze student perceptions, a New Institutional 
perspective is applied focusing on normative, regulative and cultural 
conditions1 (Scott 2008). The regulative and normative conditions are 
understood on the basis of different policy documents, and the cultural 
conditions are interpreted through previous research in the field.  
It can be established that institutionalized club sport receives priority both 
before school policy documents and the less institutionalized health field. 
Some normative elements are perceived to be important, especially those 
linked to club sport, like cooperation, consideration, understanding and fair 
play, while other normative and regulative requirements are neglected or not 
mentioned at all, like outdoor education. The interpretation may be that above 
all the culturally based requirements in the form of sport affect students’ 
perception of the subject of physical education and health.  
The interviewed students perceive physical education and health as an unfair 
subject. There are those students who have learned to perform ”correctly” 
according to sport norms, while at the same time there are those who do not 
have these skills, and none of the students perceive that they master the sport 
norms correctly. 
Keywords: Physical education and health, pupil´s perceptions, assessment and 
grading, sports movement, focus groups, vignettes 

                                                        
1 Instead of ”pillars” (Scott 2018) I use the term “conditions”.  
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1 Inledning och syfte 

Jag kan inte dansa, jag kan inte simma, jag kan inte spela fotboll. 
Jag kan inte! Jag kan inte, och därför vill jag inte vara med!  

 
Det här var återkommande fraser från mina elever när jag arbetade som lärare 
i idrott och hälsa på gymnasiet. Jag brukade fråga eleverna; kan ni redan allt 
när ni ska lära er ett nytt språk? Som lärare ville jag ge eleverna möjlighet att 
lära sig det som lyftes fram i mål att uppnå enligt kursplanen, vilket de senare 
skulle bli betygssatta på.  
 
Idrott och hälsa betraktas som ett viktigt ämne, inte minst ur 
folkhälsosynpunkt (Prop. 1997/98:169). I detta folkhälsoperspektiv blir det 
betydelsefullt att ämnet når alla elever. Utvärderingar visar att idrott och hälsa 
är uppskattat av många elever. Det är en positiv bild som framträder inte bara 
bland elever utan även bland lärare, skolledare och föräldrar. Men ämnet är 
inte oproblematiskt. Det har visat sig att idrott och hälsa har svårt att nå alla 
elever och frånvaro i ämnet är ett problem i gymnasiet (Eriksson m. fl. 2005; 
Skolinspektionen 2010). De ungdomar som är fysiskt inaktiva på sin fritid 
upplever mindre inspiration, uttrycker i mindre utsträckning att de inte får visa 
vad de kan, och de menar också att de inte lär sig så mycket jämfört med de 
elever som är fysiskt aktiva på sin fritid (Eriksson m. fl. 2003; 2005).  
 
Alla elever ska få en bra utbildning oavsett bakgrund. I Skolkommissionens 
betänkande (SOU 2017:35) poängteras att ”En undervisning som är anpassad 
efter elevers olika behov och förutsättningar och en god lärmiljö gynnar alla 
elevers lärande och välbefinnande” (s. 23), och i en rapport från Skolverket 
(2012) framhålls att ”Utgångspunkten är att elevers möjligheter att uppnå goda 
studieresultat i så liten grad som möjligt ska bero på elevers bakgrund eller 
vilken skola de går i” (s. 6).  
 
Studier pekar mot att kopplingen mellan målen i kursplanen för idrott och 
hälsa och betygssättningen inte är tydlig (Annerstedt & Larsson 2010; 
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Redelius, Fagrell & Larsson 2009; Redelius & Hay 2009; Skolverket 2010; 
Tholin 2006) och innehållet är delvis hämtat från idrottsrörelsen (Ekberg 
2009; Sandahl 2005). Skolinspektionen (2010) poängterar vikten av att 
lektionsinnehåll och betygssättning utgår från kursplaner och betygskriterier 
för att likvärdighet i betygssättning ska kunna uppnås. Enligt Skolverket 
(2012) har det dock visat sig att likvärdighet i betygssättning är svårt att 
uppnå.  
 
Studier om bedömning och betygssättning har framför allt genomförts utifrån 
lärares perspektiv (Forsberg & Lindberg 2010; Korp 2011) vilket även gäller 
för den ämnesdidaktiska forskningen i idrott och hälsa. Det handlar bland 
annat om bedömning för lärande ur ett lärarperspektiv (Tolgfors 2014), hur 
lärare dokumenterar elevers kunskaper (Håkansson 2015), vilka dilemman 
lärare upplever vid betygssättning (Seger 2014), vad lärare värderar när de 
sätter betyg, hur sociologiska bakgrundsfaktorer påverkar betygen (Svennberg 
2017) och vilka didaktiska konsekvenser bedömning för lärande får i ämnet 
idrott och hälsa på gymnasiet (Tolgfors 2017).   
 
Mindre är emellertid känt om elevernas erfarenheter av och attityder till 
bedömningen (Forsberg & Lindberg 2010; Korp 2011). Elevperspektivet är 
eftersatt i såväl nationell som internationell forskning (Annerstedt 2009; 
Dyson 2006; Zhu 2015), även om det finns studier ur ett elevperspektiv (Chan, 
Hay & Tinning 2011; Karlefors 2012; Redelius & Hay 2012; Wiker 2017; Zhu 
2013, 2015). Elevernas perspektiv på idrott och hälsa är viktigt, inte bara för 
att förstå ämnet (Seger 2014; Wiker 2017) utan även för att öka kunskapen om 
vad som motiverar unga att delta i fysiska aktiviteter (Dyson 2006).  
 
I denna uppsats är elevernas uppfattningar i centrum. I regeringens proposition 
1997/98:169 framkommer att elevernas inflytande över verksamheten i skolan 
är ett område som särskilt måste lyftas fram. Elevers inflytande är angeläget 
av demokratiska skäl och delaktighet är en förutsättning för elevers lärande. 
Dessutom efterlyses i budgetpropositionen (Proposition 2016/17:1) 
praktiknära forskning för att stärka den vetenskapliga grund och den 
beprövade erfarenhet som utbildning enligt skollagen ska vila på (Skollag 
2010:800). Min uppsats utgår från praktikens frågeställningar då arbetet tar sin 
utgångspunkt i mina erfarenheter som gymnasielärare i idrott och hälsa, och i 
uppsatsen kommer elevernas resonemang att få stort utrymme.  
 
Mina elever besvarade frågan om de redan kan allt när de ska lära sig ett nytt 
språk innan undervisningen börjat, att de naturligtvis inte kan det. Frågan är då 
varför det är så viktigt att de kan allt redan från början i ämnet idrott och hälsa, 
och vad det är som de menar att de måste kunna. Kunskapsintresset i denna 
uppsats handlar om elevers uppfattningar om vad som är viktig kunskap i 
idrott och hälsa. Genom att studera elevers uppfattningar om 
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bedömningspraktiken finns möjligheten att ge en bild av ämnet i stort. Det 
innehåll som eleverna beskriver som betydelsefullt när de bedöms och 
betygssätts i ämnet indikerar vilka kunskaper som värdesätts. 
 
Kunskapsbedömningar kan ses som ett signalsystem som indikerar vad som 
ses som viktiga kunskaper (Forsberg & Lindberg 2010; Forsberg & Lundahl 
2006; Hay & Penney 2013). Betygssättning antyder vilken kunskapssyn som 
är rådande och betygsfrågan hör sålunda ihop med frågan om ämnets 
kunskapsobjekt (Forsberg & Lindberg 2010; Redelius 2008). ”Vad som utgör 
grund för betygssättning är alltså en påtaglig indikator på vad som utgör 
central kunskap i ett ämne och signalerar tydligt till eleverna vad ämnet går ut 
på” (Annerstedt 2009, s. 4). Bedömning och betygssättning kan därmed 
genom sitt signalvärde säga något om ämnet idrott och hälsa.  
 
Syftet är att undersöka och förstå hur elever på gymnasienivå uppfattar ämnet 
idrott och hälsa genom den bedömningspraktik de erfar. Ett delintresse utgörs 
av innehållet i bedömningspraktiken och vilken bild av ämnet som därigenom 
framträder. Ett andra delintresse är vad eleverna uppfattar ligger till grund för 
själva bedömningen. Ett tredje delintresse är riktat mot bedömningspraktiken i 
stort och på vilka sätt eleverna uppfattar i vad mån denna ger dem likvärdiga 
förutsättningar att visa vad de kan.  
 
Utifrån ovanstående områden blir följande frågeställningar vägledande i 
uppsatsen.  
 
1. Vilka kunskaper uppfattar eleverna som viktiga i idrott och hälsa så som 

de kommer till uttryck i bedömningspraktiken?  
2. På vilka grunder uppfattar eleverna att betygen sätts?  
3. Hur uppfattar eleverna bedömningen och betygssättningen utifrån ett 

likvärdighetsperspektiv?  
 
Då skolämnets historia (Lindroth 1995) och tidigare studier har pekat på 
idrottsrörelsens närvaro i ämnet (Larsson 2009; Londos 2010; Sandahl 2004, 
2005; Svennberg 2017), riktas särskild uppmärksamhet mot relationen mellan 
idrott och hälsa och idrott i idrottsrörelsens regi. Detta kan dels ses som en 
form av avgränsning, förvisso understödd av forskning, dels som en form av 
fördjupning för att förstå elevernas uppfattningar gällande ämnet.  

1.1 Uppsatsens disposition  
Dispositionen i uppsatsen är enligt följande: Efter det inledande kapitlet där 
syfte och frågeställningar lyfts fram beskrivs i bakgrunden frågor som rör 
bedömning och betygssättning i svensk gymnasieskola. Det har visat sig att 
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det råder brist i likvärdighet inom dessa områden varför likvärdighetsfrågan 
tas upp. Betygen kan sägas ha blivit ett konkurrensmedel då elever ska välja 
gymnasieskola och därför berörs även valfrihetsreformen i bakgrunden. Idrott 
och hälsa presenteras såväl ur ett historiskt som ur ett nutida perspektiv. 
Eftersom skolämnet idrott och hälsa har tydliga kopplingar till 
föreningsidrotten berörs idrottsrörelsen, där begreppen föreningsfostran och 
tävlingsfostran diskuteras.  
 
Därefter beskrivs uppsatsens teoretiska och metodologiska perspektiv. 
Inledningsvis redogörs för ett nyinstitutionellt perspektiv. Regulativa, 
normativa och kulturella villkor tas upp eftersom förståelsen av elevernas 
uppfattningar kommer att analyseras med hjälp av dessa. De kulturella 
villkoren förstås utifrån tidigare forskning och de regulativa och normativa 
utifrån olika styrdokument, och urvalet av dessa skildras också i kapitlet.  
 
Vidare beskrivs fokusgruppsintervjuer där vinjetter varit ett arbetsredskap i 
denna uppsats för att synliggöra elevernas uppfattningar. Urval av skolor, 
program och elever presenteras liksom hur intervjuerna genomfördes. 
Bearbetningen av intervjuerna och analysens genomförande skildras sist i 
denna del.   
 
I kapitlet därefter redogörs för tidigare forskning och utvärderingar kopplade 
till ämnet idrott och hälsa. Styrdokument tas upp där fokus ligger på 
bedömning, betyg och likvärdighet. I kapitlet därpå skildras elevernas 
uppfattningar som framkommit genom intervjuerna.  
 
Analysen bygger på de tre frågeställningarna där elevernas uppfattningar 
förstås genom regulativa, normativa och kulturella villkor i form av 
styrdokument och tidigare forskning. Avslutningsvis ges en bild av hur idrott 
och hälsa framträder genom elevernas uppfattningar utifrån 
bedömningspraktiken. Utifrån analysen väcktes många frågor. Några av de 
större frågorna tas upp till diskussion. Metoden diskuteras också och därutöver 
ges förslag på tänkbar framtida forskning om skolämnet idrott och hälsa.  
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2 Bakgrund 

De senaste decennierna har det skett stora förändringar i skolan som fått 
inverkan på bedömningspraktiken. För att ge en viss inblick i dessa komplexa 
processer kommer betyg och bedömning att kontextualiseras liksom begreppet 
likvärdighet, då det har visat sig att likvärdighet är svårt att uppnå vid 
betygssättning. Dessutom belyses omstruktureringen av gymnasieskolan till 
följd av kommunaliseringen och valfrihetsreformen, vilket också har påverkat 
betygssättningen (Skolverket 2012). Samtidigt har det också visat sig att den 
tradition och den kultur som lärare arbetar i tenderar att inverka på praktiken 
(Londos 2010; Sandahl 2005). För att förstå ämnets tradition kommer jag även 
att belysa idrott och hälsa ur ett historiskt perspektiv. 
 
Ämnet har haft flera benämningar genom åren och sedan 1994 inkluderas 
hälsobegreppet i namnet. Eftersom relationen mellan skolämnet och idrott i 
idrottsrörelsens regi är av särskilt intresse i denna uppsats, fokuseras denna 
relation mer än relationen mellan skolämnet och olika hälsorörelser. Idrott 
kommer att behandlas utifrån hur tävlingsidrott uppstod och hur 
idrottsrörelsen blev till och utvecklades under 1900-talet.  

2.1 Betyg och bedömning  
Bedömning som handlar om enskilda elevers kunskaper, alltså den bedömning 
som lärare gör av elevernas prestationer i klassrummet, kan inte hanteras som 
helt separat från större system. De kunskaper som läraren väljer att pröva, de 
metoder som används för att pröva dessa kunskaper och vilka principer som 
tillämpas när resultatet ska värderas, styrs till viss del av de funktioner som 
bedömningen fyller i utbildningssystemet som helhet och får på så sätt även 
konsekvenser utanför klassrummet (Korp 2003). Bedömning inbegriper flera 
olika nivåer, allt från utvärdering av individen till utvärdering av hela 
skolsystemet.  
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Utvecklingen från början av 1800-talet till mitten av 1900-talet kännetecknas 
av att det fanns en strävan att alltmer centralt reglera frågor om betyg och 
bedömning. Denna förändring skedde genom ett antal steg1 som ledde fram 
till att staten tog makten över betygssystemet. Betygsdebatten mellan 1962 
och 1994 var emellanåt mycket livaktig, främst under 60- och 70-talet (Tholin 
2006).  
 
År 1968 blev de tre fristående skolformerna gymnasiet, fackskolan och 
yrkesskolan en gemensam skola som senare fick namnet gymnasieskolan. År 
1976 tillsattes en gymnasieutredning med uppgiften att se över 
gymnasieskolans organisation. År 1981 presenterades dess huvudförslag – en 
reformerad gymnasieskola. Förslagen ledde inte fram till någon 
genomgripande reform utan det som föreslogs var successiva och mindre 
förändringar baserade på praktiska erfarenheter, vilket resulterade i en femårig 
försöksverksamhet med start läsåret 1984/85. År 1991 var det tid för en 
samlad reform av genomgripande karaktär. Propositionen Växa med 
kunskaper – om gymnasieskolan och vuxenutbildningen (Prop.1990/91:85) 
kom 1991 och innehöll både grundläggande utgångspunkter för en reform och 
konkreta förslag till organisation, innehåll, ansvarsfördelning och finansiering. 
Utifrån denna proposition reformerades gymnasieskolan och 1993 tog 
riksdagen ett beslut om ett nytt betygssystem och en ny läroplan (Läroplanen 
för de frivilliga skolformerna, Lpf 94) (Liljequist 1999; Richardsson, 2010). 
Den offentliga sektorn skulle effektiviseras genom decentralisering, 
marknadsutsättning, privatisering och konkurrens (SOU 2014:5).  
 
År 1992 antog riksdagen propositionen om valfrihet och fristående skolor 
(Prop. 1991/1992:95). Nu ökade valfriheten att välja skola för föräldrar och 
elever. De fristående skolorna skulle ges samma förutsättningar som de 
kommunala vilket föranledde en förändring av bidragssystemet och den så 
kallade skolpengen infördes (Lund 2006). Efter 1990-talets olika reformer i 
form av decentralisering, ökad valfrihet och fler friskolor har konkurrensen 
ökat mellan gymnasieskolor (Lund 2007). Eftersom elever och föräldrar fritt 
kan välja skola och även byta skola om de inte är nöjda blir det centralt för 
skolorna att marknadsföra sig (Lund 2006). Man skulle kunna säga att 
eleverna blivit konsumenter på en marknadsanpassad skola och betygen blivit 
ett konkurrensmedel på gymnasiemarknaden.  

 
Skolverket (2012) gör bedömningen att valfrihets- och 
decentraliseringsreformerna under 1990-talet med sannolikhet har lett till 
ökade skillnader i resultat mellan skolor och tilltagande socioekonomisk 
skolsegregation, vilket har medfört minskad likvärdighet. 

                                                
1 De steg som Tholin (2006) nämner som exempel är: införandet av gemensamma betygsbenämningar, 
censorer vid real- och studentexamen och standardprov.  
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I början av 1990-talet decentraliserades alltså skolan och mål- och 
resultatstyrning infördes. Betygssystemet från och med 1994 är mål- och 
kunskapsrelaterat, vilket innebär att elevens kunskaper ska jämföras med de 
kunskapsmål som anges i kursplanen (Tholin 2006).2 De förändringar som 
skett i betygssystemet kan relateras till synen på kunskap och lärande i läro- 
och kursplaner. Forsberg och Lindberg (2010) skriver:  
 

Ett avgörande brott med tidigare traditioner är 1994 års läroplaner 
för grund- och gymnasieskolan som bland annat kan beskrivas som 
ett skifte från innehåll som pensum/stoff till förmåga/kompetens (s. 
30). 

 
Detta får betydelse för såväl undervisningens innehåll som bedömningens 
former och ställer lärare inför delvis nya uppgifter. Hur kan kriterier tolkas, på 
vilka sätt kan bedömningar genomföras och hur kan kunnighet urskiljas inom 
ämnen är några frågor som lärare har att ta ställning till (Forsberg & Lindberg 
2010). En förutsättning för att skolan ska kunna genomföra sitt 
kunskapsuppdrag är att det finns en förståelse för sambandet mellan mål, 
kunskapsinnehåll och bedömning/betygssättning (Myndigheten för 
skolutveckling 2007). I en målstyrd skola sker bedömning under hela 
undervisningsprocessen, från planering till betygssättning av resultatet 
(Skolverket 2011c). Vid en bedömningssituation kan endast ett visst innehåll 
väljas ut och allt kan inte bedömas. Det urval av innehåll som bedöms är ett 
tecken på vad som är viktigt att kunna. Urvalsfrågan är därmed ytterst central 
” […] för att kunna göra det viktigaste bedömbart och inte det enkelt mätbara 
till det viktigaste” (Linde 2003, s. 10). 
 
År 2011 infördes nya styrdokument och ämnesplanerna är uppbyggda med en 
tydlig koppling mellan mål (vilka kunskaper eleven ska ges förutsättning att 
utveckla genom undervisningen i ämnet), det centrala innehållet (vad 
undervisningen ska behandla) och kunskapskraven (vad som krävs för ett visst 
betyg). Att lärare konkretiserar vad som ska bedömas är viktigt så eleverna 
förstår vad de förväntas lära sig samt vad de blir bedömda på. Detta blir 
centralt för elevers lärande (Skolverket 2011c) och för likvärdigheten. I ett 
decentraliserat styrsystem är det betydelsefullt ur likvärdighetssynpunkt att 
eleverna får möjlighet att nå målen, vilket kan göras på olika sätt (Wahlström 
2008). Tillsammans med eleverna ska lärarna välja ut innehåll och form för 
undervisningen och hänsyn ska tas till elevernas förutsättningar och behov. En 
likvärdig utbildning innebär alltså inte nödvändigtvis att undervisningen ska 
vara lika, dock handlar likvärdig bedömning om att genomföra bedömningar 
av hög kvalitet i linje med kursplanernas mål och kunskapskrav (Skolverket 
                                                
2 När föreliggande studie genomfördes fanns betygsstegen IG, G, VG, och MVG. Numera är 
betygsskalan fem godkända (A till E) betygssteg och ett underkänt (F).  
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2011a). Under 2000-talet har begreppet likvärdighet kommit att användas i 
samband med måluppfyllelse och betygssättning. En bit in på 2000-talet 
diskuteras likvärdighet utifrån hur elevers utbildningsresultat ska kunna bli 
bättre (Englund & Quennerstedt 2008).  
 
I en målstyrd skola är alltså relationen mellan mål, kunskapsinnehåll och 
bedömning/betygssättning av vikt. Likvärdig bedömning handlar om att 
bedömningarna genomförs utifrån kursplanens mål och kunskapskrav. 
Eleverna ska också ges likvärdiga möjligheter att visa i vilken mån de nått 
målen. Det har emellertid visat sig att likvärdig bedömning och betygssättning 
är svårt att uppnå, vilket beskrivs närmare i det följande.  

2.2 Brister i likvärdig bedömning och 
betygssättning 
Betyg har olika funktioner; utöver att vara urvalsinstrument ska de stärka 
styrningen mot de nationella målen, ge information om hur väl skolan klarat 
av att förmedla kunskaper till eleverna och informera elever och dess 
vårdnadshavare om elevens kunskapsnivå. Finns det brister i dessa funktioner 
får det konsekvenser för likvärdigheten i betygssättningen (Riksrevisionen 
2011). Likvärdighet innebär, som tidigare påpekats, att skolans verksamhet 
ska utgå från de nationellt fastställda målen (SOU 2017:35). Om exempelvis 
betygssättning inte sker utifrån de nationella målen kan det medföra en 
styrning bort från dessa, vilket då är problematiskt i relation till den enskilde 
elevens rätt till kunskap. Om det finns olika krav för Godkänt betyg på olika 
skolor varierar även elevers rätt till kunskap. För att betygssystemet ska 
upprätthålla legitimitet är det viktigt att betygssättningen är likvärdig och 
upplevs som rättvis (Riksrevisionen 2011).  
 
Det har dock visat sig att likvärdighet, att elever blir bedömda på samma 
grunder oavsett till exempel kön, vilken lärare de har och vilken skola de går i, 
är svår att uppnå (Skolverket 2012). Idrott och hälsa är inget undantag, att 
rättssäker och likvärdig bedömning inte råder ses som ett problem (Annerstedt 
2009; Annerstedt & Larsson 2010; Redelius, Fagrell & Larsson 2009; 
Redelius & Hay 2012; Tholin 2006). Skolverket (2003) poängterar vikten av 
att det är styrdokumentens mål och kriterier som ska vara utgångspunkt vid 
bedömning och betygssättning.  

 
Om influenser av lärarens personliga intressen och/eller skolans 
traditionella ämnesbetoningar påverkar undervisningen och 
bedömning bort från styrdokumentens mål och bedömningskriterier 
riskerar man att få bristande likvärdighet i bedömningen (s. 120).  
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Kunskapsresultat och likvärdighet har försämrats under 2000-talet. 
(Skolverket 2012). I Skolkommissionens rapport från 2017 poängteras att ” 
[…] den bristande likvärdigheten är ett allvarligt problem i den svenska 
skolan” (SOU 2017:35, s 26). Därmed blir det angeläget att utveckla 
bedömningsstöd för att likvärdigheten och rättssäkerheten ska öka för eleverna 
(SOU 2017:35). Ett syfte med att införa nya styrdokument 2011 var att de 
skulle bli mer tydliga och mer lättillgängliga (Skolverket 2016) och genom 
centrala riktlinjer medföra en mer rättssäker och likvärdig bedömning och 
betygssättning. För att underlätta för lärare i deras arbete med bedömning har 
ett kommentarmaterial och ett bedömningsstöd utformats för ämnet idrott och 
hälsa, vilka ska vara till hjälp mot en mer likvärdig bedömning och 
betygssättning (Skolverket 2011b; 2014). 
 
Det är sålunda svårt att uppnå likvärdighet i bedömning och betygssättning. 
För att komma till rätta med problemet har fler centrala riktlinjer utarbetats. 
Men trots det upplever elever fortfarande oklarheter gällande vad som krävs 
för olika betyg. Likvärdigheten i betygssättningen har inte förbättrats över tid 
(Skolverket 2016). För att kunna förklara hur ämnet idrott och hälsa ser ut 
idag behövs en historisk belysning över ämnets utveckling. Nedan kommer 
idrott och hälsa med särskilt fokus på gymnasiet att beskrivas utifrån sin 
specifika karaktär och sin historia.  

2.3 Idrott och hälsa   
En förändring när programgymnasiet startade var att kärnämnen infördes. 
Kärnämnena omfattade cirka en tredjedel av elevernas utbildning och lästes av 
samtliga elever. Idag benämns kärnämnen istället för gymnasiegemensamma 
ämnen. Idrott och hälsa var ett kärnämne (SOU 2008:27) och är även idag ett 
gymnasiegemensamt ämne. Lund (2006) påpekar att även om valfriheten 
ökade i början av 1990-talet fanns alltså en strävan efter att hålla samman en 
viss del av utbildning.  
 

Samtidigt som gymnasiereformerna ställer den individuella 
valfriheten i centrum försöker gymnasieutbildningen även ge sina 
elever en gemensam innehållslig kärna av ämnen som alla elever 
ska läsa (s. 86).  

 
Genom historien har ämnet idrott och hälsa haft olika benämningar: 
gymnastik, gymnastik med lek och idrott, gymnastik, idrott, idrott och hälsa. 
Namnbyten kan ses svara mot viktiga förändringar i ämnets innehåll och mål 
(Lundvall & Meckbach 2003). I SOU 1992:94 poängteras att ett skolämne är 
föränderligt och därmed ändras mål och innehåll när något inte längre anses 
vara betydelsefullt.  
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Ett skolämne är inget naturgivet fenomen, det är en mänsklig och 
social konstruktion som förändras över tid. Behovet av att undervisa 
om vissa saker kan försvinna, dels för att innehållet inte längre 
framstår som väsentligt […] (s. 44).  

 
De värderingar som har varit betydelsefulla i skolämnet kan synliggöras i hur 
mycket tid den fysiska fostran fått i skolan och utifrån vilket innehåll som fått 
mest tid i ämnet (Lindroth 1995). När det handlar om den fysiska fostran i 
Sverige kan tre aspekter sägas vara avgörande för den tidiga utvecklingen av 
ämnet, ”statsmakternas intentioner, skolans egen beredskap och landets 
kroppsövningstraditioner” (Lindroth 1995, s. 272). Under 1800-talet 
dominerades ämnet, som då betecknades gymnastik, av Linggymnastiken där 
övningarna skulle vara medicinskt motiverade och hälsofrämjande. ”Alla, 
oavsett samhällsklass och förmåga, skulle kunna delta och tillägna sig detta 
gymnastiksystems välsignelse” (Engström 2004, s. 7).  
 
I 1820 års skolordning blev ämnet gymnastik obligatoriskt i lärdomsskolan 
(Annerstedt 2001). Det var dock först genom 1927 års riksdagsbeslut och 
1928 års läroverksstadga som de fria kroppsövningarna (lek, idrott, friluftsliv) 
fick en betydande plats i läroverken. Historiskt sett fanns fyra motiv som 
främst motiverade införandet av gymnastik i skolan: politiska och 
nationalistiska motiv, militära motiv, hälso- och hygieniska motiv samt 
rekreationsmotiv (Lindroth 1993). När det handlar om hälsoaspekten var i 
början av 1900-talet frågor om hygien ur ett medicinskt/fysiologiskt 
perspektiv i centrum. Levnadsvanor och olika omgivningsfaktorer såsom frisk 
luft, renlighet, mat och kroppsrörelse sågs som hälsofrågor. Hälsofostran i 
ämnet innebar en allsidig kroppsutveckling, god hållning och disciplinering av 
kropp och moral (Quennerstedt 2006). År 1919 ändrades i läroverket 
beteckningen från gymnastik till gymnastik med lek och idrott. Det nya 
namnet visade på en dragkamp om innehållet i ämnet. Det antydde att 
gymnastiken var viktigast men att det även behövdes komplement av lek och 
idrott (Lindroth 1995).  
 
I mitten av 1900-talet blev det en tydlig vändpunkt mot mer lek/idrott 
(Annerstedt 2001; Lindroth 1995). Fokus förändrades från Linggymnastik till 
konditionsträning, vilket kom att bli centralt under ett par decennier. Vanligt 
innehåll var ergometercykeltester, cirkelträning och hinderbanor. ”Hälsa, 
kondition och styrka sattes i centrum och förenklat kan sägas att 
gymnastiklärarnas uppgift blev att försöka få eleverna att svettas” (Annerstedt 
2001, s. 104).  
 
En förklaring till att gymnastiken fick vika undan för lek/idrott var 
idrottsrörelsens allt större inflytande och undervisningen kom att präglas av 
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inlärning och utövning av olika idrottsgrenar med internationella regler som 
referens (Lindroth 1995). Historiskt har idrottsrörelsens idrott haft stor 
förankring i ämnets styrdokument. I Lgy 70 fanns en dominans av ett innehåll 
som var kopplat till föreningsidrottens utbud med ett stort fokus på 
idrottsfärdigheter (Matsson 1993; Meckbach & Söderström 2002; Sandahl 
2005) och allt mer tävlingsidrott kom in på skolans arena (Lindroth 1995). När 
det gällde hälsoaspekten handlade hälsa inte längre så mycket om 
omgivningsfaktorer utan sågs främst ur ett medicinskt perspektiv. 
Konditionsträning, anatomi, hygien och kost blev viktigt innehåll i 
hälsoundervisningen (Quennerstedt 2006).   
 
År 1980 fick ämnet i grundskolan benämningen idrott, och 1987 blev det 
idrott även för gymnasieskolan. Namnbytet var inte oproblematiskt eftersom 
begreppet idrott leder tankarna till Riksidrottsförbundets verksamhet, vilken 
inte alltid har samma mål som skolan. De tidigare huvudmomenten 
(gymnastik, dans, bollspel, friidrott, orientering, skridskoåkning, skidåkning, 
simning, arbetsteknik, funktionärs- och ledarskap samt teori) ersattes med 
träningslära, friluftsliv, idrottsaktiviteter, rörelse, rytm och dans samt 
ergonomi. I och med läroplanen för grundskolan 1980 (Lgr 80) infördes 
samundervisning som ett medel att verka för jämställdhet (Meckbach & 
Söderström 2002). Effekten av samundervisning blev att traditionellt manliga 
idrotter blev mer frekventa och innehåll som exempelvis dans och gymnastik 
minskade i omfattning. Den manliga ämneskulturen med tävlingsidrott som 
grund blev mer central och därmed gynnades framförallt pojkar i 
undervisningen (Carli 2004). 
 
År 1994 fick ämnet återigen ett nytt namn, idrott och hälsa (Meckbach & 
Söderström 2002). Namnbytet var en markering som skulle visa att skolämnet 
idrott och hälsa är något kvalitativt annorlunda än idrott inom 
föreningsverksamhet (Annerstedt 2001; Sandahl 2005). I tidigare kursplaner 
var färdigheter i specifika idrottsgrenar centrala, vilket inte betonades i samma 
utsträckning i kursplanen från 1994 (Eriksson m. fl. 2005). Dessutom gjordes 
en markering mot ett tydligare hälsoperspektiv (Annerstedt 2001). 
Medborgarnas hälsa har länge setts som en viktig samhällsfråga och genom 
olika åtgärder har samhället försökt att skapa god hälsa hos befolkningen. Med 
införandet av kursplanen 1994 skedde en förskjutning angående ansvarsfrågan 
gällande befolkningens hälsostatus, från ett samhällsansvar till ett större 
egenansvar för individen (Meckbach & Söderström 2002).  
 
Kursplanen för idrott och hälsa reviderades 2000 för att återigen förnyas 2011 
då nya läro- och ämnesplaner samt en ny betygsskala infördes. I mångt och 
mycket överensstämmer ämnesplanen med den tidigare kursplanen. Kroppslig 
förmåga är ett nytt begrepp, vilket valdes för att lyfta fram att eleven ska 
utveckla sin fysiska förmåga och sin fysiska hälsa. Ytterligare en skillnad 



16 

jämfört med 2000 handlar om att friluftsliv som kunskapsområde har blivit 
bredare. Nu betonas utemiljö och naturen som en källa till välbefinnande. 
Dessutom är numera förmåga att leda inte längre mål för undervisningen och 
är därmed inte betygsgrundande (Skolverket 2011b). 
 
Man kan konstatera att begreppet idrott förekommer återhållsamt i dagens 
styrdokument. Men idrottsrörelsen har trots allt haft och har en tydlig inverkan 
på ämnet och därför beskrivs nedan idrotten i samhället i en svensk kontext.  

2.4 Idrottsrörelsen   
I statens offentliga utredning från 1969 beskrivs idrott enligt devisen idrott är 
en fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller 
uppnå tävlingsresultat (SOU 1969:29). I dagsläget beskriver 
Riksidrottsförbundet idrott som ”fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha 
roligt, må bra och prestera mera. Idrott består av träning och lek, tävling och 
uppvisning. Idrotten ger fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling” 
(Riksidrottsförbundet 2009).  
 
Hur idrott än definieras är dess utveckling sammanvävd med samhälleliga 
förändringar. Modern idrott är i en förändringsprocess och det är oklart hur 
definitionen av idrott kommer att se ut i framtiden. Det finns dock exempel på 
hur modern tävlingsidrott kan beskrivas mer fristående från kultur. För att 
beskriva den moderna idrotten har Guttmann (2004) identifierat sju processer 
som karakteriserar dagens idrott; bureaucracy (byråkratisering), rationalization 
(rationalisering), equality (likhet), quantificaton (kvantifiering), records 
(rekord), specialization (specialisering) och secularism (sekularisering). 
Guttman jämför den moderna idrotten med idrottslika aktiviteter från tidigare 
tidsepoker. Han visar hur idrotten i en process rationaliseras från att vara del 
av ritualer till att inriktas mot tävling, som syftar till att identifiera en vinnare. 
Idrottsrörelsens framväxt kan ses i förhållande till de sju processer som 
Guttmann beskriver. 

 
Då grunden lades till den svenska idrottsrörelsen under slutet av 1800-talet 
dominerade gymnastiken, för att med tiden utmanas av framförallt friidrott. I 
början av 1900-talet var friidrott, fotboll och skidåkning mest populärt. 
Intresset för idrott blev större och större och därmed blev antalet 
idrottsföreningar fler. Tävlingsverksamheten utvecklades och byråkratiserades 
eftersom det blev viktigt med samordning, gemensamma nationella 
tävlingsbestämmelser och en enhetlig amatörstadga (SOU 2008:59) Det 
behövdes styrande organisationer som reglerade utövningen, godkände rekord, 
arrangerade tävlingar osv.  
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Byråkratisering är i sin tur en av förutsättningarna för idrottens rationalisering. 
Den moderna idrotten behöver regleras med gemensamma bestämmelser, inte 
minst för att vinnare och världsrekordhållare ska kunna koras på ett rättvist 
sätt. En stor del av idrottsutövningen i Sverige är organiserad i ideella 
föreningar och förbund med Riksidrottsförbundet (RF) som högsta instans 
(SOU 2008:59). Olympiska kommittéer i världen över upprätthåller krav på 
rättvisa tävlingar. Genom tvingande (regler) och normerande (riktlinjer) 
villkor ska idrottare från olika länder och kulturer kunna tävla utifrån lika 
förutsättningar (equality). Det innebär exempelvis att i en judotävling ska 
deltagarna väga ungefär lika mycket, i slalom åker alla samma bana och i de 
flesta idrotter tävlar inte män och kvinnor mot varandra. Förutsättningarna 
innan tävlingen ska alltså vara lika men under själva tävlingen är syftet att 
skilja deltagarna åt, en vinner och andra förlorar.  
 
Inbyggt i den moderna idrotten finns ett selektionssystem där individer 
rangordnas efter prestation (Peterson 2007). Resultatmätning, med siffror och 
statistik (quantification), jakten på rekord och viljan att vara bäst är i linje med 
rangordningssystemet som kännetecknar den moderna idrotten (records). Och 
för att tävla i samma sak behövs specialisering (specialization) (Guttmann 
2004). I och med den moderna olympiska organisationens framväxt under 
1800-talet blev det allt mer fokus på konkurrensinriktade kroppsövningar. I de 
antika olympiska spelen fanns religiösa inslag men dessa ersattes av nationella 
symboler och riter (Åhs 2002). Sekularisering handlar om att religiösa 
antaganden inte längre är en drivkraft bakom idrottsutövandet (Guttmann 
2004).  
 
Under mellankrigstiden växte idrottsrörelsen. Likaså utvecklades ett stort 
intresse för idrott som nöjesform och stora tävlingar fick allt fler åskådare 
(SOU 2008:59). Nationalistiska motiv och konkurrenstänkande dvs. tävling, 
blev centralt inom den moderna idrotten (Åhs 2002). Idrotten hade tidigare 
haft devisen ”andlig fostran med fysiska medel” (SOU 2008:59 s. 85), vilket 
nu ersattes med sådant som var spektakulärt och sensationellt. Under 
efterkrigstidens första decennier fortsatte idrottsrörelsen sin expansion och 
samtidigt blev idrotten bredare. Motionsidrotten kom upp på agendan och 
idrott kom att användas som en samlingsbeteckning på olika aktiviteter. Idrott 
handlade inte längre enbart om elitinriktad tävlingsidrott utan även om 
motionsidrott och friluftsliv (SOU 2008:59). Lek, motionsidrott och friluftsliv 
har dock sin grund i andra värderingar och idéer än vad den moderna 
tävlingsidrotten har (Åhs 2002).  

2.4.1 Föreningsfostran och tävlingsfostran i förhållande till skolan 
Många lärare i idrott och hälsa har idrottslig bakgrund (Larsson 2009; Sandahl 
2005) och många elever är aktiva i idrottsföreningar på sin fritid. 
Föreningsidrott och skolämnet idrott och hälsa skiljer sig emellertid åt på flera 
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sätt, även om det också finns likheter framför allt då det gäller de fostrande 
inslagen.  
 
Idrott och hälsa är som tidigare påpekats ett kärnämne/gymnasiegemensamt 
ämne och således ska alla elever delta i ämnet med hjälp av utbildad personal. 
Föreningsidrotten bygger däremot på frivillighet, ideellt arbete och 
utbildningsnivån är generellt låg inom barn och ungdomsidrotten. Skolan är 
styrd genom olika dokument såsom skollag, läroplan och ämnes/kursplaner 
medan föreningsidrotten är en folkrörelse där man självständigt tolkar 
Riksidrottsförbundets policydokument ”Idrotten vill” (Peterson 2012; 
Riksidrottsförbundet 2009). Ytterligare en skillnad är att i skolan undervisas 
pojkar och flickor tillsammans medan verksamheten inom föreningsidrotten i 
de flesta fall är könsuppdelad (Londos 2010).  
 
Föreningsidrottens upplägg bygger på prestationsutveckling inom en särskild 
idrottsgren. Ofta handlar det om tävling (Engström 2008) där selektion och 
rangordning ingår (Peterson 2007). I skolan ska det istället handla om en 
allsidig motorisk inlärning utan konkurrens. ”Grovt uttryckt kan man säga att 
inom idrottsrörelsen förväntas barnet anpassas till idrotten men inom skolan 
förväntas aktiviteten anpassas till barnet” (Engström 2008, s. 47). Engström 
framhåller att idrottens logik och skolämnet idrott och hälsas logik kan vara 
svårförenliga.  
 

[…] idrottens logik som innebär träning och förkovran, och ofta 
med tävlingsmoment, i en särskild idrott, vars form och villkor 
redan är givna – och den logik som bör gälla i skolämnet idrott och 
hälsa; att med till buds stående medel förbättra barns motoriska och 
fysiska förmåga och fördjupa deras insikter i en hälsosam 
livsföring. Idrottsrörelsen och skolan har med andra ord inte 
samma uppdrag (s 47). 

 
Idrottsrörelsens verksamhet kan sägas innehålla två delar; tävlingsfostran och 
föreningsfostran. Tävling har sin grund i den moderna idrotten med dess 
kännetecken, medan föreningsfostran har andra utgångspunkter. 
Föreningsfostran handlar om medborgarfostran, vilket innebär att det i 
idrottsrörelsens verksamhet inte endast gäller att utveckla särskilda idrottsliga 
färdigheter. Den föreningsfostrande delen inom idrottsrörelsen skiljer sig 
delvis åt från själva tävlingsverksamheten då det handlar om att alla ska få 
vara med och känna sig delaktiga. Dessutom ska individen få möjlighet att 
utvecklas utifrån sina egna intressen och förutsättningar. Dessa 
föreningsdemokratiska värden är i linje med statens mål med idrottsstödet då 
idrotten ända från början av 1900-talet erhållit statliga medel (SOU 2008:59).  
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Inom den föreningsfostrande delen kan idrott ses som ett medel för att nå 
sociala mål. I de föreningar där tävlingsidrott bedrivs ska både 
föreningsfostran och tävlingsfostran hanteras vilket inte alltid är lätt. I den 
föreningsfostrande dimensionen lyfts bredd och jämbördighet fram, medan 
tävlingsfostran handlar om att skilja individer åt; vinna eller förlora. I 
tävlingsfostran gäller det alltså att få fram de bästa idrottsutövarna (SOU 
2008:59), dvs. i linje med det som Guttmann (2004) benämner som ”modern 
sport”. Det handlar för det första om grenspecifik utbildning med deviser 
såsom att övning ger färdighet och att träning utgör utgångspunkt för det som 
sker under tävling. För det andra handlar det om att kunna hantera tävlande, då 
deltagande i tävlingsverksamhet innebär att bli jämförd med andra (Peterson 
& Schenker 2015). Det handlar också om att se den egna rollen i förhållande 
till laget där vissa blir uttagna och får vara med medan andra ”sitter på 
bänken” (SOU 2008:59).  
 
Idrott har en stor plats i vårt samhälle genom exempelvis eget utförande eller 
som nöjesform, vilket även påverkar ämnet idrott och hälsa i skolan. I 
kommande kapitel görs en genomgång av uppsatsens teoretiska och 
metodologiska perspektiv.  
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3 Teoretiska och metodologiska 
perspektiv 

Skolan påverkas från olika håll. Samhällets intentioner med skolan finns 
formulerade i de styrdokument som synliggör vilka grundläggande värden 
som ska genomsyra verksamheten och vad eleverna ska lära sig. 
Styrdokumenten innehåller även regler i form av lagar och förordningar vilka 
alla som verkar i skolan ska följa. Men likväl uppkommer en variation mellan 
olika skolor i hur de utformar verksamheten och med avseende på de resultat 
som uppnås. Det är uppenbarligen fler faktorer än styrdokumenten som 
inverkar på verksamhetens utformning. Tidigare studier som gjorts av skolan 
visar att verksamheten påverkas av de traditioner som finns inom en skola och 
av det samspel som äger rum med samhället i övrigt, där den organiserade 
idrottens inflytande är påtagligt i ämnet idrott och hälsa. Ett teoretiskt 
perspektiv som gör det möjligt att analysera de olika faktorer som inverkar på 
skolverksamhetens utformning är det nyinstitutionella perspektivet. I första 
delen av kapitlet görs en genomgång av ett nyinstitutionellt perspektiv (Scott 
2008). Därefter beskrivs de metodologiska övervägandena som gjorts i 
uppsatsen.  

3.1 Nyinstitutionellt perspektiv  
I bakgrunden framkommer att skolämnet å ena sidan påverkas på policynivå 
av olika reformer, samtidigt indikerar forskning att bedömningspraktiken i 
skolämnet inte tycks gå i takt med dessa förändringar (Annerstedt & Larsson 
2010; Londos 2010; Redelius & Hay 2009; Skolverket 2010; Tholin 2006). 
Det har också visat sig vara svårt med likvärdigheten vid bedömningen av 
elevers kunskaper (Annerstedt 2009; Eriksson m.fl. 2005; Skolverket 2011b; 
Skolverket 2016; SOU 2017:35; Svennberg 2017). För att vidare kunna förstå 
och analysera elevers uppfattningar kommer ett nyinstitutionellt perspektiv att 
användas där normativa, regulativa och kulturella villkor står i förgrunden. 
Skolan som samhällelig institution styrs genom lagar och förordningar, men 
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för att möjliggöra att alla medborgare ges en likvärdig utbildning finns det 
även en ideologisk styrning i form av gemensamma läroplaner och 
ämnesplaner för olika skolformer och ämnen. Den variation som uppträder i 
betygssättning har sin grund i den praktik så som den utformas på enskilda 
skolor. Betygssättning styrs alltså av vissa regler och normer, men även av 
kulturella traditioner som inverkar på bedömningspraktiken.  

3.1.1 Institution i förhållande till organisation  
Genom en institutionell utgångspunkt går det att förklara och förstå den 
komplexa väv som bestämmer hur en organisation ser ut (Tengblad 2006). 
Begreppen institution och organisation hänger samman inom det 
nyinstitutionella perspektivet men samtidigt görs en åtskillnad (Scott 2008). 
Hur denna relation ser ut förklaras av North (1993) genom en lagspelsmetafor 
där institutionen utgör spelreglerna och organisationen spelarna. I ett 
skolperspektiv kan enskilda skolor ses som organisationer och skolan som en 
formell statlig institution. I organisationer finns spelare (aktörer) vilka har att 
förhålla sig till de institutionella spelreglerna (Berg 2003). Skolan som 
institution är ideologiskt och innehållsligt statligt styrd. Enskilda skolor ses i 
denna uppsats som organisationer, vilka kan ha kommuner eller enskilda ägare 
som en huvudman.  

3.1.2 Aktörers handlande  
Institutioner är sociala konstruktioner som växer fram när individer skapar en 
gemensam uppfattning om den sociala verkligheten (Eriksson-Zetterquist 
2009). Processen när institutioner etableras och grundfästs benämns som 
institutionalisering (Tengblad 2006). Vissa institutioner har en självklar status, 
med karakteristiska såsom lång historia, den ifrågasätts inte och står emot 
förändringsförsök. Men då det existerar flera olika normsystem inom en 
institution kan den institutionella hegemonin utmanas. Heterogenitet inte bara 
möjliggör reflektion utan den tvingar ofta aktörer att reflektera. När en 
institution håller på att förändras ökar kraven på reflektion. Tillgången på 
kulturella verktyg och förmågan att hantera dessa både möjliggör och 
begränsar aktörernas handlande.  
 

En skicklig aktör som behärskar många handlingsrepertoarer kan 
utöva ett betydande inflytande över sociala skeenden, medan andra 
aktörer kan känna maktlöshet (Tengblad 2006, s. 28).  

 
De institutionella ramarna i skolan består av styrdokument men även av såväl 
implicita som explicita villkor. Dessa styr aktörers handlingar men samtidigt 
påverkar aktörerna desamma (Tengblad 2006). För att nå förståelse för hur 
omgivningen påverkar organisationen bör också individers uppfattningar 
undersökas (Scott 2008). Aktörers tolkning av institutionella villkor är 
betydelsefulla vid studier av institutionella fenomen (Tengblad 2006). 
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Aktörer, i detta fall eleverna, har betydelse både vad gäller reproduktion och 
produktion av institutionella handlingsmönster, vilket medför att olika villkor 
både blir begränsande och främjande för individer (Scott 2008). Elever kan 
påverka betygssättningen och på så sätt kan de utöva inflytande på hur 
systemet fungerar genom att antingen stödja eller göra motstånd mot 
betygssättningspraktiken (Svennberg 2017). 

3.1.3 Institutionell logik  
Ett begrepp som kan användas för att analysera relationen mellan institutioner, 
individer och organisationer är institutionell logik. De logiker som är 
dominerande i en institution styr och vägleder hur en individ ska bete sig i en 
speciell situation och därmed skapas, stabiliseras och reproduceras logiker 
mellan individer och organisationer genom beteenden (Thornton, Ocasio & 
Lounsbury 2012).  
 
Idrott och hälsa kan sägas utgöra ett sammanhang som präglas av institutionell 
komplexitet vilket innebär att flera logiker existerar samtidigt (Greenwood m. 
fl. 2011). Institutionell komplexitet kan uppkomma då organisationer har 
präglats av olika dominerande logiker under olika perioder. Den logik som var 
rådande då organisationen grundades kan utmanas för att sedan bli präglad av 
någon annan rådande logik, vilket kan medföra spänningar inom 
organisationen (Marquis & Tilcsik 2013). Sedan idrott och hälsa infördes i 
skolan har det funnits konkurrens mellan olika innehåll. Gymnastiken kom att 
stå mot lek/idrott. Den pedagogiska gymnastiken hade sin grund i 
Linggymnastiken och var främst kroppsutvecklande (Lindroth 1993). 
Lek/idrott byggde på naturliga kroppsrörelser där psykisk-moraliska och 
sociala effekter lyftes fram. Medan gymnastiken främst var kroppsutvecklande 
var leken/idrotten i första hand personlighetsutvecklande (Lindroth 1995). 
Valet av innehåll i ämnet antyder vilka medborgare och därmed vilket 
samhälle som statsmakterna ville skapa.  
 

Önskades den lydiga, allsidigt kroppsutbildade 
kollektivmedborgaren, var gymnastiken att föredra – gärna 
kompletterad med militärövningar. Önskades i stället den 
självständigt agerande, karaktärsfostrade individen, låg det 
närmare till hands att satsa på fria kroppsövningar – inte minst 
tävlingsidrott (Lindroth 1993, s. 49).  

 
Denna uppsats har en analytisk utgångspunkt där både idrott och skolan kan 
förstås som institutioner, liksom att enskilda skolor ses som organisationer. 
Människor med liknande utbildning och gemensamma nätverk tenderar att 
utforma organisationer på liknande sätt (DiMaggio och Powell 1983). Ibland 
kan det råda en förvirring angående vilka värderingar och normer som är 
gällande (Thornton, Ocasio & Lounsbury 2012).  
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Scott (2008) skiljer mellan tre olika villkor: reglerande (regulative), 
normerande (normative) och kulturella (cultural). Eftersom en organisation 
vanligtvis påverkas av alla tre villkoren bör alla beaktas i en undersökning. 
För att nå förståelse om hur omgivningen påverkar organisationen bör också 
individers uppfattningar undersökas. För att förstå individers agerande räcker 
det inte endast att se till målet utan även individens subjektiva inställning till 
målet är av intresse.  
 
När de olika villkoren förs samman, kan det ske utifrån olika logiker. När det 
gäller skolämnet idrott och hälsa skulle ett hälsoperspektiv kunna ligga till 
grund för en logik, medan ett tävlingsperspektiv kan utgöra grunden för en 
annan. Det är alltså influenser utifrån och traditioner som därmed ligger till 
grund för logikerna. Skolan som institution inrymmer flera ämnen, där varje 
ämne behöver förstås utifrån sina specifika villkor. För att få en bredare och 
mer fördjupad bild av ämnets kulturella villkor utgår jag från tidigare 
forskning om undervisning samt bedömning och betygssättning i ämnet idrott 
och hälsa som ett komplement till den bild som eleverna i min undersökning 
ger. De dokument som styrde skolan då denna studie genomfördes utgör de 
reglerande och de normativa villkoren.  

3.2 Urval och bearbetning av tidigare studier  
Syftet med en genomgång av tidigare forskning och utvärderingar av ämnet är 
att få en referensram som gör det möjligt att förstå de kulturella villkoren 
utifrån elevernas uppfattningar om ämnet idrott och hälsa.  
 
I skolämnet idrott och hälsa har den ämnesdidaktiska forskningen i stort sett 
varit frånvarande fram till 2000 (Engström 2010; Larsson & Redelius 2004b). 
Under de allra senaste åren har forskare börjat rikta intresse mot 
kunskapsbedömningar i idrott och hälsa, men fortfarande är det ett 
förhållandevis outforskat område (Hay 2006; Zhu 2015). Urvalet av forskning 
och utvärderingar riktades främst mot nationell forskning då det kan vara svårt 
att jämföra idrott och hälsa i Sverige med Physical education (PE) i andra 
länder eftersom olika förutsättningar råder. För att inte bli alltför snäv görs 
också vissa internationella utblickar för att få en vidare förståelse av 
problematiken.  
 
År 2011 fick gymnasieskolan nya ämnesplaner. För att kunna beskriva de 
kulturella villkoren består urvalet av tidigare forskning både av forskning som 
berör kursplanen som var rådande från 1994 till 2011 och de styrdokument 
som är gällande idag. De flesta undersökningar som gjorts har haft 
grundskolan som sitt empiriska fält och studier som rör gymnasiet är få, därför 
valdes även forskningsresultat gällande grundskolan ut. Denna uppsats har ett 
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elevperspektiv i fokus. Men för att få en helhetsbild över ämnet idrott och 
hälsa gjordes även valet att ta med forskningsresultat gällande lärares 
perspektiv. Jag sökte på avhandlingar och artiklar inom skolämnet idrott och 
hälsa. Sökorden var: “idrott och hälsa”, “bedömning” ”betygssättning” 
”elevers uppfattningar”, ”physical education and health”, ”assessment”, 
”grading”, students/pupils perspective”. Med hjälp av referenslistorna i den 
identifierade litteraturen gjordes förnyade sökningar och ytterligare 
publikationer lästes för att på så sätt få en bild av forskningsläget.  
 
Avsnittet om den tidigare forskningen presenteras utifrån; uppfattningar om 
idrott och hälsa, bedömning och betygssättning i idrott och hälsa, elever som 
premieras vid bedömning och betygssättning i idrott och hälsa och 
genomförande av bedömning och betygssättning i idrott och hälsa. 

3.3 Urval och bearbetning av styrdokument  
Analysen baseras på de styrdokument som var aktuella vid tiden för studien, 
dvs 2008. De styrdokument som då gällde var skollagen (SFS 1985:1100), 
gymnasieförordningen (SFS 1992:394), Läroplanen för de frivilliga 
skolformerna (Lpf 94), programmål och kursplaner för varje ämne och kurs 
(SOU 2008:27). I uppsatsen presenteras utdrag ur dokumenten i den ordning 
som beskrivits ovan. Kursplanen för idrott och hälsa beskrivs endast kortfattat 
eftersom denna även finns med som bilaga (se bilaga 2). Framförallt texter 
som handlar om bedömning och betygssättning och likvärdighet lyfts fram, 
men även avsnitt som berör värdegrunden. I uppsatsens diskussionskapitel 
görs utblickar mot dagens styrdokument då resonemang förs om ämnet idrott 
och hälsa ur ett nutida och ur ett framtida perspektiv.  

3.4 Att studera elevernas uppfattningar  
Vid allt forskningsarbete måste vissa vägval göras. För att undersöka och 
förstå hur elever uppfattar idrott och hälsa genom den bedömningspraktik de 
erfar har jag valt att utgå från en kvalitativ ansats (Alvesson & Sköldberg 
1994; Kvale & Brinkmann 2009). Vid kvalitativ forskning har etiska 
överväganden stor betydelse genom hela forskningsprocessen (Kvale & 
Brinkmann 2009) och därför inkluderas etiska funderingar genom hela 
kapitlet. På samma sätt behandlas trovärdighetsfrågan då Kvale och 
Brinkmann (2009) påtalar att validering är något som sker under hela 
forskningsprocessen. Det handlar om att noggrant redogöra för 
forskningsprocessens olika steg och kontrollera, ifrågasätta och teoretiskt tolka 
sina resultat. Genom att jag beskrivit de val som gjorts får läsaren inblick i 
hela forskningsprocessen och det ökar möjligheten att avgöra studiens 
trovärdighet. 
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3.4.1 Att vara nära sitt forskningsobjekt 
I kvalitativ forskning påverkas forskningsprocessen av forskarens bakgrund 
och därmed bör man vara medveten om sin förförståelse och noggrant 
reflektera över dess innebörd i processen (Markula & Silk 2011). Alvesson 
och Sköldberg (1994) tar upp begreppet reflektion, vilket de beskriver på 
följande sätt: 
 

Reflektion innebär att man tolkar sina egna tolkningar, 
perspektiverar sitt eget perspektiv, ställer sin egen auktoritet som 
uttolkare och författare i självkritisk belysning (s. 5). 

 
Eftersom jag är lärare i bland annat ämnet idrott och hälsa och följaktligen 
bedömt och satt betyg finns en förförståelse för ämnet. Jag har diskuterat 
betyg med åtskilliga elever, kollegor och föräldrar och funderat över dessa 
frågor. Detta är något som jag haft i åtanke under hela forskningsprocessen.  

3.4.2 Fokusgruppsintervjuer utifrån vinjetter  
Vid val av metod fanns olika tänkbara möjligheter. Exempelvis kunde 
enskilda intervjuer genomförts med hjälp av intervjuguide. Enkäter hade varit 
ett alternativ då jag kunde nått ut till fler elever. Observationer under 
betygssamtal med efterföljande intervjuer hade också kunnat vara ett förslag. 
Dessa möjligheter valdes bort till förmån för fokusgruppsintervjuer med hjälp 
av vinjetter. Att träffa eleverna och prata med dem innebar att en djupare 
kunskap kunde nås jämfört med om enkäter använts och dessutom kunde olika 
uppfattningar ställas mot varandra i gruppintervjuerna.  
 
Genom vinjetter kan känsligheten som eventuellt kan uppstå genom 
observation tas bort, och eleverna behöver inte utgå från sin egen 
betygssättning vid intervjuerna. Det blev även möjligt att rikta uppmärksamhet 
mot de områden som, utifrån mina erfarenheter och tidigare forskning, 
framstått som kritiska. En viktig poäng med vinjetter är att man kan ladda dem 
med ett kritiskt innehåll för att få specifika förhållanden belysta, i detta fall 
utifrån elevernas perspektiv.  
 
Elevernas uppfattningar har studerats med hjälp av fokusgruppsintervjuer med 
inspiration i tre olika vinjetter. Det är intervjuaren som introducerar 
diskussionsämnen, vilka ska uppmuntra till att det sker ett meningsutbyte i 
gruppen. Moderatorns roll är att skapa en stämning där deltagarna vågar delge 
sina personliga åsikter. Syftet med intervjuerna är inte att deltagarna ska bli 
överens utan det är att de ska ges möjlighet att ge uttryck för olika 
uppfattningar i en fråga (Kvale & Brinkmann 2009). I intervjuerna 
introducerade jag diskussionsämnen utifrån vinjetterna, med hjälp av dessa 
kan människors val och bedömningar studeras och analyseras. Dessa fingerade 
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situationer ska vara så verklighetsnära och meningsfulla som möjligt för dem 
som ska bedöma dem.  
 

Vinjetter är korta historier som beskriver en person, en situation 
eller ett skeende som försetts med karakteristika som forskaren 
kommit fram till är viktiga och avgörande i en val- eller 
bedömningssituation (Jergeby, 1999, s. 12).  

 
Mest frekvent har vinjetter förekommit inom forskning som baseras på 
kvantitativa data, där de följs upp med fasta svarsalternativ (Jergeby 1999). 
Men metoden förekommer även vid mer öppna frågor (Ekberg 2010; Kullberg 
& Brunnberg 2007). I denna studie har vinjetterna använts i kvalitativ mening 
då de fungerade som inspirationskälla i samtalen om betyg och bedömning 
med eleverna. 
 
Det kan vara svårt att utforma vinjetter så att de blir realistiska, relevanta och 
meningsfulla för informanterna (Jergeby 1999), vilket var något som jag 
funderade över när dessa skulle konstrueras. För att minimera möjliga problem 
var ambitionen att skapa dem så verklighetstrogna och praktiknära som 
möjligt, vilket gjordes genom att hämta inspiration från tre olika håll. För det 
första bygger de på min erfarenhet som lärare i idrott och hälsa. Den andra 
inspirationskällan är bedömningsfall som lärarstudenter haft till uppgift att 
samla in under sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Då jag undervisade 
lärarstudenter var en uppgift att låta studenternas VFU-lärare berätta om ett 
bedömningsfall vilket sedan studenten diskuterade vid ett uppföljande 
seminarium. Många av de dilemman som lärarstudenterna fick med sig från 
sin VFU handlade om huruvida innehållet ska ses som ett mål i sig eller som 
ett medel att nå kunskapsmålen i ämnet. Diskussionerna rörde sig bland annat 
om huruvida fotboll kunde legitimeras genom att eleverna kan nå andra mål 
genom denna aktivitet. För det tredje hämtades inspiration från dilemman som 
identifierats i idrott och hälsa genom tidigare forskning och utvärderingar. 
Kullberg och Brunnberg (2007) poängterar att exempelvis tidigare forskning, 
statistik eller observationer kan utgöra grunden i vinjetten. Utifrån de 
dilemman som framträdde i de tre olika inspirationskällorna konstruerades tre 
vinjetter.  
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De dilemman som framträder i ämnet idrott och hälsa kan sammanfattas enligt 
följande tabell. Nedan visas vilka dessa dilemman är samt till vilken vinjett de 
är knutna. 

 
Dilemman Emma Markus Frida 

Aktivitetsämne – kunskapsämne  X  

Beteendekriterier – kunskapskriterier X X  

Göra sitt bästa – uppfyller ej målen X X  

Praktisk kunskap – teoretisk kunskap X  X 

Idrott – hälsa   X 

Föreningsidrott – idrott & hälsa  X  

Innehåll som mål – innehåll som medel  X  

Fysiska och psykiska hinder   X 

Tabell 1. Dilemman som finns med i respektive vinjett. 
 
Pilotstudie 
Då ett första utkast gjorts till vinjetterna genomfördes en pilotstudie (Markula 
& Silk 2011), där en lärare i idrott och hälsa och en gymnasieelev fick ge 
synpunkter på om vinjetterna upplevdes som realistiska, relevanta och 
meningsfulla. Dessutom prövades de av lärare i idrott och hälsa, då dessa 
studerade en kurs i betyg och bedömning vid dåvarande Växjö universitet. 
Studenterna läste och kommenterade berättelserna som jag skrivit. Efter 
pilotstudien reviderades vinjetterna till sin slutgiltiga form. Eftersom alla 
elever i gymnasieskolan år 2008 läste idrott och hälsa kurs A blev mitt val att 
alla vinjetter skulle handla om denna kurs. Nedan beskrivs de tre olika 
vinjetterna som jag valt att benämna Emma, Markus och Frida. 
 
Vinjett 1. Emma  
Emma går det naturvetenskapliga programmet i år två. Emma är ambitiös och 
det går väldigt bra i alla teoretiska ämnen. I idrott och hälsa är hon alltid 
närvarande, kämpar och gör sitt bästa. Hon lyssnar alltid och stör aldrig vid 
genomgångar. Hon är ingen ”idrottstjej” och har näst intill ingen 
idrottserfarenhet. Hon har koordinationssvårigheter, men har dock gjort stora 
framsteg sedan år 1. I början av ettan hade Emma svårt att vara i 
gymnastiksalen då det förekom bollar eftersom motoriken och även 
avståndsbedömningen var problematisk. Hon har nu utvecklats så långt och 
klarar av att vara i salen då bollar används i undervisningen utan att vara rädd. 
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Emma upplever själv att hon gjort stora framsteg, men fortfarande har hon 
problem med motoriken. Detta medför bland annat att hon har stora problem 
med att lära sig dansa. Emma har dock stora kunskaper teoretiskt när det 
exempelvis handlar om kondition, styrka osv.  
 
Vinjett 2. Markus 
Markus går elprogrammet och hans stora intresse är fotboll. Han är väldigt 
duktig i alla idrotter i allmänhet och i fotboll i synnerhet. När han deltar på 
olika moment är han alltid duktig men han har ofta en dålig attityd och 
inställning på lektionstid. Detta visar sig då han förstör för andra elever när det 
exempelvis gäller att dela in lag, han vägrar att vara i samma lag med elever 
som inte kan spela fotboll, på ett enligt Markus, korrekt sätt. Han har alltså 
svårt att samarbeta och arbeta i grupp. Dessutom deltar han inte i vissa 
moment som inte är roliga enligt honom. Markus har MVG i de moment han 
deltagit i och har visat sådana kvaliteter att han säkert har MVG i de moment 
han missat. Däremot visar han ingen djupare förståelse. Han kan exempelvis 
genomföra olika idrotter på ett mycket korrekt sätt men förstår inte varför han 
ska genomföra dessa aktiviteter. Han har alltså en mycket god praktisk 
färdighet men har inga teorier bakom varför man gör som man gör. Därutöver 
har Markus hög frånvaro eftersom lektionerna i idrott och hälsa är placerade 
sist på dagen kl. 15.30-16.30. Vid kl. 17.00 börjar Markus fotbollsträning, 
därav den höga frånvaron. 
 
Vinjett 3. Frida  
Frida läser på omvårdnadsprogrammet. Hon är mycket intresserad av 
hälsofrågor och har goda teoretiska kunskaper om vad så påverkar hälsan. När 
det gäller lektionerna i idrott och hälsa har Frida hög frånvaro på grund av 
olika omständigheter som rör hennes vikt. Frida har varit överviktig genom 
hela sin skoltid och har varit retad för detta under grundskolan. I gymnasiet 
går det bättre och ingen i klassen säger något negativt om hennes vikt. Men på 
grund av tidigare erfarenheter undviker Frida lektionerna i idrott och hälsa 
bland annat för att hon inte vill byta om med de andra och hon har också 
mycket dåligt självförtroende i gymnastiksalen. Dessutom har hon motoriska 
svårigheter på grund av sin vikt. Frida har en vilja att nå betyg i ämnet men på 
grund av de olika omständigheterna har hon svårt att gå till lektionerna i idrott 
och hälsa.  

3.4.3 Urval av program, skolor och elever 
De elever jag intervjuat läste alltså alla idrott och hälsa A, 100 poäng. I den då 
rådande kursplanen fanns kriterier formulerade för de olika betygsnivåerna G, 
VG och MVG (se bilaga 2). Denna studie är alltså baserad på de förhållanden 
och den läroplan (Lpf 94) som gällde innan de nuvarande styrdokumenten 
infördes 2011.  
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I gymnasieskolan fanns före höstterminen 2011 17 nationella program som 
alla var treåriga. I programmålen sammanfattades programmet och i 
undervisningsupplägget i sin helhet skulle dessa mål utgöra utgångspunkt för 
de olika kurserna. Det innebar att innehåll och metoder i de olika 
kärnämneskurserna skulle anpassas till de olika programmen (Skolverket 
2000).  
 
För att få en variation av elever valdes ett flickdominerat program 
(omvårdnadsprogrammet, Op), ett pojkdominerat program (elprogrammet, Ec) 
och ett heterogent program (naturvetenskapsprogrammet, Nv). Nv förbereder 
främst för vidare studier och Op och Ec förbereder för vidare lärande i 
arbetslivet och för vidare studier. Programmen som sådana var inte i fokus för 
studiens intresse, utan syftet med urvalet var att få en mångfasetterad bild av 
olika elevers uppfattningar om bedömning och betygssättning i idrott och 
hälsa. När urval av skolor skulle genomföras började jag med att söka på 
gymnasieguiden efter skolor där elprogrammet, omvårdnadsprogrammet samt 
det naturvetenskapliga programmet gavs. Sökningen begränsades till skolor i 
södra Sverige och 4 gymnasieskolor valdes ut i olika kommuner. Urvalet 
bestod av sammanlagt 38 elever i årskurs 1, 2 och 3 på gymnasiet.  
 
Det första som är gällande då forskaren ska genomföra urval är att fundera 
över de forskningsetiska ramarna. Denna studie berör inte känsliga 
personuppgifter eller personuppgifter om lagöverträdelser och därmed blev 
studien inte aktuell att prövas i etikprövningsnämnden (SFS 2003:460). 
Forskning ska dock alltid genomföras med etiska aspekter i åtanke 
(Gustafsson, Hermerén & Pettersson 2011), vilket jag gjort under hela 
forskningsprocessen.  
 
Den första kontakten togs med rektorn på respektive skola med en förfrågan 
om att delta och alla accepterade. Syftet med studien klargjordes och genom 
rektorerna fick jag kontakt med programansvariga på respektive program. På 
en skola fick jag kontakt med en lärare i idrott och hälsa istället för 
programansvarig. Lärarna frågade eleverna i de utvalda programmen om de 
ville delta i projektet. Kriteriet för urvalet var att eleverna skulle få sitt betyg i 
idrott och hälsa kurs A våren 2008 eftersom jag ville att eleverna skulle ha så 
lång erfarenhet som möjligt av idrott och hälsa. Eftersom A-kursen i idrott och 
hälsa pågick över två år på vissa skolor respektive tre år på andra skolor gick 
vissa elever i årskurs två och andra i årskurs tre. På en skola visade det sig att 
omvårdnadsprogrammet endast fanns representerat i årskurs 1 och följaktligen 
hade dessa elever endast bedrivit idrott och hälsa undervisning på 
gymnasienivå i drygt en termin.  
 
Ett andra kriterium var att gruppintervjuer skulle genomföras med tre elever i 
varje grupp. I vissa intervjuer deltog fyra elever eftersom det var fler än tre 
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som ville medverka. Ett informationsbrev skickades till skolorna och 
ansvariga lärare distribuerade brevet vidare till eleverna, samtliga var över 15 
år (se bilaga 1). När jag sedan träffade eleverna inför intervjun visades brevet 
återigen utifall någon inte hade tagit del av informationen och de etiska 
principerna klargjordes då ytterligare. Jag berättade om syftet med studien, att 
eleverna själva bestämmer om sin medverkan, att konfidentialitet råder och att 
materialet endast kommer att användas i forskningssyfte (Vetenskapsrådet 
2004). Alla eleverna valde att medverka. 
 
Tabellen nedan visar hur många år A-kursen i idrott och hälsa gavs. Hur 
många elever som deltog i varje gruppintervju och hur könsfördelningen såg 
ut under intervjutillfällena.  
 
Program A-kursen över 

antal år 
Intervju med 
antal elever 

Kön 

El: skola 1 2 år  3  Pojkar 

El: skola 2 2 år 4  Pojkar 

El: skola 3 3 år 3 Pojkar 

El: skola 4 3 år 3 Pojkar 

Nv: skola 1 2 år 3 2 flickor 1 pojke 

Nv: skola 2 2 år 4 3 flickor 1 pojke 

Nv: skola 3 3 år 3 1 flicka 2 pojkar 

Nv: skola 4 3 år 3 2 flickor 1 pojke 

Op: skola 1 2 år 3 2 flickor 1 pojke 

Op: skola 2 2 år 3 3 flickor 

Op: skola 3 3 år 3 1 flicka 2 pojkar 

Op: skola 4 3 år 3 3 flickor 

Tabell 2. Översikt över urval av elever  

3.4.4 Intervjusituationen  
I en intervjusituation finns en asymmetrisk maktrelation (Kvale & Brinkmann 
2009) och inte sällan uppfattar respondenterna intervjuaren som expert 
(Markula & Silk 2011). Att intervjua innebär ett hantverk vilket kräver god 
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kännedom om såväl ämnet för studien som mellanmänsklig interaktion (Kvale 
& Brinkmann 2009). Jag var noga med att poängtera att syftet inte var att 
kontrollera elevernas kunskaper om betyg och bedömning utan att det var 
deras uppfattningar som var det betydelsefulla. Elever från samma program 
och således från samma klass intervjuades samtidigt eftersom jag eftersträvade 
att de skulle känna sig trygga. Jag upplevde att eleverna på ett uppriktigt sätt 
pratade öppet om ämnet och vågade framföra sina uppfattningar.  
 
Jag funderade över hur eleverna skulle uppfatta mig som intervjuare. Min roll 
var att ställa följdfrågor och fördjupa och klargöra diskussionen som fördes 
mellan eleverna utifrån vinjetterna. Genom min erfarenhet som lärare och min 
kunskap om ämnet upplevde jag att relevanta följdfrågor kunde ställas. Ekberg 
(2010) framhåller att en väl konstruerad vinjett skulle kunna medföra att 
informanten associerar till liknande situationer och på så sätt även kan 
diskutera utifrån sina egna erfarenheter. Detta var något jag upplevde vid 
intervjusituationen då eleverna relaterade till egna upplevelser om bedömning 
och betyg. Eleverna ställde även följdfrågor till varandra vilket gjorde att det 
blev en bra dynamik i intervjun.  
 
På en skola intervjuades eleverna i ett rum i nära anslutning till idrottssalen 
och på en skola genomfördes intervjuerna i idrottssalen. De andra intervjuerna 
skedde i grupprum i skolornas huvudbyggnader. Samtliga intervjuer spelades 
in, vilket informanterna samtyckte till. Intervjuerna varade alltifrån 20- till 70 
minuter.   

3.4.5 Från intervjuer till resultat  
Jag transkriberade samtliga intervjuer ordagrant och antalet utskrivna A4 
sidor, teckenstorlek 12 med 1,5 radavstånd, blev 217. Samtalen i grupperna 
följde inte alltid ett visst tema och intervjuerna följde inte heller en strikt 
intervjuguide, vilket medförde att den transkriberade texten blev något 
ostrukturerad. Deltagarna kunde anknyta till eller föra in andra teman i 
diskussionen, vilket ofta kan ske vid fokusgruppsintervjuer. För att bringa 
ordning i all text lyssnade jag åtskilliga gånger på intervjuerna samtidigt som 
transkriptionerna lästes parallellt för att se om jag missat något när tal 
överfördes till skrift och för att skaffa mig en översiktlig bild av intervjuerna 
Jag gick igenom utskrifterna och skapade kategorier i marginalen på 
intervjuutskrifterna (Kvale & Brinkmann 2009) utifrån frågeställningarna: 
vilka kunskaper uppfattar eleverna som viktiga i idrott och hälsa vid 
bedömningspraktiken, på vilka grunder uppfattar de att betygen sätts och hur 
uppfattar de likvärdigheten vid bedömning och betygssättning. Att skapa 
kategorier handlar om att läsa, tänka och pröva olika möjligheter och vara 
beredd på att revidera kategorierna (Ely m.fl. 1993). I denna del av arbetet 
med uppsatsen riktades fokus på den del av syftet som handlar om att 
undersöka hur elever på gymnasienivå uppfattar ämnet. Därefter 
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kategoriserades intervjuutsagorna till tre huvudkategorier med 
underkategorier. Huvudkategorierna blev: viktiga kunskaper i idrott och hälsa, 
grunder för betygssättning och likvärdighet i idrott och hälsa.  

 
I de olika kategorierna skrevs inledande texter som sedan exemplifierades med 
citat för att låta elevernas röster framträda. Elevernas uppfattningar har 
strukturerats till berättelser där citat från olika intervjuer har satts samman till 
en dialog mellan eleverna. Jag strävade efter att berättelserna skulle bli 
levande för att ge läsaren en chans att komma nära empirin (Alvesson 2003; 
Oliynyk 2014) och dessutom ge möjlighet för alternativa tolkningar (Alvesson 
& Deetz 2000; Kvale & Brinkmann 2009). Därefter ansåg jag att materialet 
var tillgängligt för fördjupad analys vilket gjordes med hjälp av de analytiska 
begreppen reglerande, normerande och kulturella villkor (Kvale & Brinkmann 
2009). I följande avsnitt ges en fördjupad förklaring till hur analysarbetet gick 
till. 

3.4.6 Analys med hjälp av reglerande, normerande och 
kulturella villkor  
I forskning gäller det att pendla mellan närhet och distans, att vara förtrogen 
med sitt forskningsobjekt men samtidigt kunna frigöra sig från sin 
förförståelse (Alvesson & Deetz 2000). I samband med analysen försökte jag 
med hjälp av teorin att frigöra mig från min förförståelse som lärare i idrott 
och hälsa och med hjälp de kulturella, normativa och regulativa villkoren 
analysera intervjuerna som gjorts med elever. Jag läste resultatet från 
elevintervjuerna, styrdokumenten och den tidigare forskningen flera gånger. 
Olika alternativ prövades när analysen skulle struktureras, exempelvis att 
strukturen skulle följa de dilemman som finns inbyggda i vinjetterna. Valet 
föll slutligen på att strukturen skulle följa frågeställningarna. I analysarbetet 
var syftet som handlar om att förstå elevernas uppfattningar i förgrunden. För 
detta ändamål ställdes elevernas uppfattningar i relation till skolans dokument 
och till tidigare forskning. Med hjälp av teoretisk tolkning av intervjuer kan 
tolkningen fördjupas och nya dimensioner upptäckas. Men samtidigt kan det 
medföra att andra saker går förlorade då man enbart ser genom de teoretiska 
linserna (Kvale & Brinkmann 2009). I redovisningen av denna studies analys 
har jag alltså valt att låta studiens frågeställningar löpa som en röd tråd. 
Analysen kopplad till den första frågeställningen gjordes i huvudsak med hjälp 
av normerande villkor i form av syfte, mål att sträva mot och ämnets karaktär 
och uppbyggnad i kursplanen för idrott och hälsa. De kulturella villkoren som 
fördjupar analysen handlar om tidigare forskning och utvärderingar. Eftersom 
jag inte haft möjlighet att göra någon specifik studie av de kulturer som råder 
på de gymnasieskolor jag studerat, kan tidigare forskning och utvärderingar 
användas då dessa visar vilka traditioner och handlingsmönster som tycks 
prägla undervisningen i idrott och hälsa.  
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Utifrån den andra frågeställningen riktades fokus i analysen på såväl 
normativa, regulativa som kulturella villkor. I analysen av empirin relaterad 
till den tredje frågeställningen var intresset riktat mot elevernas uppfattningar 
om bedömning och betygssättning i skolämnet utifrån ett 
likvärdighetsperspektiv. I elevernas uppfattningar framkom att vissa delar har 
mer värde vid betygssättning än andra. Ett steg i analysen innebar att 
identifiera och presentera dessa för att på så sätt tydliggöra vad som premieras 
vid betygssättningen i idrott och hälsa. Genom att skapa kontraster och 
jämförelser kan förståelsen göras tydligare (Kvale & Brinkmann 2009). Sist i 
analysen presenteras den samlade bild av idrott och hälsa som framkommit 
genom elevernas uppfattningar om bedömningspraktiken. I samband med 
analysen har jag strävat efter att öppet redovisa hur tolkningarna av 
intervjuerna är gjorda och därmed är min förhoppning att läsaren kan bedöma 
trovärdigheten och giltigheten i analysen. 
 
Förutom frågorna om en intervjustudie kan bedömas vara tillförlitlig och 
giltig, bör även frågan angående studiens överförbarhet ställas, dvs. kan 
resultaten överföras till andra grupper och situationer (Kvale & Brinkmann 
2009)? Urvalet i denna studie bestod av elever från olika program och skolor, 
vilket ökar möjligheten till överförbarhet. Att elevernas utsagor dessutom 
fortlöpande ställts i relation till tidigare forskning bidrar också till att 
överförbarhet möjliggörs.  

 
 



34 

4 Idrott och hälsa utifrån kulturella, 
regulativa och normativa villkor 

Syftet med denna studie är att undersöka elevers uppfattningar om ämnet 
idrott och hälsa men även att förstå dessa. För att kunna nå en förståelse 
behövs en genomgång av såväl tidigare forskning som en beskrivning av 
styrdokument.  
 
Följande kapitel handlar om de kulturella, de normativa och de regulativa 
villkoren. För att skapa en förståelse för de kulturella villkoren görs i den 
första delen av kapitlet en genomgång av tidigare forskning och utvärderingar 
gällande idrott och hälsa. Den andra delen handlar om hur bedömning, 
betygssättning och likvärdighet tas upp i normerande och reglerande 
dokument.  

4.1 Kulturella villkor - forskning om idrott och 
hälsa 
Den kulturella dimensionen inom den institutionella teorin handlar om villkor 
som ses som självklara. Dessa grundas på en inre övertygelse vilket innebär att 
det finns en dold konsensus över vad som är rätt och fel i olika handlingar. Det 
handlar om värderingar som är tagna för givna (Scott 2008). I skolans värld 
skulle detta kunna benämnas som ”det som sitter i väggarna”, saker som är så 
självklara att de inte utsätts för någon reflektion.  

 
Den tidigare forskningen ger en bild av den praktik och de traditionella 
mönster som utvecklats genom åren, vilka inverkar på hur ämnet utformas och 
hur bedömning och betygssättning genomförs på olika skolor. I följande 
avsnitt görs en beskrivning av den bild som framträder av ämnet idrott och 
hälsa i utvärderingar och tidigare forskning. Den första delen handlar om hur 
elever och lärare uppfattar idrott och hälsa. Vidare beskrivs vad som bedöms 
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och betygssätts, vilka elever som tenderar att nå höga respektive låga betyg 
och avsnittet avslutas med hur bedömning och betygssättning genomförs.  

4.1.1 Uppfattningar om idrott och hälsa 
Idrott och hälsa omgärdas av olika känslor och upplevelser. Nedan följer en 
beskrivning av lärares och elevers uppfattningar om idrott och hälsa.  
 
Idrott och hälsa - älskat eller hatat 
Idrott och hälsa kan sägas vara älskat eller hatat (Larsson 2016b). De flesta har 
en positiv attityd gentemot idrott och hälsa och de som gillar ämnet är ofta 
pojkar som är aktiva i idrottsföreningar (Larsson & Redelius 2008; Skolverket 
2010). Men det finns också elever som inte uppskattar idrott och hälsa. Den 
sistnämnda elevgruppen beskriver ämnet som tråkigt, jobbigt, hemskt och 
denna grupp ökar under grundskolans senare år (Lundvall, Meckbach & 
Wahlberg 2008). Dessa elever saknar eller har endast lite erfarenheter från 
föreningsidrotten. De elever som tycker att ämnet är roligt deltar utan protester 
medan de som inte gillar ämnet kan ”glömma kläder” eller så kommer de inte 
till lektionerna (Larsson 2008). Internationella studier visar på liknande 
tendenser. Många gillar ämnet då det är roligt med lagspel och man får nya 
kompisar. Men samtidigt finns det elever som inte gillar lagspel eftersom 
lagkamraterna blir arga på vissa om de förlorar. Dessutom anser en del elever 
att stora klasser är ett hinder för att delta (Dyson, DiCesare, Coviello, & 
Dyson 2009). 
 
Uppfattningar om kunskap och lärande 
Elever liksom lärare tycks ha svårt att uttrycka syftet med idrott och hälsa, 
(Kirk 2010; Larsson & Redelius 2004b; Redelius & Hay 2012), vad de ska 
lära sig och vilka kvaliteter som läraren bedömer (Eriksson m. fl. 2005; 
Larsson 2008; Redelius & Hay 2012; Zhu 2015). Om lärare har svårt att 
formulera sig över vilka kunskaper som eleverna ska lära sig är det troligt att 
ämnets kunskapsmål inte utgör grunden för bedömningen av eleverna och det 
finns en risk att eleverna riktar sitt fokus mot det som bedöms istället för 
kunskapskraven (Redelius & Hay 2009). Det är också troligt att varken 
undervisning eller betygssättning kommer att bedrivas på ett likvärdigt sätt 
(Annerstedt 2009; Svennberg 2017).  
 
Det finns indikatorer på att lärare anser att huvudsyftet med idrott och hälsa är 
att ha roligt följt av att lära sig samarbete och pröva på olika idrottsaktiviteter 
(Quennerstedt, Öhman & Eriksson 2008). Ämnet ses som ett aktivitetsämne 
snarare än ett kunskapsämne (Larsson & Redelius 2004b; Lundvall & 
Meckbach 2008; Quennerstedt 2006; Quennerstedt, Öhman & Eriksson 2008; 
Quennerstedt & Öhman 2008; Redelius & Hay 2012) där aktivitets – och 
fostransdiskurser är dominerande (Quennerstedt 2006). Det finns också 
indikatorer på att elever tycker att det viktigaste med ämnet är att ha roligt 



36 

genom att röra på sig, därefter kommer lära sig samarbeta och pröva på många 
idrottsaktiviteter (Eriksson m. fl. 2005). Zhu (2013) kom fram till att elever 
menar att syftet med Physical education (PE) är att hålla sig i form, ha roligt 
och koppla av från andra lektioner. 
 
Karlefors (2012) har undersökt hur 10 flickor, 17 år gamla med erfarenhet från 
föreningslivet, upplever idrott och hälsa samt vad de har lärt sig i ämnet efter 
12 år. Flickorna upplevde inte ämnet som seriöst och de menade att det 
handlar om att göra snarare än att lära. Eleverna poängterade att de i stort sett 
inte lärde sig något nytt i idrott och hälsa, det innehåll som presenterades på 
lektionerna kunde de sedan innan. Därmed finns ingen progression i ämnet. 
Samma sak beskrev eleverna i Dyson, Coviello, DiCesare och Dysons (2009) 
studie. Intervjuer skedde med 76 elever på fyra middle schools i USA, vilket 
motsvarar första delen av vårt högstadium. Dessutom genomfördes 72 
observationer av lektioner i Physical education (PE). Eleverna poängterade att 
det inte sker något nytt på lektionerna utan det är repetition från föregående år, 
vilket gör att de inte lär sig något. Eleverna i Karlefors (2012) studie 
poängterade dock att de i vissa situationer upplevde att de lärde sig, vilket 
handlade om de fall då de prövat nya aktiviteter som de inte var bekanta med, 
exempelvis hur ergonomiska lyft går till.   
 
I en undersökning av Larsson och Karlefors (2015) framkommer att det under 
lektionerna i idrott och hälsa ser ut som att det pågår träning eller tävling/spel 
av olika former. Fokus är dock inte på att bli bättre fysiskt utan det handlar 
mer om att röra på sig, liksom att samarbeta och hjälpa varandra. Larsson och 
Karlefors identifierade olika kategorier baserat på observationer av ett 30-tal 
lektioner i idrott och hälsa på gymnasienivå. Under lektionerna som Larsson 
och Karlefors benämner “The PE lesson looks-like-physical training” finns 
ingen tydlig målsättning med lektionerna, förutom att genomföra övningarna. 
Därför finns det få möjligheter för lärare och elever att bedöma om eleverna 
gör framsteg i sin fysiska utveckling eller i sitt lärande. I den andra kategorin 
”The PE lesson looks-like-sport” verkar den pedagogiska dimensionen vara än 
mer diffus i jämförelse med den första. I den tredje kategorin ”The PE lesson 
looks-like-dancing” förändras några av de mönster som funnits i de två 
tidigare kategorierna då målen definieras tydligare men fortfarande i vaga 
termer som att bidra till gruppens arbete, utveckla förmåga att dansa, utveckla 
ledarskap eller samarbete. I vissa undervisningspraktiker är alltså lärare mer 
tydliga i sin kommunikation om vad eleverna ska tillgodogöra sig. I andra 
praktiker fokuseras istället görandet och kommunikationen om lärandeobjektet 
saknas.  
 
Sammanfattningsvis kan upplevelser om idrott och hälsa beskrivas med att 
ämnet antingen är älskat eller hatat för att använda Larssons (2016b) begrepp. 
De som gillar ämnet mest tycks vara idrottande elever. Ämnet handlar om att 
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ha roligt, att samarbeta och pröva på många olika idrottsaktiviteter. Idrott och 
hälsa upplevs inte som ett kunskapsämne och enligt elever finns ingen 
progression genom de olika skolåren. Forskning som rör undervisning efter 
införandet av GY 11 visar att kommunikation om vad eleverna ska 
tillgodogöra sig presenteras mer tydligt i vissa undervisningspraktiker medan 
det i andra saknas. Ovan har olika upplevelser relaterats till idrott och hälsa, 
och frågan är då vad som bedöms och betygssätts i ämnet.  

4.1.2 Bedömning och betygssättning i idrott och hälsa  
Både nationell och internationell forskning visar att lärare åtminstone till viss 
del bedömer och betygssätter andra saker än det som står i styrdokumenten. I 
det följande kommer jag att visa vad lärare både utgår från och inte utgår från 
vid bedömning och betygssättning samt vad elever tror är viktiga aspekter då 
bedömning görs och betyg sätts.  

 
Oklar koppling mellan mål, innehåll och betygssättning 
Det har visat sig att kopplingen mellan mål, vad som är viktig kunskap och 
betygssättning tenderar att vara oklar i ämnet idrott och hälsa (Annerstedt & 
Larsson 2010; Redelius, Fagrell & Larsson 2009; Redelius & Hay 2009; 
Skolverket 2010; Tholin 2006) och kunskapskraven upplevs av lärare som 
svåra att förstå (Annerstedt & Larsson 2010). Forskning pekar på att lärare 
inte har fått tillräckligt med fortbildning och vägledning i kursplane- och 
betygsarbetet (Tholin 2006), vilket kan vara en av förklaringarna till att andra 
förmågor betygssätts än de som beskrivs i kursplanen. Andra förklaringar till 
varför styrdokumenten inte följs är strukturella ramar såsom begränsad 
tillgång till lokaler och lämpliga lärmiljöer. Det kan exempelvis handla om 
svårigheter att bedriva simning och utomhusaktiviteter liksom att idrottshallar 
inte är anpassade för teorilektioner, vilket i sin tur kan påverka vilka 
betygskriterier som anses vara viktiga vid betygssättning (Svennberg, 
Meckbach & Redelius 2014).  
 
Såväl svenska som internationella studier visar att bollspel tenderar att 
dominera ämnet3 (Kirk 2010; Larsson & Redelius 2008; Londos 2010; 
Lundvall, Meckbach & Wahlberg 2008; Sandahl 2005). En förklaring till 
bollens dominans kan vara att lärare i idrott och hälsa ofta har en idrottslig 
bakgrund i bollspel (Larsson 2016a). Friluftsliv, simning och orientering4 som 
lyfts fram i kursplanen tycks inte finnas med i samma utsträckning (Larsson & 
Redelius 2004b).  
 

                                                
3 1992 gjordes en utvärdering av ämnet och bollspel dominerade även då (se Mattson, 1993). Bilden 
var densamma vid utvärderingen 2005 (se Eriksson m. fl. 2005; Skolinspektionen 2010).  
4 Dessa aktiviteter lyfts fram som centrala i grundskolan. I kursplanen för idrott och hälsa kurs A i 
gymnasieskolan nämns inte orientering och simning.  
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När man har frågat elever i årskurs nio om vad de tycker att de kan i ämnet så 
poängterar de just innehållet bollspel, medan de i mindre utsträckning 
uppfattar att de kan friluftsliv och dans (Eriksson m. fl. 2005). I en nyare 
intervjustudie har Londos m. fl. (2016) dock visat att undervisning i dans har 
fått mer tid och det är inte heller lika tydligt att bollspel utgör den största delen 
av undervisningen. När det kommer till dokumentation så dokumenteras 
elevers rörelsekvaliteter vid flest antal tillfällen och andra delar som friluftsliv, 
orientering, nödsituationer, livräddande aktiviteter och förebygga skador 
dokumenteras ofta endast en gång. Dessutom har det mesta av detta innehåll 
liten betydelse vid betygssättning, medan bedömning av rörelsekvaliteter har 
störst betydelse. Enligt samma logik ägnas mest undervisningstid åt rörelse 
och betydligt mindre åt friluftsliv.   
 
Andra studier, efter att GY11 implementerades, visar delvis andra resultat 
angående kopplingen mellan mål, innehåll och betygssättning. I vissa studier 
indikerar resultaten att lärare idag kan vara mer medvetna om styrdokumenten 
(Håkansson 2015; Seger 2014; Skolinspektionen 2012) men det finns även 
resultat som pekar mot att styrdokumenten inte utgör utgångspunkt vid 
betygssättningen fullt ut (Londos m. fl. 2016). I Segers (2014) studie, där hon 
bland annat studerat hur lärare gör när de sätter betyg i idrott och hälsa, deltog 
sex lärare. Dessa lärare har haft unika förutsättningar att förstå och tillämpa 
styrdokumenten då några av dem varit med vid framtagandet av kursplaner 
och andra varit aktiva med utbildning och diskussioner om de nya 
styrdokumenten. Lärarna menar att för en likvärdig och rättvis betygssättning 
krävs en förståelse för styrdokumenten och dagens styrdokument upplevs som 
tydligare än de tidigare (Seger 2014). År 2012 genomfördes en 
kvalitetsgranskning av idrott och hälsa i grundskolan, årskurs 4 - 6. Denna 
visar också att det finns lärare som tydligt kopplar kunskapskraven till målen 
(Skolinspektionen 2012). Vissa lärare i Håkanssons (2015) studie utgår också 
från kursplanens syfte, centrala innehåll och kunskapskrav vid sin planering 
istället för att en aktivitet utgör utgångspunkt. Basket kan exempelvis vara ett 
innehåll i undervisningen men då som ett redskap för att ge eleverna möjlighet 
att utvecklas mot specifika kunskapskrav i kursplanen. Lärarna ” […] 
undersöker vilka mål och krav man kan koppla till aktiviteten” (Håkansson 
2015, s. 95). Ett undervisningsinnehåll kan alltså ha olika syften. 
Undervisning i bollspel kan t ex ha syftet kondition, att lära sig spelet i sig, 
fairplay eller sammanhållning. Lärande på olika sätt kan alltså ske samtidigt i 
en undervisningssituation. Quennerstedt (2006) påtalar att det emellertid 
inte är säkert att eleverna uppfattar vilket lärande som läraren har i 
åtanke.  
 
Ovan har beskrivits hur lärare ser på styrdokument i förhållande till innehåll 
och betygssättning. Något färre studier finns inom området utifrån elevernas 
perspektiv. Redelius och Hay (2012) har studerat svenska elevers 
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uppfattningar om bedömning i idrott och hälsa. Urvalet bestod av 355 elever 
från årskurs nio, varav 189 pojkar och 166 flickor från 28 olika skolor. Det 
visade sig att många elever har tagit del av betygskriterierna eftersom lärarna 
visar dessa i början av terminen. Några elever har inte sett betygskriterierna 
alls. Det framträder en motsägelsefull bild, å ena sidan tror eleverna att 
kriterierna är viktiga, å andra sidan kan få av dem formulera vad som står där.  
 
Även om det finns studier som pekar på att det finns en tydligare koppling 
mellan mål och kunskapskrav i och med införandet av nya kursplaner 2011 så 
tycks det också vara så att det finns andra aspekter som bedöms och 
betygssätts än det som lyfts fram i styrdokumenten, men vilka är då de andra 
förmågorna som anses centrala?  
 
Allt från beteende till fysiska färdigheter 
I vissa fall ersätter beteendenormer kunskapsmål (Larsson 2004) och elevers 
egenskaper och beteende bedöms (Klapp Lekholm & Cliffordson 2009; 
López-Pastor m. fl. 2013) såsom social kompetens (Londos 2010; Redelius, 
Fagrell & Larsson 2009), inställning ansvar, respekt, empati och uppförande 
(Tholin 2003, 2006). Eleverna ska fostras till att få rätt inställning och attityd 
genom fysisk aktivitet. Det handlar om viljan att kämpa och ta i, viljan att göra 
sitt bästa och viljan att pröva de olika aktiviteterna i undervisningen (Öhman 
2007a; Öhman 2007b). Alltså tycks det som att betygssättning i idrott och 
hälsa handlar om attityder, beteende och rätt inställning snarare än att uppfylla 
kunskapsmålen (Redelius 2008; Redelius & Hay 2012). Liknande resultat har 
Young (2013) kommit fram till då hon ställde frågor till idrottslärare i USA 
om deras bedömningspraktik. Young lämnade 2000 enkäter till 335 skolor och 
antal lärare som svarare var 617. Resultatet visade att närvaro, attityder, 
kämparvilja och klädsel spelar roll vid bedömningen i PE, snarare än det som 
stipuleras i styrdokumenten.  
 
Liknande resultat framkommer då elever uttalar sig. Enligt eleverna värderas 
följande högt vid betygssättning: god närvaro, aktivt deltagande, att göra sitt 
bästa, vara positiv och socialt kompetent. Elevers beteende mot kompisar 
anses också vara centralt såsom samarbete, vara en god vän, hjälpa de som 
behöver, respektera alla osv. Ledarskap och teoretisk kunskap om exempelvis 
skador, näringsrik mat och hur kroppen fungerar är andra saker som eleverna 
påtalar. Idrottsförmågor och kroppen lyfts också fram, exempelvis vara bra på 
idrott och ha bra bollkontroll, vara fysiskt stark och i god form (Redelius & 
Hay 2012). Lära sig färdigheter och regler i olika typer av idrotter poängteras 
också (Larsson & Redelius 2008). Ytterligare några viktiga delar vid 
betygssättning är exempelvis: att vara lärarens ”gullegris”, vara vän med 
läraren och ha färgglada kläder för att synas bättre (Redelius & Hay 2012). 
Elevernas uppfattningar och förväntningar överensstämmer därmed inte med 
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vad som ska betygssättas enligt styrdokumenten (Redelius 2008; Redelius & 
Hay 2012; Zhu 2013).  
 
Då elever jämför idrott och hälsa med andra ämnen framkommer att det räcker 
med att försöka i idrott och hälsa men i exempelvis engelska måste eleverna 
också visa förmågor (Redelius & Hay 2012). Zhu (2015) har studerat 39 
elevers perspektiv på betygssättning i idrott och hälsa på två 
mellanstadieskolor i USA. Eleverna poängterade att atletisk förmåga är något 
som är medfött och bör därför inte betygssättas, istället ska deltagande och 
ansträngning premieras. En jämförelse med matematik görs.  
 

It appeared that some adolescents believed that athletic ability was 
a gift, unlike mathematics where they could memorize formulas to 
improve performance (Zhu 2015, s. 416). 

 
Chan, Hay och Tinning (2011) konstaterade genom att intervjua elever i 
Australien att eleverna trodde att bedömning i PE framför allt handlar om att 
bedöma deras färdigheter i en bredd av fysiska aktiviteter samt förmåga att 
arbeta i lag. I Dyson m. fl. (2009) svarar eleverna på frågan om hur de blir 
betygssatta, att det handlar om att byta om och delta. Delta behöver dock inte 
betyda att de är aktiva utan vissa elever byter om till idrottskläder så att deras 
betyg inte ska påverkas. Men de deltar inte i någon aktivitet utan sitter på 
läktaren och pratar med sina kompisar.  
 
En annan studie visar att eleverna förväntar sig att lära sig färdigheter i idrott 
men samtidigt vill de inte bli bedömda på dessa färdigheter. 
 

On the one hand, they expected to learn sport skills in physical 
education, yet they did not want to be graded on their skill 
performance; on the other hand, students did not expect to learn 
cognitive knowledge, but they wanted to be graded on their 
knowledge in physical education (Zhu 2015 s. 418). 

 
Andra studier indikerar att efter implementeringen av de nya styrdokumenten 
2011 har lärare förändrat sin syn på vad som är viktigt vid bedömningen. Före 
den nya läroplanen infördes ansågs fyra teman vara centrala vid betygssättning 
i idrott och hälsa: motivation, kunskaper, självförtroende och sociala 
färdigheter (Svennberg, Meckbach & Redelius 2014). Efter implementeringen 
fokuseras kunskaper och hälsa samt elevens förmåga att reflektera över 
kunskaper. Självförtroende och sociala färdigheter är inte längre centrala vid 
betygssättningen. Motivation finns fortfarande med men i lägre grad. Det 
tyder på att de nya kunskapskraven bidrar till att hjälpa lärarna att sätta 
kunskaper i centrum snarare än beteenden och egenskaper vid 
betygssättningen (Svennberg, Meckbach & Redelius 2016). I Londos m. fl. 
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(2016) studie om lärares förtrogenhet med betygssättning visas att lärarna är 
medvetna om att närvaro, attityder, uppförande eller inställning inte är 
betygsgrundande. 

 
Rörelsekvaliteter utifrån tävlingsidrotten 
Enligt Ekberg (2009) så har ämnet inte ett tydligt innehåll, vilket innebär att 
det är extra sårbart för påverkan utifrån. När det handlar om kursplanerna är 
påverkan från hälsoområdet stort och det som sker i klassrummet påverkas 
främst av föreningsidrotterna.  
 
Det har visat sig att tävlingslogiken inom idrott på fritiden är normerande för 
hur elever värderas i undervisningen i idrott och hälsa (Londos 2010). 
Bedömning av rörelse utgår ofta från den traditionella tävlingsidrotten och de 
regelrätta idrotterna ses troligtvis som lättare att bedöma och betygssätta 
eftersom det inom dessa finns utarbetade sätt att mäta förmågan (Larsson & 
Redelius 2008). Larsson och Redelius (2004a) uttrycker sig på följande vis om 
vad idrottsrörelsens inflytande kan handla om; ” […] ett inflytande som kan 
gälla såväl lärares som elevers bilder av hur fysisk aktivitet ”bör” utövas för 
att vara ”på riktigt”” (s. 230).  
 
Orsaker till vad som kan påverka elevernas uppfattningar och förväntningar är 
deras erfarenheter av idrott utanför skolan och elevernas tidigare erfarenheter 
av ämnet i skolan (Zhu 2013). Elever har ofta svårt att göra skillnad på 
undervisningen i idrott och hälsa och tävlingsidrott på fritiden (Larsson 2007). 
Eleverna tror att det är betydelsefullt för betygen att vara aktiv i 
föreningsidrott (Redelius & Hay 2012). En stor del av eleverna har erfarenhet 
av tävlingsidrott och därmed kan innehåll som inte är direkt kopplade till 
traditionella föreningsidrotter framkalla motstånd hos eleverna. Det har visat 
sig att vissa elever väljer att inte delta om de inte är säkra på att de kan uppnå 
god prestation (Svennberg 2016).  
 
Hälsa och idrott 
Idrott och hälsa har även ett teoretiskt innehåll, åtminstone tolkas hälsodelen i 
ämnet ofta som något teoretiskt (Skolverket 2010). Eleverna i Karlefors 
(2012) studie upplever idrott och hälsa som uppdelat i två delar, en inriktad 
mot fysisk aktivitet och en inriktad mot hälsa där hälsa ses som teori. Den 
fysiska delen upplevs som ett roligt och avkopplande ”break” mot andra mer 
viktiga ämnen. Hälsodelen, när det handlar om att sitta still, upplevs som 
negativ (Karlefors 2012). Vid betygssättning av idrott och hälsa på gymnasiet 
har det visat sig att den teoretiska delen inte har samma dignitet som den 
praktiska. Teoriundervisningen är inte av stor betydelse för betygen. Det 
handlar om att eleverna ska klara ett grundläggande prov för att bli godkända. 
Vissa lärare kräver inte ens att provet ska vara godkänt. Att prestera fysiskt 
premieras därmed före teoretisk kunskap (Londos 2010). En annan tolkning är 
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att hälsa ses ur ett fysiologiskt perspektiv, dvs. att röra sig leder till hälsa. Med 
denna utgångspunkt blir det viktigt att eleverna är fysiskt aktiva under 
lektionstid (Quennerstedt, 2006).  
 
Bedömning och betygssättning i idrott och hälsa tycks vara komplext och 
många olika aspekter har betydelse då eleverna ska få sina betyg. I det 
följande beskrivs hur elever premieras vid betygssättningen.  

4.1.3 Elever som premieras vid bedömning och betygssättning i 
idrott och hälsa 
För högre betyg visar studier att den fysiska prestationen ses som viktig med 
mätbara idrottsliga resultat som tid och längd (Redelius, Fagrell & Larsson 
2009; Redelius & Hay 2012). Det handlar också om att ha en bra social 
förmåga (Londos 2010). Även i studier som baseras på de styrdokument som 
är gällande idag visar det sig att den fysiska prestationen har betydelse för 
betygen.  
 

Ett stort dilemma och kritisk aspekt är att resultat som grundar sig 
på löpstyrka i orientering, konditionstest och styrketest fortfarande 
används som nivåindikatorer för bedömning av betyget hos de flesta 
lärarna i studien (Londos m. fl. 2016, s. 81).  

 
Vidare påverkar tävlingsidrott lärares tolkningar om vad komplexa rörelser 
kan vara för något. Svårigheter med att beskriva rörelsekvaliteter i ord kan 
medföra att rörelser blir något mätbart och kvantifierbart (Svennberg 2016).  
 
Elever kan få höga betyg trots att de inte visat grundläggande färdigheter i 
vissa delar av ämnet (Eriksson m. fl. 2005; Skolinspektionen 2012; Tholin 
2006) såsom inom friluftsliv, simning eller dans (Quennerstedt, Öhman & 
Eriksson 2008). Kraven för godkänt är mycket lågt ställda (Eriksson m. fl. 
2005; Skolinspektionen 2012; Tholin 2006) och vad eleverna gör på 
lektionerna påverkar egentligen inte ett godkänt betyg förutom att det arbete 
som utförs ska vara energikrävande. ”Att kämpa väl” är viktigt och för 
godkänt kan det räcka med att ha deltagit (Eriksson m. fl. 2005; Redelius, 
Fagrell & Larsson 2009; Skolinspektionen 2012; Tholin 2003, 2006). Det 
handlar i dessa fall om att vara fysiskt aktiv utan att någon annan kunskap 
krävs (Londos 2010). Dock visar en senare studie, kopplad till Gy 11, att det 
inte endast räcker med att ha deltagit för ett nå betyget E. Lärarna i studien 
poängterar att det ibland är låga krav inom vissa områden men det behövs 
alltid en prestation och inte endast närvaro för att nå betyg (Londos m.fl. 
2016).  
 
Lärare menar att idrott och hälsa i skolan är något annat än idrottsrörelsens 
verksamhet, vilket dock inte alltid är klart för eleverna (Redelius, Fagrell & 
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Larsson 2009). Deltagande i idrott på fritiden tycks påverka elevers inställning 
och även deras betyg (Larsson & Redelius 2004a; Svennberg 2017). Vidare 
finns indikation på att det finns ett samband mellan födelsemånad och betyg i 
idrott och hälsa som visar att ju tidigare på året man är född desto högre är 
sannolikheten för höga betyg (Peterson 2012). Det innebär i sådana fall att vid 
betygssättningen premieras ungdomar, som är föreningsaktiva liksom elever 
som är tidigt fysiskt mogna. Men även andra faktorer har betydelse huruvida 
elever får höga eller låga betyg i idrott och hälsa.  
 
En studie (Svennberg & Högberg 2018) som är gjord efter reformen 2011 
visar att pojkar i friskolor som har minst en förälder med högre utbildning än 
gymnasiet samt har varit bosatt i Sverige sedan skolstart har störst möjlighet 
att nå betyget A. I denna grupp har 42 procent betyg A eller B. Gruppen 
flickor som har flyttat till Sverige efter skolstart, som går i kommunala skolor 
och har föräldrar som inte har eftergymnasial utbildning har minst möjlighet 
att nå höga betyg. Här når 7 procent betygen A eller B i årskurs 9. Det finns 
parametrar i idrott och hälsa, såsom socioekonomisk bakgrund, status i 
gruppen samt brist på tidigare rörelseerfarenheter, som kan medföra 
svårigheter att nå ett godkänt betyg. För att dessa elever ska kunna uppnå 
godkänt betyg kompenserar ibland lärare för elevers olika förutsättningar och 
anpassar kunskapskraven efter eleverna (Svennberg 2017). Larsson (2016a) 
påtalar att även dessa parametrar skulle kunna kopplas till föreningsidrotten då 
flickor med annan etnisk bakgrund än svensk samt barn i familjer där 
föräldrarna inte har högre utbildning i mindre utsträckning är aktiva i 
föreningsidrott. ”På så sätt kan man säga att sociala mönster (kön, social 
bakgrund, etnisk härkomst och så vidare) ofta samspelar och förstärker 
varandra” (s. 35).  
 
Olika faktorer såsom deltagande i idrott på fritiden och föräldrar med hög 
utbildningsnivå har visat sig påverka om elever når höga betyg i idrott och 
hälsa. I följande avsnitt beskrivs hur lärare gör när de bedömer och 
betygssätter eleverna i ämnet.  

4.1.4 Genomförande av bedömning och betygssättning i idrott 
och hälsa 
Tre kategorier har utkristalliserats för hur lärare sätter betyg: magkänsla, 
samla bevis och systematisk planering. De lärare som placeras i gruppen 
”systematisk planering” upplever dokumentationen som lättare (Håkansson 
2015). Det framkommer en skillnad mellan lärare på grundskolan och på 
gymnasieskolan. Lärarna på grundskolan tycks göra en mer systematisk 
planering när det kommer till bedömning medan lärarna på gymnasiet går efter 
sin magkänsla och gör sammanslagningar som inte är direkt kopplade till 
kunskapskraven (Londos m. fl. 2016). 
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Andra studier pekar också mot att lärare utgår från ”magkänsla” och ”inre 
mallar” som de har införlivat genom flera års erfarenhet av betygssättning 
(Annerstedt & Larsson 2010). Liknande resultat visar en studie om hur lärare 
uppfattar läroplaner och kursplaner i Australien. Även där har magkänsla och 
tidigare erfarenheter betydelse på bekostnad av kursplanerna vid 
betygssättning (Hay & Macdonald 2008).  
 
På senare tid har det visat sig att en del lärare börjat talar i termer av ”öva” 
eller ”lära”. Elevernas upplevelse över detta beskrivs som positiv då 
förståelsen om vad de ska lära sig ökade, speciellt bland de elever som inte 
ansåg sig ”så sportiga”. Men trots det finns det många elever som fortfarande 
inte förstår vad de ska lära sig i ämnet (Redelius, Quennerstedt & Öhman 
2015). Hay och Penny (2009, 2013) förespråkar bedömningsformer som är 
autentiska vilka ska riktas mot lärande och i en studie av Tolgfors (2017), 
visas att bedömning för lärande kan bidra till att kopplingen mellan mål, 
innehåll och bedömning skulle kunna göras tydligare.  

 
När det kommer till metoder i ämnet arbetar eleverna ofta med ett innehåll i en 
eller två lektioner. Lektionerna kan liknas vid ett smörgårdsbord där eleverna 
ska få kunskap och erfarenhet av aktiviteter som de sedan kan ägna sin fritid åt 
(Larsson & Karlefors 2015). Idrott och hälsa har fått kritik för att eleverna inte 
ges möjlighet att utveckla kunskaper, istället handlar det mer om att pröva på. 
Detta är även elevers upplevelser av ämnet då de påpekar att de inte hinner 
med att öva på det som de sedan blir bedömda på. Betyget upplevs därmed 
som orättvist eftersom de måste kunna redan innan undervisningen börjat. 
Eleverna… 
 

[…] erfar ett krav på att i förväg ha förmågan för ämnet. Enligt 
eleverna leder detta till att de som har idrottslig talang och/eller är 
med i föreningsidrott, och som därmed lättare ”kan allting innan” - 
är de som gynnas och därmed också slutligen får ett bättre betyg 
(Wiker 2017, s 176 - 177). 

 
Att eleverna ska kunna redan innan undervisningen börjar medför att det 
skapas en åtskillnad mellan de elever som kan respektive de som inte kan 
(Wiker 2017).  

4.1.5 Sammanfattning   
I det följande ges en sammanfattande bild utifrån tidigare forskning och 
utvärderingar, om skolämnet idrott och hälsa. I föreliggande uppsats utgör 
denna beskrivning en grund för att försöka förstå elevernas uppfattningar i de 
intervjuer som genomförts inom ramen för denna studie.  
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Forskning om idrott och hälsa, då styrdokumenten innan 2011 var rådande, 
visar att det inte är tydligt vad elever ska lära sig i ämnet (Eriksson m. fl. 
2005; Larsson 2008; Larsson & Redelius 2008; Redelius & Hay 2012). I en 
studie, som baseras på undervisningen efter 2011, lyfts det fram att 
kommunikation om lärandeobjektet är tydligt i vissa undervisningspraktiker, 
medan det i andra sammanhang fortfarande saknas (Larsson & Karlefors 
2015).  
 
Aktiviteter genomförs ofta under få tillfällen (Larsson & Karlefors 2015). 
Detta arbetssätt får som konsekvens att eleverna inte ges möjlighet att utveckla 
kunskaper (Wiker 2017), och eftersom eleverna inte vet vad de ska lära sig 
(Redelius, Quennerstedt & Öhman 2015) blir det även otydligt vad de ska bli 
bedömda på. Elever uppfattar detta aktivitetsfokus som att de måste kunna 
redan innan de kommer till lektionerna. Med denna form av aktivitetsfokus 
gynnas de som har idrottslig talang och/eller är med i föreningsidrott (Wiker 
2017).  
 
Både studier före som efter reformen 2011 visar att idrottsutövande på fritiden 
är positivt för betygen (Larsson & Redelius 2004a; Svennberg 2017). Andra 
parametrar som kan vara fördelaktiga för höga betyg är att vara pojke med 
högutbildade föräldrar, varit bosatt i Sverige sedan skolstart (Svennberg & 
Högberg 2018) och vara född tidigt på året (Peterson 2012). Brist på tidigare 
rörelseerfarenheter, viss socioekonomisk bakgrund och status i gruppen är 
parametrar som kan göra det svårt för eleverna att uppnå ett godkänt betyg. 
För att dessa elever ska kunna nå ett betyg anpassar ibland lärarna 
kunskapskraven efter eleverna. Sammanfattningsvis kan sägas att 
betygssättning tenderar att påverkas av idrottslig bakgrund, socioekonomi, 
etnisk bakgrund och kön (Svennberg & Högberg 2018). 
 
Studier som rör kursplanen från 1994 tyder på att denna till stor del inte 
utgjorde grunden för betygssättning (Annerstedt & Larsson 2010; Redelius & 
Hay 2009; Tholin 2006). Höga betyg sattes även om eleverna inte hade 
kunskaper i det innehåll som kursplanen lyfte fram såsom friluftsliv, simning 
och dans (Quennerstedt, Öhman & Eriksson 2008). Inte heller elevernas 
uppfattningar om betygssättning överensstämmer med det som står i 
styrdokumenten (Redelius 2008; Redelius & Hay 2012; Zhu 2013). Elever 
lyfter exempelvis fram god närvaro och att vara positiv och socialt kompetent 
som viktiga aspekter för betygssättningen (Redelius & Hay 2012). 
 
Studier som är genomförda efter implementeringen av GY11 visar en 
motsägelsefull bild. Det finns undersökningar som visar att lärare utgår från 
kunskaper som inte är direkt kopplade till kunskapskraven vid betygssättning 
(Londos m. fl. 2016), men det finns också andra studier som visar att lärare till 
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viss del tar hänsyn till styrdokumenten (Seger 2014; Svennberg, Meckbach & 
Redelius, 2016).  
 
Studier gjorda innan GY11 visar att för att uppnå godkänt betyg handlar det i 
stort sett om att vara närvarande men för högre betyg spelar den idrottsliga 
prestationen roll (Larsson & Redelius 2008; Redelius, Fagrell & Larsson 
2009). Vidare påverkar beteendenormer betygssättningen (Klapp Lekholm & 
Cliffordson 2009; López-Pastor m. fl. 2013). Efter reformen 2011 visar det sig 
att lärarna vet att närvaro, attityder, uppförande eller inställning inte är 
betygsgrundande. Dessutom poängterar lärarna att för betyget E krävs mer än 
att vara närvarande. Men fortfarande är den fysiska prestationen av betydelse 
för betyget (Londos m. fl. 2016). 
  
Idrottsförmågor och vara i god form är något som eleverna också poängterar 
som betydelsefullt i idrott och hälsa (Redelius & Hay 2012) och när 
rörelsekvaliteter bedöms och betygssätts tycks lärare utgå från den 
traditionella tävlingsidrotten utifrån såväl kursplanen från 1994 som 2011 
(Svennberg, Meckbach & Redelius 2014; Svennberg 2016). Detta är även 
elevernas upplevelse efter att reformen 2011 genomfördes (Wiker 2017). 
Vidare finns tydliga tecken på att den teoretiska delen i ämnet inte har samma 
betydelse för betygen som den praktiska (Londos 2010).  
 
Likvärdigheten i betygssättningen är något som diskuterats såväl före 2011 
som efter. Om kursplaner/ämnesplaner inte utgör grund för undervisning och 
betygssättning påverkas likvärdigheten (Annerstedt 2009; Svennberg 2017). 
Lärare påtalar att det behövs förståelse för styrdokumenten för att 
betygssättningen ska bli rättvis och likvärdig (Seger 2014).   

4.2 Regulativa och normativa villkor – 
styrdokument  
Ovan har getts en bild av idrott och hälsa såsom ämnet framträder i tidigare 
forskning och utvärderingar. För att få en bild av de reglerande och 
normerande villkoren som var rådande 2008 då intervjustudien genomfördes, 
beskrivs i det följande ett urval av de dokument som då var gällande.   
 
Många samhällsinstitutioner bygger på reglerande villkor såsom exempelvis 
lagar. Följs dessa legitimeras verksamheten i samhället (Scott 2008). Scott 
(2008) skiljer alltså mellan reglerande (ska) och normerande (bör) villkor. 
Skollagen är reglerande och de allmänna råden som Skolverket ger ut är 
normerande. Men det finns även styrdokument, exempelvis läroplanen och 
kursplanen för idrott och hälsa, som inrymmer både reglerande och 
normerande inslag.  
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4.2.1 Gymnasieskolans dokument  
Skollagen, vilken beslutas av riksdagen, är ett exempel där intentionerna med 
skolan lyfts fram. Där regleras bland annat elevers rättigheter och 
skyldigheter. Dessa intentioner är regulativa till sin karaktär då de 
konkretiseras i stadfästa lagtexter som alla som verkar inom skolan ska följa. I 
skollagen (1985:1100) finns regler gällande betygssättning. Där poängteras 
exempelvis att varje elev har rätt att få betyg på varje avslutat kurs (kap 5§ 
14). Det betonas också att utbildningen ska vara likvärdig. Vidare fastslås att 
utbildningen ska främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor 
och samhällsmedlemmar (kap 1§2). 
 
Det finns även olika förordningar, vilka beslutas av regeringen, som ska följas. 
Ett exempel är gymnasieförordningen, vilken är mer detaljerad än skollagen. I 
denna finns bestämmelser om gymnasieskolan utöver det som stadgas i 
skollagen. Här regleras bland annat vem som ska sätta betyg och när betyg ska 
sättas eller inte (Gymnasieförordning 1992:394). Det är läraren som sätter 
betyg men om betyget är beroende av flera lärares bedömningar och dessa inte 
kan enas, sätts betyget av rektor. Om det inte finns underlag för att göra en 
bedömning av elevens kunskaper ska betyg inte sättas (kap 7§3). De 
betygssteg som var gällande när intervjuerna till denna studie genomfördes var 
Icke godkänt (IG), Godkänt (G), Väl godkänt (VG) och Mycket väl godkänt 
(MVG) (kap 7§2). Vid särskilda skäl, vilket innebär ” […] funktionshinder 
eller andra personliga förhållanden som inte är av tillfällig natur och som 
utgör ett direkt hinder för eleven att uppfylla kraven för ett visst kriterium” 
(kap 7§4), är det möjligt för läraren att bortse från enstaka betygskriterier eller 
från enskilda delar av betygskriterier. Det ska dock poängteras att kriterier 
som handlar om säkerhet och som refererar till lagar, förordningar eller 
myndigheters föreskrifter, alltid ska uppfyllas.  
 
De normerande villkoren handlar om att normer och värderingar bildar ramar 
för individen över vilka beteenden som är acceptabla. Dessa villkor formar det 
sociala handlandet och både begränsar och uppmuntrar visst beteende (Scott 
2008). I skolan kan de normativa villkoren sägas handla om hur 
undervisningen bör genomföras utifrån läroplaner, kurser och kursplaner. 
Dock ska poängteras att läroplanen (Lpf 94), vilken fastställts av regeringen, 
kan sägas innehålla såväl reglerande som normativa inslag. Läroplanen är ett 
ideologiskt styrdokument som talar om i vilken riktning man vill att skolan 
ska utvecklas, men den innehåller också konkreta reglerande inslag, som ska 
följas. Även kursplanen för idrott och hälsa innehåller både normerande och 
regulativa villkor. De normativa handlar om ämnets syfte, mål att sträva mot, 
ämnets karaktär och uppbyggnad. De regulativa villkoren anger exempelvis 
mål att uppnå och betygskriterier. 
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Som tidigare poängterats så föreskriver skollagen att utbildningen ska vara 
likvärdig och i läroplanen konkretiseras vad en likvärdig utbildning innebär.  

 
En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska 
utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser ska 
fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar, 
behov och kunskapsnivå. Det finns också olika vägar att nå målen. 
Särskild uppmärksamhet måste ägnas åt de elever som av olika 
anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför 
kan undervisningen aldrig göras lika för alla. Skolan har ett särskilt 
ansvar för elever med olika funktionshinder (kap 1:1.1). 

 
I texten om bedömning och betyg finns regulativa inslag där det exempelvis 
poängteras att läraren skall: ”utnyttja all tillgänglig information om elevens 
kunskaper i förhållande till kraven i kursplanen”, ”beakta även sådana 
kunskaper som en elev tillägnat sig på annat sätt än genom den aktuella 
undervisning”, ”redovisa för eleverna på vilka grunder betygssättning sker”, 
”fortlöpande ge varje elev information om elevens utvecklingsbehov och 
framgångar i studierna”, ”göra en allsidig bedömning av kunskaperna och 
därvid beakta hela kursen”, ”beakta såväl muntliga som skriftliga bevis på 
kunskaper” (Lpf 94 bedömning och betyg). Men det finns även normativa 
delar i form av strävansmål där det framhålls att ”skolan ska sträva mot att 
varje elev tar ansvar för sitt lärande och sina studieresultat, och kan bedöma 
sina studieresultat och utvecklingsbehov i förhållande till kraven i 
kursplanerna” (kap 2:2.5). I Lpf 94 poängteras också att skolan ska främja 
förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse liksom att utveckla 
elevernas sociala kompetens (kap 1:1.1). Regeringen fastställer även 
programmålen, vilka sammanfattar programmets innehållsliga inriktning 
(Skolverket 2000).  
 
Kursplanen för idrott och hälsa från 1994 var uppbyggd enligt följande 
rubriker: ämnets syfte, mål att sträva mot, ämnets karaktär och uppbyggnad. 
Efter de övergripande formuleringarna beskrivs tre olika kurser ergonomi, 
idrott och hälsa A, idrott och hälsa B. Kursplanerna för de olika kurserna 
inleds med mål som eleverna ska ha uppnått efter avslutat kurs och sedan 
följer betygskriterierna för G, VG respektive MVG. Mål att uppnå för idrott 
och hälsa A var bland annat att eleverna skulle ha kunskap om och erfarenhet 
av hur olika faktorer påverkar människors hälsa. Eleverna skulle kunna 
värdera olika fysiska aktiviteters betydelse för hälsa och välbefinnande. De 
skulle också kunna planera, genomföra och utvärdera ett personligt program 
för träning eller andra hälsofrämjande åtgärder och de skulle ha kunskaper i 
vanliga rörelseaktiviteter, kunna kombinera rörelser till musik och vara 
förtrogen med några danser, liksom kunna tillämpa ergonomi och livräddande 
första hjälp. Kunskap om hur den egna kroppen fungerar i arbete och vila var 
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också ett mål liksom att ha kunskap om samt ha genomfört och upplevt olika 
former av friluftsliv (se bilaga 2).  
 
Ovan har getts en bild av hur betyg, bedömning och likvärdighet presenteras i 
reglerande och normerande dokument. Likaså har utdrag ur kursplanen 
beskrivits. I kapitlet nedan går jag vidare med att presentera elevernas 
uppfattningar så som de framträder i de intervjuer jag gjort.  
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5 Idrott och hälsa utifrån elevernas 
perspektiv 

Frågeställningarna i denna studie handlar om hur elever i gymnasiet uppfattar 
vilka kunskaper som är viktiga vid bedömningspraktiken, på vilka grunder de 
uppfattar att betygen sätts och hur de uppfattar bedömning och betygssättning 
utifrån ett likvärdighetsperspektiv. Strukturen i kapitlet, som behandlar 
elevernas uppfattningar, följer de olika frågeställningarna. Den första delen 
berör kunskap i idrott och hälsa och är framför allt kopplad till frågeställning 
1. Den andra delen behandlar på vilka grunder eleverna uppfattar att betygen 
sätts, alltså frågeställning 2. Den tredje delen handlar om hur eleverna 
resonerar om begreppen rättvisa och orättvisa i idrott och hälsa. Denna del är 
till största delen kopplad till frågeställning 3. För att ytterligare tydliggöra 
resultatet sammanfattas i slutet av kapitlet elevernas uppfattningar. 
 
Citaten från intervjuerna har i vissa fall bearbetats från talspråk till skriftspråk. 
Ord som ”typ”, ”alltså” och upprepningar har till största delen tagits bort. När 
eleverna syftar på något speciellt som är betydelsebärande skrivs det inom 
hakparantes för att förtydliga vad det handlar om. Syftet med denna studie är 
inte att jämföra de olika programmen, men jag har ändå valt att efter varje citat 
ange Op, Nv eller Ec för att läsaren ska förstå utifrån vilket 
programsammanhang den aktuella eleven uttalar sig. Då skillnader 
framkommer mellan olika program i hållningen till bedömning och 
betygssättning, skrivs det i texten såsom ”på en skola” eller ”några elever”. 
När åtskiljande inte görs råder enighet.   

5.1 Viktiga kunskaper i idrott och hälsa  
I följande avsnitt presenteras vad eleverna uppfattar vara viktig kunskap i 
idrott och hälsa vid bedömningspraktiken. Det framkommer att eleverna ser 
idrott och hälsa som två ämnen där en del är praktisk och en annan teoretisk. 
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Det är den praktiska delen, vilken handlar om idrott, som är viktigast när det 
gäller betygssättning. 

5.1.1 Teori och praktik 
Enligt eleverna är idrott och hälsa främst ett praktiskt ämne.  
 

- Alltså idrott och hälsa är ju något praktiskt (Nv). 
- Idrotten är ju inte ett teoretiskt ämne, det är mest hopp och lek 
(Ec)5.  

 
Eleverna påpekar också att det finns teoretiska inslag i ämnet då det handlar 
om hälsa. Hälsa likställs med teori och stillasittande. 
 

- Ja alltså idrotten är ju det fysiska och hälsa är ju mer på det 
teoretiska planet. Annars hade det ju hetat bara idrott som det 
gjorde på högstadiet (Op).  
- Hälsa är ju stillasittande teoretiskt och idrott är att hoppa omkring 
(Nv). 

 
Eftersom idrott och hälsa är mer fysiskt än kognitivt uppfattas det inte som 
något riktigt ämne. Det upplevs mer betydelsefullt att lämna in ett arbete än att 
springa 100 m.  
 

- Det är ju mer psykiskt att sitta med böcker eller vad man ska säga. 
Det känns viktigare att sitta och lämna in ett arbete till en lärare än 
att kunna springa 100m (Op).  
- Idrott ser man inte riktigt som ett ämne, utan som avkoppling från 
skolan ett tag (Nv).  

 
Idrott och hälsa innehåller två delar, teori och praktik, vilket gör ämnet svårt 
att betygssätta uppfattar eleverna. Vid betygssättning är praktiken som är 
idrott, viktigare än teori som är hälsa.   
 

- Idrott är ett svårt ämne att betygssätta. Det är ju för att man både 
väger in det teoretiska, hur duktig du är på proven och hur bra du 
är på idrott, typ två olika. Praktiken tror jag är viktigast för betyget. 
Det är ju ändå idrott vi snackar, hälsa det har kommit till på senare 
dar som också är viktigt. Men det är fortfarande idrotten, att man är 
med i de olika momenten och presterar relativt bra i de praktiska 
momenten (Op). 

 

                                                
5 Ec är förkortning av elprogrammet, Op av omvårdnadsprogrammet och Nv av det naturvetenskapliga 
programmet. 
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På en skola berättar eleverna att teorin inte är något som är med i 
betygssättningen. Då det inte förekommer några teoretiska prov behöver 
eleverna inte oroa sig för betyget, det är bara att gå till lektionen och vara med.  
 

- Vi har haft teori och kollat på filmer om mat och sånt, stress och 
även om träning. Men vi har bara fått information, vi har inte tester 
eller några prov som kollar det teoretiska. För dom mäter ju inte 
vår teori alls, det är bara undervisning i det. Det känns som att man 
bara ska röra sig, det är ju inga prov som man behöver gå och oroa 
sig för och få dåligt betyg i, utan det är bara att gå till lektionen och 
köra (Nv).  

5.1.2 Teorin uppfattas främst som lärande 
Vad man ska lära sig i idrott och hälsa är inte självklart och eleverna har svårt 
att utrycka vad idrott och hälsa har bidragit med för lärande under 
gymnasietiden. Trots att praktiken är det som värderas högst vid 
betygssättning så ser eleverna framför allt teori som lärande.  
 

- Varför lär man sig inte nåt egentligen? (Op). 
- Teorin har man ju lärt sig ganska mycket av ändå. Det är väl 
egentligen det enda man har lärt sig, teorin. Eftersom det inte är så 
mycket hälsa lär man sig inte så mycket utan det är just det att man 
kommer hit en timma och rör på sig. Vi har lekstuga en timma och 
sen så går vi hem (Nv). 

 
Några fysiska aktiviteter som nämns i samband med lärande är dans och nya 
lekar. Koordination och kondition kan tränas upp.  

 
- Vad jag har lärt mig? Jag vet inte. Ja, lära sig röra på sig är ju 
inte riktigt, det kan man ju inte [lära sig] (Ec).  
- Lära? Vet inte om det finns något att göra, men det är ju att träna 
upp koordinationen. Ja träna kan man väl, både kondition och 
koordination (Ec). 
- Jag vet inte vad jag lärt mig, kanske dans och lite nya lekar (Nv).  

5.1.3 Osäkerhet om styrdokumenten   
Eleverna är alltså osäkra på vad de förväntas lära sig i idrott och hälsa och de 
är även osäkra på hur betygskriterierna ser ut. Vissa efterlyser bättre 
information om vad lärarna sätter betyg på och mer förklaringar om målen då 
kursplanen uppfattas som svår att förstå.  
 

-Det tycker jag man borde gå igenom första lektionen 
[betygskriterierna], särskilt när man har en ny lärare. Att gå 
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igenom det här är för G och det här är för VG och gör ni så här så 
blir det MVG (Op). 

 
De påtalar att om målen vore kända då hade satsningen varit större.  
 

- Vi vet inte vad han [läraren] tittar på, det är svårt. Vi vet inte 
riktigt målen tror jag inte. Vi har inte fått någon genomgång på det. 
Det hade varit lättare om man hade vetat målen, då hade man satsat 
mer, om man hade vetat. Nu vet man inte vad man ska uppnå (Nv).  

 
På en skola säger eleverna att de har fått ta del av målen, men eftersom de 
nämner att ett mål är redskap så är det inte de nationella målen som visats.  
 

- Här har man kraven klart för sig redan från början. När man 
började A-kursen, vi började så här vi fick se sådana här mållappar 
och sånt där. Men det håller ju på att göras om nu reglerna, och det 
är väldigt bra för det är ju gammalt det här. Jag menar varför ska 
man kunna redskap, det är ju väldigt lustigt. Det är ingen som 
håller på med det nu i stort sett (Op). 

 
Men eleverna är inte överens om huruvida det är viktigt att gå igenom 
kursplanen eller inte. Några menar att det är onödigt eftersom de inte förstår 
den och i idrott och hälsa handlar det ändå bara om att göra sitt bästa, mer går 
inte att göra.  
 

- Ja betygskriterierna, men hur lätta är dom att förstå då, det är ju 
samma i alla ämnen, man fattar ju inte vad dom betyder (Ec). 
- Det känns rätt onödigt egentligen [att gå igenom kursplanen], 
vissa lärare gör ju det, förklarar med egna ord, det är mycket 
bättre. Andra lägger upp det så här på overheaden, man fattar 
ingenting. Jaha nu har vi visat det, kurskriterierna (Op). 
- Den [kursplanen] är bara att glömma bort. Man kan ju inte göra 
mer än sitt egna, sitt bästa ju, det får bli vad det blir. Kursplanen, 
javisst ska den vägas in men inte så mycket tycker jag (Ec).  

 
Samtidigt poängterar några elever att det är viktigt att nå målen för högt betyg, 
men de vet inte riktigt vad som står i styrdokumenten. Eleverna vet emellertid 
att det finns vissa saker som ingår i kursen, men vad som ingår är inte 
självklart. De lyfter fram orientering, dans, simning och bollspel.  
 

- Men sen vet jag inte hur det är, oftast har läraren kanske svårt, för 
de ska ju följa Skolverket hur man sätter betyg. Typ koordination, 
orientering ska man ha gjort i alla fall och simning och bollspel. 
Det tycker jag är väldigt viktigt (Op). 
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- Det är ju vissa grejer som ingår, för att få ett betyg. Och kan man 
inte dansa, har man inte gjort någonting så kanske man inte kan få 
ett högre betyg om man inte kan visa att man kan en del (Op).  
- Om man når upp till målen så ska man ha ett högt betyg. För VG och 
MVG ska man klara vissa mål, eller ta i lite mer (Nv). 

 
Förståelsen lyfts fram som något centralt för betygssättningen. Det finns 
elever som menar att det är viktigt att förstå varför man ska träna.  
 

- Man ska ha en förståelse, inte bara göra det. Det är det som är 
målet med idrotten i sig, att man ska förstå varför man ska träna. 
Det jag tycker har varit bättre på gymnasiet [jämfört med 
högstadiet] är att man får lite mer förståelse för varför man ska 
träna (Op). 
- Jag tror att man måste få lite förståelse för det här med att man 
ska röra sig på fritiden samtidigt som man visar engagemang på 
lektionerna [för betyget] (Op). 

 
En elev säger att hon har läst betygskriterierna och där står inget om 
tidsangivelser utan förståelse för kondition.  
 

- Efter att ha pratat med henne [läraren] så kollade jag upp vad 
som stod i betygskriterierna och det står ingenting om att man ska 
kunna springa på en viss tid. Utan jag tror att det är att man ska ha 
förståelse för konditionen eller något sådant står det ju. Det finns ju 
inget som säger att du måste hoppa över en meter i höjdhopp för att 
få godkänt och du måste inte klara under 7 sekunder på 100m (Op). 
- Nej men det är väl OS-nivå på det? (Op). 
- Ja det är det nog (Op). 

 
Sammanfattningsvis kan konstateras att det är idrott som eleverna anser som 
mest betydelsefullt vid bedömningspraktiken, men trots det förknippar de 
lärande med teori. Det finns en osäkerhet om styrdokumenten då eleverna inte 
vet hur betygskriterierna ser ut eller vad de förväntas lära sig.  

5.2 Grunder för betygssättning 
Ovan har getts en bild av vilka kunskaper som eleverna uppfattar vara viktiga 
vid bedömningspraktiken. I följande del beskrivs hur eleverna uppfattar 
grunderna vid betygssättningen. Eftersom det praktiska är det som uppfattas 
vara mest betydelsefullt vid betygssättningen menar eleverna att uppvisning i 
olika praktiska delar blir centrala grunder då betyg ska sättas.  
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5.2.1 Uppvisning i att delta, kämpa, försöka och göra sitt bästa  
Begrepp som att delta, kämpa, försöka, göra sitt bästa och vara engagerad är 
ständigt återkommande i elevernas berättelser. Eleverna diskuterar hur det ser 
ut i andra ämnen och menar att i exempelvis engelska så blir det inte ett 
godkänt betyg om proven är icke godkända. I idrott och hälsa däremot, räcker 
det med att göra sitt bästa, försöka och kämpa för att nå godkänt betyg. Det är 
egentligen inte någon som kan bli underkänd i idrott och hälsa, bara de 
försöker under lektionerna. 
 

- [I andra ämnen] måste du ju hela tiden prestera, du måste ha bra 
resultat. I gympan räcker det med att vara där, ombytt och försöka. 
Även om du kanske inte är jätteduktig på engelska eller någonting. 
Du kanske inte får så bra resultat på proven men du gör ändå ditt 
bästa, så får du kanske inte godkänt. Men på gympan, om du 
verkligen gör ditt bästa och kämpar och gympaläraren ser det då 
kan du ju få bättre betyg [än icke godkänt] (Ec). 
- Om du har historia, även om du är där men inte kan någonting kan 
du inte få ett G. Om du får IG på proven så får du ett IG. Här [på 
idrott och hälsa] är det bara att komma (Nv).  
- Du ska kämpa och göra ditt bästa (Ec). 
- Om man är med och försöker på allting och vill försöka lära sig, 
mer kan man egentligen inte begära (Ec). 
- Att försöka borde ge någonting för alla är ju inte skapta för att 
idrotta (Nv). 

 
Enligt eleverna kan godkänt betyg nås om de är närvarande och kämpar även 
om de är dåliga i idrott. De motiverar detta med att idrott inte enbart handlar 
om att kunna något, utan idrott handlar även om att kämpa.  
 

- Du behöver inte vara jätteduktig [i idrott] som något proffs eller 
så, men kämpa. Kämpar man verkligen och försöker och visar att 
man är intresserad, då är det klart att man ska få ett G (Ec).  
- Om man har svårt med något och kanske inte klarar betyget G men 
ändå kämpar så har man fortfarande chans till ett godkänt betyg 
eftersom läraren ser att man ligger i (Op). 
- Det hur mycket man är med. Nu har jag visat att jag kan spela 
basket, men det vill till och vara med och kämpa. Det är ju vad 
idrott handlar om också, det är inte bara att kunna något. Och sen 
om man är dålig eller bra, det spelar ingen roll. För de som är 
sämre [på idrott] kanske kämpar bättre (Op).  
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Några elever påpekar att närvaron är central för betygssättningen. Medan 
andra poängterar att närvaron inte ska vara allt och de diskuterar hur ofta man 
egentligen behöver visa sin kunskap.  
 

- Att få godkänt i idrott, du är med på lektionerna du är närvarande. 
Visst du kan stå i ett hörn en halv lektion men sen så när läraren 
tittar på dig så ”jaa nu är jag igång igen”. Lite så, då får man 
godkänt (Nv).  
- Det är ju G-kriterier att vara på plats. Att få godkänt i idrott det är 
när du är med på lektionerna, du är närvarande. Sen för VG är det 
att försöka, att göra sitt bästa (Nv). 
- Närvaron ska väl inte vara allting, visst man ska vara där och visa 
att man kan det. Men har man visat att man redan kan det en gång, 
så kan man det väl nästa gång också (Ec).  

 
Det lyfts också fram att eleverna för ett godkänt betyg kan göra andra 
aktiviteter än de som pågår i idrottssalen såsom ”att vara i gymmet”. Men för 
högre betyg behöver läraren se vad de gör.  
 

- Vill man bara ha G så kan man gå direkt ut till gymmet. Men man 
kan inte gå ut på gymmet om man vill ha högre betyg. Om man vill 
ha VG, MVG så ska man vara inne i salen och vara med och lyssna. 
Det har alltid varit så, det är ju så det fungerar (Op). 

 
Några elever berättar att ett godkänt betyg även kan sättas trots att eleven inte 
är närvarande.  
 

- Går man aldrig dit [till lektionerna] då kan det vara ett snälle G. 
När läraren ger G bara för att vara snäll. Det förekommer speciellt 
i gympa (Ec).  

 
Betyget är också avhängt vilken lärare eleverna har, en del betonar prestation 
medan andra är mer inne på kämpatag.  

 
- Sen beror det på hur idrottsläraren är, om dom bedömer efter hur 
bra man är eller hur mycket man kämpar (Ec).  

 
Eleverna anser att kraven för godkänt betyg är låga. 
 

- Det känns som att målen för godkänt är väldigt väldigt låga, det 
räcker att man är där och försöker. Det finns ju sådana som inte ens 
kan hantera en boll (Nv).  
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- Det är lätt att få G i idrott och hälsa. [Men] det borde inte vara 
högre krav. Alla ska kunna uppnå G, man ska må bra, det ska inte 
bli något stressmoment (Nv).  
- För idrott och hälsa är ändå ett ämne där du lätt kan få ett betyg. 
Du behöver inte oroa dig hur dålig du är i idrott eller om du inte 
kan något teoretiskt, det är ju bara att komma ner [till idrottssalen] 
(Nv). 

5.2.2 Uppvisning i rätt attityd, rätt inställning och idrott 
Attityd, inställning och hur elever beter sig mot andra uppfattas vara 
betydelsefullt för betygssättningen.  
 

- Hur du beter dig på lektionerna ingår, mot andra, det ingår i alla 
ämnen. Jag tror att många lärare påverkas [vid betygssättning] av 
hur man beter sig som person. Det kvittar hur bra du är, hur smart 
du är. Har du dålig attityd så sänker det ju [betyget] (Nv). 
- Det är viktigt hur man uppträder, helt enkelt hur man beter sig. 
Det handlar exempelvis om att hjälpa de som har det svårt, stötta 
dem i exempelvis lagspel (Ec). 

 
Det handlar om att vara positiv inför de aktiviteter som erbjuds enligt 
eleverna.  
 

- Läraren kollar ju på om man gör något, att man inte bara sitter 
och glor och inte bara gnäller, nej jag vill inte vara med det är inte 
något kul (Op).  
- Om man är med och är positiv är också med, det är ju också en 
viktig del [för betyget] (Op). 
- [Ja] att man är engagerad och visar sig (Op). 

 
Ett annat synsätt som framkommer handlar om att beteende och attityd 
egentligen inte har med idrott och hälsa att göra. Betyg ska sättas på prestation 
och inte på uppförande. Det är inte betyg i uppförande utan betyg ska sättas på 
idrott.  
 

- Man ska inte vara taskig men det är ändå att prestera som bedöms 
tycker jag (Ec). 
- Det kan ju vara lite konstigt kanske att man kan bedöma hur man 
beter sig och attityd. Det har väl egentligen inte med idrott och 
hälsa att göra kan jag tycka (Op).  
- Vissa människor har ett dåligt uppförande och det är inte betyg i 
uppförande utan i idrott (Nv).  
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- Du ska kämpa [och vara] duktig allmänt, ja på vissa grenar. Alltså 
man ska vara duktig på momentet du gör, kör du kondition så ska du 
vara bäst och snabbast (Ec). 
- MVG då är du duktig i idrott. Får du ett MVG i engelska, ja men 
då är du skitduktig i engelska. Det är väl ungefär lika här (Nv).  

 
Andra elever refererar till vad idrott handlar om och eftersom attityd och 
inställning är en del av idrotten ska det således betygssättas. Att vara en god 
lagkamrat blir betydelsefullt eftersom det finns mycket lagsporter i idrott och 
hälsa.  
 

- Jag tycker att idrott ska innehålla, eftersom man håller på mycket 
med lagsporter, ska det även vara att man ska vara en lagkamrat. 
Idrott ska innefatta lite med uppfostran. Det är inte ok att bete sig 
som ett svin bara för att man är duktig och sen få ett bra betyg på 
det. Att det ska väga [in i betyget], kanske inte lika starkt men 
uppförande ska också finnas med (Nv). 
- Det [attityd och inställning] är en del av sporten och idrotten, så 
visst det är en stor del (Ec). 

 
Dessutom är samarbete en förutsättning i lagspel och därför menar några av 
eleverna att detta är något som ska betygssättas. 

 
- Alltså, samarbete det ser jag nästan som ett av det viktigaste, att 
man kan samarbeta (Op). 
- Mycket samarbete. Det är med i bedömningen helt enkelt. Vi har 
samarbetsövningar, tex. att ställa fram någonting eller hur man 
fungerar i ett lag, tex. handboll (Nv). 
- Står det inte i kursmålen att det är väldigt viktigt att man kan 
samarbeta? Ja, jag tror det (Nv).  

 
I diskussionen mellan eleverna uppstår dock ett ifrågasättande om huruvida 
samarbete finns med i betygskriterierna, men om det inte nämns där ska det 
inte bedömas.  

 
- Jag vet inte hur kriterierna för gympa ser ut, men om det inte står 
någonting om samarbete så kan man ju inte bedöma 
samarbetsförmåga (Nv).  

 
Har någon dålig attityd poängterar eleverna att betyget bör sänkas. 
 

- Han [Markus] gör ju folk ledsna; ”nej men jag vill inte vara i ditt 
lag för du är så himla dålig och jag kommer inte att vinna om jag är 
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i ditt lag”. På något vis borde det gå ut över betyget för hur ska 
man annars kunna förändra folk, hindra dom från att vara så (Nv).  
- Jag tycker också att det ska sänka lite att han (Markus) har den 
här attityden, eller vad man ska säga. Ett MVG är inte bara vad 
man kan utan det är lite hur man är mot andra (Op).  
- Alltså jag tycker att hans [Markus] lärare måste ju se att han beter 
sig lite dumt eller osportsligt eller vad man ska säga mot de andra. 
Jag tycker han borde säga det; att för att du ska få ett VG måste du 
börja uppföra dig snällt mot alla andra, eller om du ska ha ett MVG 
då. För annars får du bara ett VG (Op). 

5.2.3 Uppvisning i olika aktiviteter 
Under lektionerna får eleverna pröva på en mängd olika aktiviteter. Att ha ett 
mångfasetterat innehåll ses som positivt eftersom lektionerna aldrig blir 
långtråkiga.  
 

- Det är ju bra så att man inte gör samma sak hela tiden, då tycker 
man det är tråkigt, här får man ju ändå pröva på allt möjligt (Nv).  

 
Att lektionerna innehåller många olika aktiviteter medför också att det inte blir 
en ensidig betygssättning av något speciellt innehåll.  
 

- Det är också viktigt att läraren tittar på många olika saker i 
ämnet, att man bedömer många olika delar (Nv).  
- Det är ju många olika delar, det är inte bara konditionen som 
gäller eller bollsporter. Idrott handlar ju inte bara om fotboll, utan 
det är allt tillsammans (Op).  

 
Men ett variationsrikt innehåll bidrar till att utveckling och träning blir 
lidande. Eleverna hinner helt enkelt inte med att förbättra sig och därför blir 
försöka, visa intresse och göra sitt bästa viktigt för betyget. Det syns ändå om 
eleverna försöker, även om innehållet endast förekommer vid ett tillfälle.  
 

- Det blir lite korthugget [att ha en lektion om ett innehåll och nästa 
lektion om ett annat innehåll]. Man slutar innan man ens har 
kommit någon vart. Det kan vara bra att komma in i det, då kan 
man prestera (Nv). 
- Här gör vi så här att nu kör vi volleyboll och sen om ett halvår 
igen, då blir det inte någon helhet. Fler lektioner med samma sak, 
man måste ju hinna träna ett par gånger också innan man kan det 
(Nv).  
- Att köra det en gång och sedan få betyg på det, det tycker jag inte 
är rätt. Försöka och göra sitt bästa det tycker jag nästan är det 
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viktigaste. Mer kan man ju inte göra, man kan ju inte bli proffs 
under bara en lektion (Op).  
- Det är svårt att hinna bli duktig på någonting om man bara gör 
det en gång och det blir svårt att se om man utvecklas någonting på 
det (Ec). 
- Jag försöker alltid att prestera så bra som möjligt. Även om jag 
kanske inte är bäst på fotboll så försöker jag ändå och då kanske 
jag tar mig och blir bättre. Så det är en bra chans för det med. Men 
då måste man få den chansen att utvecklas också och inte bara bli 
bedömd över, inte vad man presterar utan att man försöker att 
prestera (Nv).  

 
Mer hjälp efterlyses från lärarna vid träning av praktiskt innehåll. Det finns en 
frustration över att inte klara av att utveckla de fysiska förmågorna. Jämförelse 
görs med andra ämnen och eleverna kommer fram till att det skulle bli kaos 
om andra ämnen hade samma upplägg som idrott och hälsa med en mängd 
olika aktiviteter varje vecka. Eleverna ställer sig frågan varför idrott och hälsa 
inte kan bli mer likt andra ämnen där ett kapitel läses i taget. Då skulle lärande 
kunna ske.  
 

- Det är frustrerande, om man har kulkastning [kulstötning] och ska 
komma så här långt för VG och så här långt för MVG. Jag försöker 
verkligen nå så långt men den förbaskade kulan flyger aldrig så 
långt så jag kommer bara upp till VG-gränsen. Jag har aldrig hört 
hur jag kan förbättra mig, nej du ligger på det här och så är det. 
Och vi är ju så många i klassen att läraren inte riktigt hinner hjälpa 
en och säga vad det är man ska göra för att lyckas den där sista 
metern, hur man ska göra med tekniken. Tänk om man skulle hoppa 
i alla kapitel i alla andra ämnen. Ta matten, snacka om kaos i 
hjärnan. Så varför kan man inte göra så i gympan [läsa ett kapitel i 
taget], då tror jag man lär sig mer (Nv). 
- Ja det kan vara bra att komma in i det, då kan man prestera. Jag 
skulle vilja ha haft mer tid till grejorna som jag har mindre lätt för 
(Nv). 
- Om man spelar vollyboll tre lektioner i rad så ska man känna att 
man blir bättre helt enkelt och att man kan vara en del i laget (Nv). 

5.2.4 Uppvisning i högintensiv träning  
Att kunna välja intensitetsnivå utefter vilket betyg som eftersträvas efterlyses. 
Då skulle springa generera ett bättre betyg än att gå.  
 

- Jag tycker idrotten skulle vara mer frivillig och sen får man betyg 
efter vad man gör. Man måste få bestämma själv. Vill jag gå istället 
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för att springa så kanske jag inte får så högt betyg, men då har jag 
gjort något i alla fall (Op). 

 
Eleverna menar att kondition och styrka till viss del påverkar betyget. 
Eftersom det kan vara svårt för läraren att mäta elevernas styrka och kondition 
under olika aktiviteter är Coopertest och Beep-test6 bra sätt att göra mätningar 
som underlag för betygssättning, anser några elever.    
 

- När man tänker på det här med betyget, att man ska ha bästa 
betyget på konditionen. Det borde kanske inte spela så stor roll med 
tanke på att, ja det är ju inte det som är målet egentligen för kursen, 
borde det ju inte vara kan man tycka (Nv).  
- Jag tror inte det väger jättetungt [Coopertest och Beep-test] men 
det påverkar ju eftersom det är en bedömning av ens fysiska 
förmåga. Som lärare kan det inte vara lätt att hålla koll på om man 
spelar handboll med eleverna. Dom [lärarna] ser ju inte hur mycket 
dom [eleverna] orkar springa eller hur starka dom är. Dom 
[lärarna] måste ju göra en bedömning på det också (Op). 
- Det är ju bara en del av alla delar det här med Coopertestet. Det 
är inte så övervägande för betyget, men sen så påverkar konditionen 
så klart mycket de här andra delarna. Så det blir rätt naturligt att 
om man är med och är relativt duktig så har man också lite bättre 
på Coopertestet. Vi har betyg, alltså tider på Coopertestet som är 
MVG, VG och G (Op). 

 
Sammanfattningsvis kan sägas att eftersom eleverna under lektionerna får 
pröva på många olika aktiviteter på bekostnad av tillfällen att utvecklas blir 
begreppen deltagande, kämparvilja, försöka och göra sitt bästa av betydelse 
för ett godkänt betyg. För ett högt betyg gäller det emellertid att vara 
färdighetsmässigt duktig i idrott.  

5.3 Likvärdighet i idrott och hälsa 
Ovan har presenterats vad eleverna uppfattar som viktiga kunskaper vid 
bedömningspraktiken och på vilka grunder betyg sätts. Nedan presenteras hur 
eleverna uppfattar bedömningen och betygssättningen ur ett 
likvärdighetsperspektiv. 

5.3.1 De idrottskunniga och de andra 
Eleverna i studien gör en uppdelning mellan de som kan idrott och de som inte 
kan idrott. Några av eleverna poängterar att det är bra att det finns ett ämne 

                                                
Coopertest och Beep-test är konditionstest. 
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där det praktiska betygssätts eftersom man ska tänka på de elever som har 
svårt för teori. Människor är olika, vissa är teoretiker och andra är praktiker, 
därför blir det rättvist att det även finns ett praktiskt ämne.  
 

- Det är en chans för dom [som inte är teoretiker] att verkligen få 
vara bra i någonting. De som verkligen är bra i idrott, det ska ju 
kanske uppmärksammas (Nv).  
- Jag har tänkt på det lite innan att det var orättvist att man inte kan 
få MVG om man inte är duktig i kondition eller så där. Men 
egentligen är det faktiskt samma sak med det teoretiska, för man har 
ju olika [förutsättningar]. Så det är egentligen rättvist, det jämnar 
ut sig. Folk är antingen teoretiker eller praktiker, visst det finns dom 
som är duktiga på allt med det är inte många (Op). 

 
Men samtidigt menar andra elever att det känns extra orättvist i idrott och 
hälsa eftersom man har så olika fysiska förutsättningar. Det finns vissa saker 
som inte går att utveckla i idrott om förutsättningarna inte finns. 
 

- Jag tänker så här, att jag har å andra sidan kanske vissa fördelar i 
teoretiska andra saker som kanske inte andra har. Så på så vis är 
det inte orättvist heller egentligen, fast en del kanske tycker det. 
Ibland har jag nog tyckt att det är orättvist (Op). 
- Det är svårt med just gympa eftersom man har så olika fysiska 
förutsättningar. Egentligen så har man det i alla ämnen, men just i 
gympa känns det ändå extra orättvist (Nv). 
- Jag menar, alla är ju inte födda atleter [och då blir det viktigt att] 
försöka, det tycker jag är viktigare än att göra det bra. För det är ju 
inte alla som är lagda åt idrottshållet men man kan ju ändå försöka, 
det väger mer tycker jag (Ec). 
- Tex om man har lätt för matte då kanske du får bra på 
mattekursen. Om du har lätt för att idrotta och är bra på det, då får 
du ju lätt för idrott. Men det [idrott] är väl kanske en sådan grej 
som det är svårt att förbättra sig om man inte har naturlig talang 
för det. Det är ju vissa saker ändå, det går inte att utveckla för alla 
har inte förutsättningar för det [idrott]. Så kan det vara i musik 
också och i matte kan jag tänka mig. Sen är det många andra ämnen 
som man kan plugga mer för att få bättre betyg. Här [betyg i idrott] 
kanske man inte kan påverka så jättemycket (Nv).  

 
Eftersom alla har olika fysiska förutsättningar menar eleverna att det blir en 
orättvisa i att bli betygsatt på hur fort de simmar eller hur bra de genomför 
olika redskapsövningar.  
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- Det är ju så att dom [lärarna] har vissa gränser i simningen och 
det är ju likadant i redskapen också (Ec).  
- Det tycker jag också är dumt. Dom har vissa saker som man måste 
klara för att få MVG och för alla kroppar är ju byggda olika, man 
kan vara smal och klumpig. Man har ju så här fysiska, olika 
förutsättningar. Och tex jag, jag gör inte redskap för jag trillade av 
en bock en gång när jag var mindre och skadade mig så jag har 
blivit rädd för det. Och då känner jag, då har jag ingen chans att få 
MVG bara för att jag inte gör dom där hoppen på bocken (Op).  

5.3.2 Fritidens betydelse  
Enligt eleverna behövs idrott och hälsa för de som inte rör på sig på sin fritid. 
Problemet är att de som inte sysselsätter sig med idrott på fritiden inte alltid är 
närvarande på lektionerna i idrott och hälsa. För de som är idrottsaktiva på 
fritiden kan lektionerna också ibland kännas jobbiga eftersom de redan tränar 
så mycket.   
 

- Fast dom [som inte rör sig] brukar ju inte vara med så ofta här 
(Ec).  
- Men det känner jag lite nu, fast nu jämför jag lite med fritiden, 
men jag tränar ju 4 gånger i veckan. Jag vet ju att jag själv har valt 
det, jag vet det. Men ibland känner jag när jag kommer där, nej jag 
tar inte med mig idrottskläder, jag pallar inte, jo jag måste, men gör 
jag inte fullt ut. Man känner att man inte orkar (Op).  

 
Att ägna sig åt idrott på fritiden kan dock vara en hjälp i betygssättningen 
eftersom eleverna då blir bättre och mer positivt inställda till idrott.  
 

- Är det så att du tränar hemma blir du ju bättre i skolan med (Ec). 
- Så det blir naturligt att om man gör något på fritiden så kommer 
högre betyg, så att man kanske blir duktigare och mer positiv 
inställd till idrotten. Man ska gärna försöka göra något på fritiden. 
Idrott handlar inte bara om vad man gör på skoltid, det handlar om 
att du ska ha förstått att du mår bra av motionen (Op). 

 
Men eleverna anser inte att fritiden är något som direkt ska räknas med i 
betygssättningen utan det är lektionerna i idrott och hälsa som ska vara 
betygsgrundande. Bedrivs idrott på fritiden är det viktigt att visa att man kan 
idrott i skolan och inte bara berätta att träning sker på fritiden.  
 

- Ja det blir ju bättre [om man tränar på fritiden] och då får du ju 
visa detta i skolan med, inte bara säga att jag tränar på fritiden 
(Ec).  
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- Jag var faktiskt med om en sådan grej en gång. En tjej fick ett högt 
betyg för att hennes tränare sa att hon var duktig i hennes idrott. 
Men det var bara honom den här läraren pratade med. Dom andra 
som håller på med något annat, det sket väl han i. Och det är ju 
väldigt orättvist att göra så. Nej det [träning på fritiden] tycker jag 
inte har med skolan att göra. Det är just vad man gör här i salen, 
det är det som ska bedömas (Op). 
- Det [att ägna sig åt idrott på fritiden] kan vara till hjälp men det 
handlar ändå om hur man presterar på lektionerna och ens 
ambitionsnivå där (NV). 
- Precis, vad du gör hemma har ju inte med skolan att göra (Ec). 

 
Eleverna tror ändå att lärarna uppfattar deras idrottande på fritiden som viktigt 
för betygssättningen. Är man exempelvis fotbollsspelare och även kan åka 
skridskor är det ett plus eftersom det handlar om att vara bred i sitt 
idrottskunnande.  
 

- Det verkar som dom [lärarna] går lite på vad man gör på fritiden 
med. Om man håller på att idrotta så verkar det som att det spelar 
in ganska mycket, för ”vi vet att du håller på att idrotta mycket, ja 
då ska du ha bra betyg” (Nv).  
- Ja, alltså det syns ju ändå [vad man gör på fritiden]. Läraren vet 
väl vad vi håller på med på fritiden och det syns här [i skolan] 
också. Ok han är fotbollsspelare men han kan ändå åka skridskor 
också, då är det lite plus. Och är man hockeyspelare och kan åka 
skridskor, det är inte så konstigt. Att man är bred, att man kan 
många grejer det är positivt [för betyget] (Ec). 

 
Vissa idrotter värderas högre än andra. Har idrott på fritiden betydelse för 
betyget så handlar det om vilken idrott eleven ägnar sig åt. Exempelvis anses 
bollsport ha större betydelse än exempelvis ridning, skytte eller simning.  
 

- Men det handlar också om vilka idrotter, ridning står inte lika högt 
i kurs. Badminton, fotboll och innebandy är bra (Nv). 
- Det är verkligen så, är du inte bra på bollsport då är du inte bra 
på idrott överhuvudtaget. Sen om du är bra på, jag vet inte, skytte 
eller simning eller någonting, det är liksom inte värt lika mycket. 
För är man bra på fotboll, det väger ju tyngst (Nv).  

 
Det uppfattas som orättvist att vissa inte får möjlighet att visa allt de kan i 
skolan, exempelvis betonar de elever som rider att det känns orättvist. Det blir 
det ”vanliga” innehållet som eleverna får möjlighet att visa såsom handboll 
och basket. Ska fritiden räknas med i betygssättningen, vilket det nu gör, ska 
allt eleverna gör ingå enligt eleverna. Det får inte vara så att om man ägnar sig 
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åt vissa idrotter så ingår dessa i betygssättningen medan andra inte räknas 
med. För att det ska bli rättvist ska läraren betygssätta allt som sker på fritiden 
eller inget.  
 

- Alltså som det är nu [fritiden räknas med] så gör ju vissa grejer 
det och vissa gör det inte och det blir ju väldigt fel. Man får 
bestämma att det ska vara antingen eller. Antingen ska det göra det 
och då ska dom räkna med allt, alla idrotter och allting sånt man 
håller på med. Om det är fågelskådning om man går 3 mil för att 
titta på en fågel, då ska man bedöma det på samma sätt som fotboll. 
Man måste se till alla sporter, alla sådana grejer. Eller så ska man 
inte se på något, det är antingen eller. Man kan inte ha blandsystem 
så som det är nu. Ja, men fågelskådning det känns inte lika viktigt, 
nej men fotboll är. Har dom spelat innebandy, imponerande (Op).  
- Ja precis, man måste kolla på allt eller inget så det blir rättvist 
(Op). 

 
Ett problem med att fritiden betygsätts är att det inte är lätt att visa exempelvis 
ridning i skolan och läraren har kanske inte kompetens att betygssätta ridning.  
 

- Det är jättemånga som rider men hur många får visa det i skolan, 
att man kan rida. Det är klart ridning är ju inte lätt att bedöma här i 
skolan, det är ju inte så lätt för läraren att betygssätta det (Op). 
- Nej dom har väl kanske inte fått utbildning inom det heller, till 
gympalärare lär man sig väl vissa grejer (Op). 

5.3.3 Betygssätta utveckling  
Eleverna menar att det inte är rättvist att jämföra de som tränar på fritiden med 
de som inte gör det. De som ägnar sig åt idrott på fritiden har det mycket 
enklare från början. Eftersom alla inte har samma förutsättningar från början 
blir utveckling betydelsefull för betygssättningen. Några elever påpekar att om 
en elev börjar på en viss nivå och utvecklas mycket ska det visa sig i betyget.  
 

- Om man säger att hon [Emma] utvecklas ändå, hon började på en 
låg nivå men tar sig upp, det är väldigt viktigt [för betyget] (Op). 
- Om man säger en tid där man har sprungit och sen, visst den 
[tiden] ligger på MVG-gräns men du springer kanske samma tid 
igen istället för att kanske förbättra den. Det är ju någon sak som 
man borde tänka på lite (Nv).  
-Man måste alltså se hur man utvecklas under tiden här [på 
gymnasiet] i stället för att du måste klara detta för att få MVG och 
VG (Ec). 
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- Alla har ju inte samma förutsättningar från början så jag tycker 
det viktigaste är att man utvecklas när man baserar betygen på 
eleverna (Nv).  
- Utvecklingen är väldigt viktig. Hur mycket man försöker och 
utvecklas eftersom att dom som håller på med sport på fritiden, dom 
har mycket lättare från början och det gör att dom hamnar på 
mycket högre nivå. Men det beror på deras fritidsintresse medan 
dom som inte gör det [ägnar sig åt idrott på fritiden] kanske 
utvecklas mycket mer fast dom kommer ändå inte upp i samma nivå. 
Jag tycker helheten [ska bedömas] på något sätt. Själva 
prestationsbiten det är ju utvecklingen och helheten att man ser 
även att man kan, man kanske är intresserad av idrott men inte kan 
prestera det (Nv). 
- En kille i vår klass, Viktor, var inte så jätteduktig på att simma när 
vi började och sen så har vi en kille som simmar elitnivå. Han har 
blivit sjuk det sista nu. Det är orättvist på så vis. Nu simmade Viktor 
ju sina 300m och det gick ju inte i början, så då har han större 
utveckling än vad den andra killen [simmaren på elitnivå] har gjort 
för han har ju gått bakåt eftersom han har blivit sjuk nu eller sämre. 
Men han har ändå full pott eftersom han klarade av dom grejerna 
medan Viktor har gjort större framsteg i sin [utveckling]. Det är ju 
inte rättvist att jämföra (Ec).  
- Ja det är väl ett mål [utveckling] tror jag, då vet man ju om man 
har lärt sig något (Ec). 

5.3.4 Betygssätta utveckling – orättvist  
Eleverna pekar även på en orättvisa att betygssätta utveckling. Det blir svårare 
för de redan idrottskunniga att nå ett högt betyg eftersom dessa elever inte kan 
utvecklas så lätt då de börjar på en högre nivå, jämfört med de som inte har 
någon idrottsbakgrund.  
 

- Men om man inte har någon idrottsbakgrund då kanske man inte 
har jättebra kondition. Men då är det ju lättare för henne [Emma] 
tex. än en som har tävlat i friidrott sedan hon var 6 år. Då är det 
mycket lättare för henne att kämpa sig upp, då blir det större 
förändring under de här 3 åren (Op).  
- Man kan ju inte säga i engelska, ja du kanske inte kunde någon 
engelska från början men du har liksom kämpat upp, så nu kan du 
säga några meningar. Det kan ju inte generera ett MVG bara för att 
den började på en lägre nivå, det är ju egentligen samma sak [i 
idrott] tycker jag (Nv). 
- Är man jätteduktig i det mesta är det svårt att utvecklas (Ec). 
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Ett sätt att kompensera för orättvisan, att de redan idrottskunniga har svårare 
att utvecklas, är att de kan utveckla andra saker än fysisk förmåga såsom 
samarbete.  
 

- Sen får man kolla efter hans [Markus] förutsättningar. Han har ju 
kommit längre än andra eftersom han håller på att idrotta på 
fritiden, ja han kan bättre. Då får man höja hans nollnivå 
[utgångspunkt] lite. Ja du kanske spelar fotboll men då har du 
hårdare krav på dig. Eller så får han visa att kan klarar av lite mer, 
alltså har bredden istället. Så att han lär sig samarbeta. Om man 
redan kan lite så kan man ju öka bredden där [på samarbetet] (Nv). 

 
Ytterligare ett sätt för de idrottskunniga att utvecklas handlar om att de kan 
visa utveckling i något innehåll som de inte kan sedan tidigare.  
 

- Jag hoppas att det [dans] betygssätts så att hon ser mig, att jag 
ligger på noll från början och stegar uppåt, vad jag lär mig. Eller 
för det gäller ju egentligen allting. Du [en kompis i 
intervjugruppen] tycker ju inte fotboll är kul. Men jag hoppas att om 
du kan gå härifrån och lägga en bra pass, tycker jag att hon 
[läraren] ska se att du höjer dig och inte bara se ”ja visst jag kan 
lägga en bra pass”, om man kan lägga en bra pass då får hon ju ta 
utifrån var jag, från min nivå, det är svårt att förklara (Op). 
- Ibland får jag känsla av att, vi säger att vi kör fotboll, och då kan 
jag det om man säger. Då känns det som att jag är självklart MVG. 
Men så ska det inte riktigt vara tycker jag. Det finns kanske inte så 
mycket jag kan utveckla men alltid är det något man brister i. Fast 
det kanske inte alltid läraren har kunskap om. Då pratar vi om en 
proffslärare här, men i alla fall, då kanske hon vet att det här är du 
inte jättebra på. Nu vill jag se hur du utvecklas i det för att få ett 
bättre betyg. Jag menar bara för att jag kan det [idrott] så kanske 
inte jag ska få ett MVG, känner jag lite (Op). 

 
Eleverna uttrycker att det ska visa sig i betyget om de har förbättrat sig. Men 
samtidigt kan försämring i idrott ske under gymnasietiden eftersom det är så 
mycket att göra i de övriga ämnena. Lösningen på detta blir att allt i kursen 
ska räknas samman i betyget och inte enbart det eleverna visar i slutet.  
 

- Jag tycker det ska synas [i betyget] om man har förbättrat sig 
(Nv).  
- Men jag kan säga att jag har försämrat mig. För nu efter 3 års 
mangling här [i gymnasiet] när man har haft mycket annat viktigt, 
det är väl så för många på gymnasiet. Det blir sämre från ettan till 
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trean. Så det är kanske lite fel att få betyg på det med för dom flesta 
tror jag nästan har försämrat sig (Nv). 
- Ja men du låg jättebra till i början så det kompenserar lite där 
(Nv). 
- Det handlar lite om hur mycket man försämrat sig. Det är ändå en 
kurs som är på 3 år och då ska man ju bli bedömd på allting under 
dom 3 åren, eller genomsnittet. Det är ju så i ett annat ämne, det 
som gäller i början av kursen ska gälla i slutet också, räknas 
samman. Så det ska inte bara vara hur bra du är nu i slutet av trean 
(Nv). 

5.3.5 Heterogena grupper - orättvist 
Eleverna diskuterar huruvida det är rättvist att elever med idrottsbakgrund ska 
ha samundervisning med de som inte har denna erfarenhet. De som anser sig 
idrottsduktiga menar att kunskaper i idrott är svåra att visa om de andra i laget 
inte ligger på samma nivå. Det är även roligare att spela tillsammans med dem 
som är ungefär lika bra.  
 

- Jag tror så här, när man har en stor klass så finns det alltid en 
grupp som inte är idrottsintresserade och en grupp som är det. Om 
man tar de idrottsintresserade, om dom gör något [tillsammans] då 
kan man verkligen prestera och verkligen visa vad man går för. Men 
om man blandar dom som inte är duktiga [med dem som är duktiga] 
då kan man inte visa hur bra man är. Då blir det mest samarbete, 
att passa bollen till någon som kanske inte vill ha bollen. Tex om 
man ska spela fotboll, ja han spelar fotboll så han kan. Om han 
hade spelat fotboll med en kille som förstår och kan det [spela 
fotboll] då hade han kunnat visa att han kan dribbla och göra så. 
Medan om han är med dom som inte spelar så bra fotboll så måste 
han passa för att höja upp [de som inte är så duktiga], för det är 
svårare för oss som är duktiga, för vi kan verkligen inte visa oss att 
vi är så bra (Nv).  
- Jag kan nästan säga att jag hade roligare på idrotten på 
högstadiet. Där låg vi på samma nivå. Spelade vi fotboll så var det 
liksom, alla ville spela. Här är det mycket tjejer och då blir det lite 
mesigare. Vi var ganska många killar som spelade i vanliga fall och 
då blir det lite hårdare (Op). 
- Men jag känner igen mig lite där [vinjetten med Markus] för just 
att jag spelar fotboll och ibland kan man känna, när man spelar i 
lag; men hallå ta den [fotbollen] då och sen bara nej [dom tog inte 
bollen], och då måste man verkligen tänka tillbaka. Nej vi är inte på 
fotbollsträning, utan dom gör ju så gott dom kan. Jag menar jag är 
värdelös på dans, om man hade fastnad i det så hade jag varit borta 
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[rent tekniskt] och då hade säkert många tänk, men hallå rör på dig 
(Op).  

 
De elever som anser att de inte har så stor erfarenhet av idrott menar också att 
de inte blir rättvist bedömda om de andra i klassen är väldigt duktiga i idrott.  
 

- Det är dumt att man så här ska ha värsta betygsskalan i det [idrott 
och hälsa] (Op). 
- Jag det kan jag hålla med om, man skulle lika väl kunna ha, i 
gympa så har du antingen godkänt eller så har du IG. Alltså grejen, 
det kan få så himla motsatt effekt om man går i en sådan jätte 
idrottsklass där alla är så där jätteduktiga. Så sitter du själv där, 
hehe jag är jättedålig i idrott. Då kan det få så sjukt motsatt effekt, 
jag skiter nog i det här, jag tycker bara det är pinsamt. Det kan bli 
så, det kan bli motsatt (Op). 
- Precis och nog att man inte får något riktigt värdigt betyg heller 
kanske, jag menar man jämför ju, det gör man ju alltid (Op). 
- Det gör läraren med. Är du i en idrottsklass och det är 2 stycken 
som är på lektionerna och dom försöker men är inte alls i klass med 
dom andra. Ja då kanske dom får ett godkänt för dom är inte så bra 
som dom andra. Men är man kanske i en klass där det är 2 stycken 
som är skitbra i en halvdålig klass som inte bryr sig så jättemycket, 
då får dom jättebra betyg för dom är jätteduktiga i förhållande till 
dom andra (Op).  

 
Eleverna menar också att det kan vara en nackdel att ”ta för sig” för mycket. 
Men samtidigt handlar det om att ta initiativ på lektionerna och lärare i idrott 
och hälsa som tycker mycket om idrott uppmuntrar de idrottskunniga eleverna 
till detta.   
 

- Dom som tycker idrott är jättekul kanske tar för sig. Ibland är det 
en nackdel för det sänker ens betyg för dom [lärarna] tycker att vi 
[idrottsintresserade] snackar för mycket eller tar för oss för mycket. 
Men ändå säger dom [lärarna] att man ska ha självförtroende och 
ta för sig så man vet inte vad dom [lärarna] vill. Idrott är ett svårt 
ämne att betygssätta (Nv). 
- [Ja] ta initiativ på lektionerna (Ec).  
-Men liksom Markus syns säkert väldigt mycket på 
idrottslektionerna. För han springer fram och tar bollen och där 
gjorde han mål och så där och fintar ifrån alla. Och det är klart att 
en idrottslärare som tycker jättemycket om idrott, det är klart att 
han ”oh bra Markus” (Op). 
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Sammanfattningsvis kan sägas att eleverna uppfattar idrott och hälsa som ett 
orättvist ämne då det kommer till betygssättning eftersom alla har fysiskt olika 
förutsättningar. Eleverna uppfattar det också som orättvist att vissa elever får 
möjlighet att visa att de har färdigheter i idrott medan andra inte får denna 
möjlighet. Varken de elever som uppfattar sig som icke idrottskunniga eller de 
som uppfattar sig som idrottskunniga, menar att de blir rättvist bedömda i 
idrott och hälsa.  

5.4 Sammanfattning  
Eleverna har olika uppfattningar om kursplanen. Till viss del uppfattas den 
som betydelsefull då eleverna påtalar att de för att få högt betyg ska nå målen. 
En annan uppfattning är att kursplanen kan glömmas bort därför att den är svår 
att förstå. Några elever menar att om de fick mer kunskap om kursplanen så 
hade de ansträngt sig mer eftersom de då skulle veta vad de ska satsa mot. 
Ytterligare ett synsätt handlar om att kursplanen inte är betydelsefull, man kan 
ändå bara göra sitt bästa. Eleverna är till viss del insatta i kursplanens 
skrivningar. De vet exempelvis att det inte finns kriterier som handlar om att 
hoppa långt eller springa fort men trots det är det viktigt att vara snabbast och 
bäst för att få de högre betygen. 
 
När eleverna talar om lärande i ämnet är det framför allt med hänvisning till 
den teoretiska dimensionen. Men det är ändå färdigheter i idrott som eleverna 
uppfattar som mest centrala vid bedömningspraktiken. Att idrott ska bedömas 
är eleverna överens om, däremot skiljer det sig hur de ser på begreppet. 
Uppfattningar finns att det handlar om olika sporter, men även att kämpa och 
att samarbeta. Idrott har också med uppfostran att göra så därför är attityd och 
inställning en del av idrotten. Beroende på vad eleverna inkluderar i begreppet 
idrott uppfattas olika aspekter som mer eller mindre viktiga vid 
betygssättningen.  
 
För högt betyg handlar det bland annat om att vara duktig i olika idrotter men 
även beteendet mot andra är betydelsefullt. Är elever sämre färdighetsmässigt 
så kan de nå godkänt betyg genom att kämpa, försöka och göra sitt bästa. 
Attityd, inställning, samarbete och hur elever beter sig mot andra är ytterligare 
delar som eleverna uppfattar som väsentliga i samband med godkänt betyg. 
Anpassar sig eleverna efter dessa aspekter blir betyget inte underkänt till 
skillnad från andra ämnen där prestation är en förutsättning för godkänt betyg. 
Några av eleverna ifrågasätter varför det ska räcka med att kämpa, försöka och 
göra sitt bästa i idrott och hälsa då läraren har betygskriterier att följa. Vidare 
diskuteras varför beteende och attityd betygssätts då det inte är betyg i 
uppförande utan i idrott. Men samtidigt menar andra elever att detta är något 
som ska betygssättas eftersom dessa delar ingår i begreppet idrott.  
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Att idrott och hälsa innehåller en mängd aktiviteter ses som positivt, dels 
eftersom lektionerna inte blir långtråkiga och dels därför att det inte blir en 
ensidig betygssättning. Att läraren betygssätter en mångfald av aktiviteter ses 
som viktigt. Men eftersom lektionerna består av mycket olika innehåll får 
eleverna inte möjlighet att träna och därmed utvecklas. Det handlar istället om 
att ”bocka av” aktiviteter genom att delta i olika idrottsliga moment. Att 
”göra” idrott blir viktigt vid betygssättningen. Det finns en frustration hos 
vissa elever att möjlighet inte ges att träna idrott i skolan, att exempelvis träna 
på teknik så att resultaten kan förbättras. Idrott och hälsa skulle kunna bli mer 
likt andra ämnen där ett kapitel läses i taget, på så sätt skulle eleverna få 
möjlighet att utvecklas. Samtidigt finns uppfattningen att rörelse till stor del 
inte går att lära sig. 
 
Är man inte redan idrottskunnig blir försöka och göra sitt bästa viktigt för 
betyget eftersom det är något som alla kan göra och det syns även om eleverna 
endast gör aktiviteten vid ett tillfälle. Därmed måste läraren se vad eleverna 
gör för att kunna sätta betyg, i alla fall när det gäller de högre betygen. Det 
anses bättre att vara i gymnastiksalen och visa sin förmåga än att vara i 
gymmet. Även högintensiv träning värderas högre än lågintensiv då det 
genererar högre betyg. 

 
Det upplevs som orättvist att jämföra de som tränar på fritiden med de som 
inte gör det eftersom alla inte har samma förutsättningar från början. Eleverna 
menar att utveckling då blir något som kan betygssättas. Men samtidigt finns 
det vissa saker i idrott som inte går att utveckla om förutsättningar inte finns 
och därför blir även ”försöka” väsentligt för betyget. Ett problem med att 
betygssätta utveckling handlar om att det är svårare för de som är duktiga i 
idrott att utvecklas eftersom de har en högre utgångsnivå. Deras utveckling 
kan inte bli lika stor som för någon som inte är idrottskunnig. Lösningen på 
problemet kan vara att de idrottskunniga får visa utveckling inom samarbete 
eller i något innehåll som de inte kan sedan tidigare.  
 
Att ägna sig åt idrott på fritiden kan indirekt vara positivt för betyget i idrott 
och hälsa därför att eleverna då blir bättre på idrott, mer positiva och mer 
intresserade av idrott. Eleverna tror att lärarna anser att fritiden påverkar 
betygssättningen och att bollsporter är det som värderas högst. Att alla idrotter 
inte har samma dignitet för betyget anses som orättvist och därför bör antingen 
allt som eleverna gör på fritiden räknas med i betygssättningen eller inget alls.  

 
De som anser sig idrottskunniga menar att deras kunskaper i idrott är svåra att 
visa om de andra i laget inte ligger på samma nivå. I en homogen grupp kan de 
prestera och visa vad de kan. I en heterogen grupp blir fokus mest på 
samarbete. Då gäller det för de idrottskunniga att hjälpa de icke 
idrottskunniga. De idrottskunniga uppfattar sig inte bli rättvist bedömda i en 
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heterogen grupp eftersom de inte kan visa att de är duktiga i idrott. De icke 
idrottsduktiga blir inte heller rättvist bedömda eftersom de blir jämförda med 
de som redan kan. 
 
I avsnittet ovan har elevernas uppfattningar presenterats. I följande kapitel 
kommer jag att analysera varför eleverna uttalar sig som de gör om 
bedömningspraktiken och vilken bild som därmed framträder av ämnet idrott 
och hälsa.  
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6 Hur kan elevuppfattningarna förstås? 

För att förstå skolämnet idrott och hälsa så som det framträder ur elevernas 
perspektiv kommer jag i analysen ta hjälp av de dokument som styr skolan, 
men även av tidigare forskning och utvärderingar av idrott och hälsa. Utifrån 
det nyinstitutionella perspektivet genom de regulativa, de normativa och de 
kulturella villkoren är det möjligt att undersöka på vilka sätt eleverna 
premieras eller inte premieras vid bedömning och betygssättning i idrott och 
hälsa och därmed huruvida ämnet uppfattas ge likvärdiga förutsättningar. 

6.1 Viktiga kunskaper i idrott och hälsa  
I föreliggande analys kommer kunskapsfrågan att relateras till de normativa 
villkoren i form av kursplanens syfte, mål att sträva mot och ämnets karaktär 
och uppbyggnad. Men även till de kulturella villkoren utifrån tidigare 
forskning om ämnet och vad eleverna i denna studie uppfattar som viktiga 
kunskaper. I någon mån används även de regulativa villkoren med 
utgångspunkt i mål att uppnå och betygskriterierna. 

6.1.1 Ett fokus på ”rätta” idrotter   
Den historiska beskrivningen av idrott och hälsa visar att ämnet har förändrats 
genom åren, åtminstone beträffande innehållet i de nationella styrdokumenten 
(Annerstedt 2001; Lindroth 1995; Sandahl 2005). Färdigheter i specifika 
idrottsgrenar var tydliga i kursplanen före 1994, men i kursplanen från 1994 
betonades inte detta i samma utsträckning (Eriksson m. fl. 2005). Men studier 
pekar på att undervisning i idrott och hälsa fortfarande till stor del har ett 
aktivitetsfokus (se exempelvis Karlefors 2012; Redelius & Hay 2012), där det 
handlar om att pröva på ett ”smörgårdsbord” av aktiviteter (Larsson & 
Karlefors 2015). Även eleverna i denna studie uppfattar att det finns ett 
aktivitetsfokus i ämnet där det handlar om att visa upp ”rätta” färdigheter som 
redan är förvärvade genom deltagande i ”rätta” idrotter på fritiden (jämför 
Wiker 2017), vilket till största delen handlar om bollspel. Att det finns ett 
fokus på just bollspel i idrott och hälsa har även andra studier visat (Kirk 
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2010; Larsson & Redelius 2008; Londos 2010; Lundvall, Meckbach & 
Wahlberg 2008; Sandahl 2005) och en förklaring till detta bollfokus skulle 
enligt Larsson (2016a) kunna vara att många lärare i idrott och hälsa har en 
idrottslig bakgrund just i bollspel. I kursplanen för idrott och hälsa uttrycks 
emellertid inte bollspel explicit (se bilaga 2), och en rimlig slutsats är att de 
kulturella villkoren i form av föreningsidrottens bollspel får företräde framför 
de normativa villkoren så som de beskrivs i kursplanen. Å andra sidan skulle 
denna fokusering på att vissa idrotter värderas högre än andra idrottspraktiker 
kunna förstås utifrån de regulativa villkoren. Ett uppnåendemål handlar om att 
eleverna ska få kunskaper i vanliga rörelseaktiviteter (se bilaga 2), vilket 
bollspel kan sägas vara. Men samtidigt finns det innehåll i uppnåendemålen 
som eleverna i denna studie inte nämner alls, såsom friluftsliv (se bilaga 2). 
Eftersom eleverna uppfattar just bollspel som väsentligt, vilket skulle kunna 
kopplas till de kulturella villkoren, så kan det tolkas som att de kulturella 
villkoren får företräde framför de regulativa villkoren.  
 
En senare studie som genomförts efter reformen 2011 tyder emellertid på att 
det finns ett större fokus på dans och mindre på bollspel men fortfarande får 
exempelvis friluftsliv endast ett litet utrymme (Londos m. fl. 2016). Både 
friluftsliv och dans omnämns i såväl kursplanen från 1994 som ämnesplanen 
från 2011. Det tycks som att visst innehåll i kursplanen lyfts fram medan 
andra mer eller mindre negligeras. Alltså får vissa normativa och regulativa 
villkor genomslag, medan andra får väldigt lite tid. Eftersom friluftsliv bygger 
på andra värderingar och idéer än den moderna tävlingsidrotten (Åhs 2002) 
skulle avsaknaden av friluftsliv och fokus på bollspel i elevernas berättelser 
kunna förstås utifrån att det är den moderna idrotten som ses som mest 
betydelsefull i ämnet. Londos (2010) beskriver att tävlingsidrotten ses som 
den ”riktiga” idrotten och får större uppmärksamhet gentemot andra 
idrottspraktiker, och därmed styr tävlingsidrotternas regler och beteende det 
som händer på lektionerna i idrott och hälsa.  

6.1.2 Idrott innehåller även fostrande delar 
Men skolämnet idrott och hälsa handlar inte bara om tävlingsidrottens logik 
menar eleverna som blivit intervjuade i föreliggande studie. De inkluderar 
flera olika delar i begreppet idrott. Förutom färdigheter i idrotter uppfattar 
eleverna att det handlar om att kämpa och att samarbeta liksom att attityd och 
inställning också är en del av idrotten. Deras uppfattningar skulle kunna 
förstås utifrån begreppsparet tävlingsfostran och föreningsfostran (SOU 
2008:59). Eleverna i denna studie poängterar både tävlingsfostrande och 
föreningsfostrande aspekter då de talar om idrott och hälsa. Å ena sidan skulle 
dessa uppfattningar kunna tolkas som att det är de kulturella villkoren i form 
av föreningsidrott, snarare än enbart tävlingsidrott, som utgör normen för vad 
som ses som kunskap i idrott och hälsa. Å andra sidan skulle det även kunna 
förstås utifrån att vissa normativa villkor i kursplanen och i läroplanen får 
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genomslag. De föreningsfostrande dimensionerna, att alla ska få vara med och 
känna sig delaktiga och kunna utvecklas utifrån sina egna intressen och 
förutsättningar (SOU 2008:59), kan även relateras till idrott och hälsa då 
ämnet bland annat syftar till att utveckla elevernas sociala förmåga. Ett mål att 
sträva mot i idrott och hälsa handlar om att utveckla förmågan att planera, 
genomföra och utvärdera fysisk aktivitet tillsammans med andra. I ämnets 
karaktär och uppbyggnad, poängteras bland annat att idrott och hälsa erbjuder 
upplevelser av samarbete med hänsyn till och förståelse för andra människor. 
Dessutom berörs frågor som handlar om etik och moral, exempelvis fair play 
(se bilaga 2). Dessa värden kan även ses i Lpf 94 (kap 1:1.1) där förståelse för 
andra människor och förmåga till inlevelse poängteras. Därtill framhålls 
social kompetens.  

 
Men frågan är om kursplanen egentligen har någon större betydelse eftersom 
de normativa villkoren som eleverna diskuterar till största delen kan liknas vid 
de föreningsfostrande dimensionerna. En rimlig tolkning blir då att det trots 
allt är de kulturella villkoren i form av föreningsfostran och tävlingsfostran 
som läcker in i ämnet och som får företräde framför de normativa villkoren.  

6.1.3 Hälsa underordnat idrott  
En annan aspekt som tyder på att det är de kulturella villkoren som är mest 
framträdande är att hälsa inte har någon större betydelse då eleverna i denna 
studie berättar vad de uppfattar vara viktig kunskap i idrott och hälsa. Då 
kursplanen 1994 infördes stärktes hälsoperspektivet (Annerstedt 2001). De 
normativa villkoren beskriver ett teoretiskt hälsobegrepp där det poängteras att 
ämnet syftar till att ge kunskaper om den egna livsstilens betydelse för hälsan. 
Vidare är ett strävansmål att eleverna fördjupar sina kunskaper om vad som 
främjar hälsa. När eleverna i denna studie väl pratar om hälsa görs det 
framförallt i termer av teori, vilket även eleverna i Karlefors (2012) studie gör. 
Samtidigt framträder i kursplanen ett hälsoperspektiv som innefattar såväl 
fysiskt, psykiskt som socialt välbefinnande. Synsättet blir också synligt i 
elevernas uppfattningar då de ger uttryck för att idrott och hälsa ska vara 
hälsosamt. Elevernas resonemang kan i detta fall sägas utgå från de normativa 
villkoren utifrån kursplanens beskrivningar över ämnets inriktning. En rimlig 
tolkning blir därmed att det tycks vara lättare för eleverna att utgå från de 
normativa villkoren då det inte handlar om tävlingsidrott.  
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att eleverna innehållsmässigt förhåller sig 
till de tävlingsfostrande delarna men studien visar också att de 
föreningsfostrande delarna är centrala vid utförandet av de ”rätta” idrotterna. 
Det kan tolkas som att det framför allt är de kulturella villkoren utifrån 
föreningsidrott som får genomslag i elevernas uppfattningar om vad som är 
viktig kunskap i idrott och hälsa. Då de normativa villkoren framträder, 
handlar det framför allt om hälsoaspekten och fostrande delar. I det följande 
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behandlas vad ett stort fokus på de kulturella villkoren kan få för betydelse för 
bedömningspraktiken.  

6.2 Grunder för betygssättning 
I analysen av elevernas utsagor i relation till den andra frågeställningen riktas 
intresset mot på vilka grunder eleverna uppfattar att betygen sätts. I analysen 
nedan fokuseras främst de regulativa villkoren utifrån uppnåendemål och 
betygskriterier i kursplanen men även andra reglerande delar i läroplanen (Lpf 
94). Likaså används de kulturella villkoren utifrån tidigare forskning och 
utvärderingar.  

6.2.1 Idrott som grund  
Eleverna i denna studie uppfattar att det är färdigheter i vissa idrotter som ger 
bäst förutsättningar för högt betyg. Andra studier tyder också på att den 
fysiska prestationen är viktig för högre betyg (Larsson & Redelius 2008; 
Londos m.fl. 2016; Redelius, Fagrell & Larsson 2009).  

 
Ur ett bedömningsperspektiv skulle denna idrottsliga fokusering kunna förstås 
utifrån att det i tävlingsidrotten finns regelrätta sätt att göra bedömningar på 
(Larsson & Redelius 2008). Det är exempelvis lätt att se när någon springer 
fortast och kastar längst. I skolans styrdokument finns inga beskrivningar för 
vad som är rätt och fel utförande av idrott. Motsvarande regler till de som 
finns inom tävlingsidrotten saknas alltså i skolämnet. Samtidigt är det just de 
(tävlings)idrottsliga reglerna som läcker in i ämnet via den kulturella 
dimensionen. Det tycks råda en förgivettagen norm, som kommer från 
tävlingsidrotten, då eleverna talar om att det är en fördel att vara duktig i 
idrott. För högt betyg poängterar eleverna att det gäller att vara bäst och 
snabbast. Även Londos (2010) poängterar att tävlingslogiken på fritiden är 
normerande för hur elever värderas i idrott och hälsa.  
 
Dessutom uppfattar eleverna i denna studie att i homogena grupper där alla 
kan idrott blir spelet på riktigt, medan det i heterogena grupper mer handlar 
om samarbete. En tolkning är att dessa elever uppfattar att de riktiga reglerna 
finns inom den moderna idrotten och inte i skolans regulativa villkor, vilket då 
innebär att tävlingsidrottens regler får betydelse för högt betyg i idrott och 
hälsa. Detta skulle kunna förstås utifrån att elevernas uppfattningar om ämnet 
enligt Zhu (2013) bland annat påverkas av erfarenheter av idrott utanför 
skolan. Dessutom visar Larsson (2007) att elever kan ha svårt att skilja mellan 
tävlingsidrott på fritiden och undervisningen i idrott och hälsa.  
 
De regulativa villkoren i form av betygskriterierna är alltså enligt eleverna i 
denna studie inte särskilt betydelsefulla vid betygssättning, utan det tycks som 
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kriterierna är underordnade den moderna idrottens logik. Eleverna jag 
intervjuat tilldelar emellertid olika idrotter mer eller mindre värde vid 
bedömningspraktiken. Elever som redan är specialiserade på bollspel är de 
som uppfattas som mest priviligierade i ämnet. Elever kan vara specialiserade 
i någon annan idrott, exempelvis ridning, men det är inte rätt idrott för att det 
ska vara fördelaktigt, uppfattar eleverna. Detta skulle kunna förstås utifrån det 
aktivitetsfokus som eleverna ger uttryck för, då det gäller att visa upp sina 
färdigheter snarare än att lära sig. Det kan exempelvis vara svårt att under 
skoltid visa att man kan rida. 

6.2.2 Fostran som grund  
Som tidigare påpekats uppfattar eleverna i denna studie att förutom 
tävlingsidrott så ingår även föreningsfostrande delar (SOU 2008:59) i 
begreppet idrott. Ur ett bedömningsperspektiv är det själva (tävlings)idrotten 
som framför allt genererar högt betyg enligt eleverna, även om de fostrande 
aspekterna också poängteras här. Elever som inte är duktiga i idrott kan nå 
betyg genom att de visar att de har tagit till sig de föreningsfostrande inslagen. 
Tävlingsfostran har alltså en hög status då denna ses som viktigast för de 
högre betygen medan de föreningsfostrande delarna är centrala för de lägre 
betygen. Andra studier visar också att beteendenormer såsom exempelvis 
social kompetens ersätter kunskapsmålen (se exempelvis Londos 2010; 
Redelius, Fagrell & Larsson 2009). Fostrande dimensioner beskrivs i ämnets 
karaktär och uppbyggnad. ”Ämnet erbjuder upplevelser av samarbete, hänsyn 
och förståelse för och med andra människor […]”, men motsvarande saknas i 
mål att uppnå och i betygskriterierna (se bilaga 2). Utifrån kursplanen borde 
dessa värden inte utgöra grund för betygssättning, även om de ska genomsyra 
undervisningen. Här kan vi återigen se i elevernas berättelser att de kulturella 
villkoren, och till viss del de normativa villkoren, får företräde framför de 
regulativa villkoren.  

6.2.3 Hälsa ur ett bedömningsperspektiv  
Eleverna i denna studie sätter teori och därmed hälsa i samband med lärande 
medan idrott handlar mer om att visa upp det eleverna redan kan. Trots det blir 
hälsa, i det fall det uppfattas som teori, underordnat idrott ur ett 
bedömningsperspektiv. Tidigare forskning pekar också på att prestera fysiskt 
värderas högre än teoretisk kunskap (Londos 2010). Även detta skulle kunna 
tolkas så som att de regulativa villkoren utifrån betygskriterierna inte lyfts 
fram i elevernas berättelser då många av begreppen där är teoretiskt laddade 
som exempelvis ”eleven ger exempel”, ”eleven redogör”, ”eleven bedömer”, 
”eleven diskuterar” (se bilaga 2).  
 
Eleverna uppfattar också hälsa i den bemärkelsen att idrott och hälsa ska vara 
hälsosamt. De nämner på detta sätt hälsa som förklaring till att kraven för 
godkänt betyg bör vara låga. Idrott och hälsa ska inte ge upphov till något 
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stressmoment. I betygskriterierna syns emellertid inte ett vidare hälsobegrepp, 
utan där handlar det om kunskap om hälsa (se bilaga 2).  

6.2.4 Betygssättning utifrån jämförelse med sig själv och med 
gruppen  
Utifrån reglerande villkor i styrdokumenten är det måluppfyllelse som ska 
ligga till grund för betygen. Betygssättning handlar alltså inte om att eleverna 
ska betygssättas på sin egen utveckling. Eleverna i denna studie gör dock 
jämförelse med sig själva, om de har utvecklats. Sålunda görs, så som eleverna 
beskriver det, frånsteg från de reglerande villkoren. Men i ett annat reglerande 
dokument, betygskriterierna för MVG i idrott och hälsa, poängteras att eleven 
ska utveckla färdigheter och metoder i ett flertal aktivitetsformer (se bilaga 2). 
Det skulle kunna tolkas som att det faktiskt handlar om att göra en slags 
jämförelse med sig själv, åtminstone för betyget MVG.  
 
Uppfattningar finns också hos eleverna i denna studie att det även handlar om 
en jämförelse med de andra i gruppen vid betygssättning. Här finns likheter 
med det relativa betygssystemet som var rådande innan 1994 men även med 
tävlingsidrottens logik där det handlar om att jämföra sig med andra 
(Guttmann 2004). På så sätt får äldre regulativa villkor och kulturella villkor 
företräde framför de regulativa villkor som var rådande då intervjuerna 
genomfördes.  
 
Ovan har visats att grunderna för betygssättning i mångt och mycket handlar 
om att visa upp färdigheter i ”rätta” idrotter. De elever som har dessa 
färdigheter har förvärvat dem på andra sätt än genom undervisning i idrott och 
hälsa. Har eleverna inte med sig dessa färdigheter handlar det istället om att 
vissa egenskaper och beteenden blir betygsgrundande. Eleverna i denna studie 
uppfattar att när betyg sätts, görs det framför allt utifrån en jämförelse mellan 
eleverna i klassen. Men även utifrån en jämförelse med sig själv, vilket 
handlar om i vilken grad eleven utvecklas. Det har också framkommit i 
elevernas uppfattningar att idrotten har mer betydelse än hälsa vid 
betygssättningen, trots att lärande sätts samman med hälsa. Dessa 
elevuppfattningar om bedömningspraktiken får betydelse huruvida eleverna 
uppfattar att de har likvärdiga förutsättningar vid bedömning och 
betygssättning. 

6.3 Likvärdiga och rättvisa förutsättningar vid 
bedömningspraktiken 
Att betygssättning inte upplevs som rättvis kan enligt Riksrevisionen (2011) 
medföra att betygssystemet riskerar att förlora legitimitet. Denna studie visar 
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att eleverna till stora delar uppfattar betygssättning i idrott och hälsa som 
orättvist.  

6.3.1 Ett aktivitetsfokus – orättvist  
Det aktivitetsfokus som framkommer i denna studie får som konsekvens att 
eleverna uppfattar att de inte får möjlighet att lära sig något i idrott, eftersom 
det handlar om att pröva på och bocka av aktiviteter. Det uppstår en frustration 
över att utrymme inte finns för att bli bättre på att exempelvis stöta kula. 
Istället ska eleverna visa upp att de redan kan stöta kula. Elevernas tidigare 
erfarenheter av idrott blir då en förutsättning för att kunna nå höga betyg 
(jämför Wiker 2017), vilket uppfattas vara orättvist.  
 
Dessutom uppfattar eleverna att eftersom det handlar om att visa upp ”rätt” 
idrott medför även detta en orättvisa. Som exempel kan nämnas att det kan 
vara svårt att visa i skolan att man kan rida, vilket innebär att de elever som får 
möjlighet att visa upp sina färdigheter i skolan kan komma att premieras. I Lpf 
94 poängteras att läraren skall ”utnyttja all tillgänglig information om elevens 
kunskaper i förhållande till kraven i kursplanen” och ”beakta även sådana 
kunskaper som en elev tillägnat sig på annat sätt än genom den aktuella 
undervisningen”. Det skulle kunna tolkas som att fritiden kan inverka på 
betygssättningen, om det sker utifrån kraven i kursplanen.  

6.3.2 Jämförelse medför orättvisa  
Utveckling är något som eleverna i denna studie nämner i samband med 
bedömningspraktiken. Det bidrar till en orättvisa eftersom de som redan kan 
”rätt” idrott har svårare att göra en stor utveckling jämfört med de som inte 
kan något från början. Jämförelser mellan eleverna menar de också är orättvist 
eftersom alla inte har samma förutsättningar från början. Det skulle kunna 
vara en förklaring till att idrottskunniga elever uttrycker att de inte vill ha 
undervisning med de icke idrottskunniga och vise versa eftersom eleverna 
uppfattar att de då inte har möjlighet att visa sina färdigheter i en idrott och 
därmed bli rättvist bedömda.  
 
Eleverna jämför sig alltså med sig själva och med de andra i gruppen men 
däremot tycks eleverna inte känna till betygskriterierna och vilka mål de 
förväntas uppnå. I skollagen (1985:1100) lyfts fram att utbildningen ska vara 
likvärdig, men då krävs att den nationella kursplanen utgör en utgångspunkt 
och att det finns en förståelse för sambanden mellan mål, kunskapsinnehåll 
och bedömning/betygssättning. Används inte detta arbetssätt finns risk att 
eleverna varken uppfattar undervisningen eller betygssättningen som likvärdig 
(Skolinspektionen 2010). Det finns studier efter reformen 2011 som tyder på 
att lärare idag är mer medvetna om styrdokumenten (Håkansson 2015; Seger 
2014) men resultaten är inte entydiga. Londos m.fl. (2016) studie indikerar att 
styrdokumenten inte används fullt ut och dessutom påtalar elever i den studie 
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som Wiker (2017) gjort i likhet med eleverna i denna studie att de uppfattar 
idrott och hälsa som orättvist. Därmed kan man anta att de normativa och de 
regulativa villkoren till viss del fortfarande inte är styrande.  

6.3.3 Elever som premieras 
Valfrihets- och decentraliseringsreformerna har medfört större skillnader i 
resultat mellan skolor och lett till ökad socioekonomisk skolsegregation vilket 
har medfört minskad likvärdighet (Skolverket 2012). I idrott och hälsa har det 
visat sig att bland annat socioekonomisk bakgrund och brist på tidigare 
rörelseerfarenheter påverkar betygssättningen (Svennberg 2017). Eftersom 
flickor med annan etnisk bakgrund än svensk och barn i familjer där föräldrar 
inte har högre utbildning tenderar att i liten utsträckning vara aktiva i 
föreningsidrott, kan man säga att sociala mönster ofta förstärker varandra 
(Larsson 2016a). I denna uppsats har eleverna gett uttryck för vad de uppfattar 
som premieras och vad som inte premieras i ämnet vid betygssättning. En 
slags rangordning framträder av innehåll som eleverna uppfattar att de ska 
vara bra på och av beteenden som de uppfattar vara önskvärda. Vissa delar 
värderas högre än andra vid betygssättningen. Det innehåll och de beteenden 
som premieras kan i hög utsträckning kopplas till de kulturella villkoren och 
föreningsidrottens inflytande. I förlängningen kan denna rangordning bidra till 
sådant som eleverna uppfattar som rättvist eller orättvist. 
 
Eleverna uppfattar att det finns två huvudkategorier av elever, de som är 
idrottskunniga och de som främst är teoretiker. Om man ska beskriva den 
”elevtyp” som eleverna uppfattar vara bäst premierad vid betygssättningen, så 
är det den som kan visa upp både tävlingsidrottsliga och föreningsidrottsliga 
förmågor. Eleverna ska hoppa långt och springa fort. Att ”ta i lite mer” ses 
som positivt. Sociala mål poängteras också såsom exempelvis samarbete. 
Vissa idrotter ges ett högre värde vid betygssättning än andra. Bäst är det när 
de tävlingsidrottsliga förmågorna utgör någon form av bollspel, vilka ses som 
de ”rätta” idrotterna där det handlar om att vara snabbast och bäst. Högt betyg 
blir en etikett på huruvida man kan eller inte kan ”rätt” idrott. Det handlar om 
att vara ”duktig i idrott” som en elev uttryckte det.  
 
Om eleverna inte har de tävlingsidrottsliga förmågorna, kan de visa upp 
förmågor som ingår i begreppet föreningsfostran. Att göra sitt bästa, försöka 
och delta är centralt för lägre betyg menar eleverna. Ett positivt beteende 
uppmuntras, man ska samarbeta, inte gnälla utan försöka och göra sitt bästa på 
allt som erbjuds. Eftersom eleverna uppfattar att de inte ges tillfälle att lära sig 
idrott på lektionerna får de som redan är idrottskunniga i ”rätt” idrott lättare 
högsta betyg medan de icke idrottskunniga inte får möjlighet att nå dit. De får 
istället göra sitt bästa och försöka då det är något som alla kan göra.  
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Utifrån föreliggande studie kan konstateras att de intervjuade eleverna 
uppfattar idrott och hälsa i stora drag som ett orättvist ämne. Elevernas 
färdigheter i idrott uppfattas vara tudelat, det finns de som kan ”rätt” idrott och 
samtidigt finns det de som inte har dessa färdigheter.  

6.4 Sammanfattning – elevernas bild av idrott och 
hälsa  
Syftet med denna uppsats är att undersöka och förstå hur elever uppfattar 
idrott och hälsa genom den bedömningspraktik de erfar. Nedan görs en 
sammanfattning av hur ämnet framträder genom de intervjuade elevernas 
perspektiv.  
 
Eleverna uppfattar idrott och hälsa främst som ett praktiskt ämne där 
uppvisning i ”rätta” idrotter står i centrum för ett högre betyg. De elever som 
besitter dessa färdigheter har förvärvat dem på annat sätt än genom 
undervisning i idrott och hälsa. Har eleverna inte skaffat sig färdigheter i 
”rätta” idrotter blir det istället viktigt med egenskaper och beteenden som kan 
kopplas till föreningsfostran och till vissa av de normativa villkoren. 
 
När eleverna beskriver vad som är kunskap i ämnet kan vi se likheter med 
ämnets syfte, strävansmål och ämnets karaktär och uppbyggnad. När det sedan 
drar ihop sig till betygssättning och vad som tillmäts värde handlar det 
fortfarande till viss del om normativa villkor utifrån ämnets beskrivning, och 
de kulturella villkoren gällande föreningsidrott. Däremot är varken mål att 
uppnå eller betygskriterierna speciellt framträdande när eleverna diskuterar 
grunderna för betygssättningen. Exempelvis har teoretisk kunskap ett lägre 
värde än praktisk trots att det finns teoretiskt laddade begrepp i 
betygskriterierna och i mål att uppnå.  
 
Eleverna uppfattar alltså att det framför allt är uppvisning i ”rätt” idrott som 
ger den bästa förutsättningen för att nå ett högt betyg. Eftersom betyg sätts på 
det som eleven redan kan när de kommer till undervisningen i idrott och hälsa 
uppfattas ämnet som orättvist, och därmed gynnas elever som redan besitter de 
”rätta” färdigheterna. Men samtidigt uppfattar eleverna att utveckling är något 
som ska betygssättas och därmed blir de idrottskunniga eleverna orättvist 
behandlade eftersom de inte kan utvecklas lika mycket som de som inte är 
idrottskunniga. 
 
Utifrån elevernas utsagor finns indikationer på att den institutionaliserade 
föreningsidrotten får företräde i ämnet framför både skolans styrdokument och 
ett mindre institutionaliserat hälsoområde. Vissa normerande inslag uppfattas 
som betydelsefulla, speciellt de som kan kopplas till fostransaspekten inom 
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föreningsidrotten så som exempelvis samarbete, hänsyn, förståelse och fair 
play, medan andra normerande och reglerande villkor negligeras eller nämns 
inte alls, som exempelvis friluftsliv. Det skulle kunna förstås som att det 
framför allt är de kulturella villkoren i form av idrott som påverkar elevernas 
uppfattningar om ämnet idrott och hälsa. Idrott verkar inneha en självklar 
status som inte ifrågasätts av eleverna. Att den kulturella dimensionen är så 
pass framträdande i elevernas berättelser skulle kunna förstås utifrån att den 
moderna idrotten är mer institutionaliserad, inte minst genom den globala 
tävlingsidrotten, än ämnet idrott och hälsa. Den moderna idrotten kan ses om 
en institution med lång historia likväl som ämnet idrott och hälsa. Men ämnet 
har under de senaste hundra åren varit i förändring och påverkats av olika 
kamper om innehållet, och idrotten har då fått företräde, även i nutid, då 
eleverna ska bedömas och betygssättas i ämnet.  

 
Den bild som eleverna i denna studie ger av idrott och hälsa överensstämmer 
till stora delar med andra studier som behandlat ämnet idrott och hälsa före 
införandet av reformen 2011. Studier som gjorts av ämnet utifrån den nya 
läroplanen och ämnesplanen är inte lika entydiga. Vissa studier tyder på att 
kopplingen till styrdokumenten blivit mer påtaglig (Håkansson 2015; Seger 
2014) medan andra studier visar att denna koppling fortfarande till viss del är 
svag (Londos m.fl. 2016) och föreningsidrottens inverkan på ämnet tycks 
fortfarande vara stor.  
 
Utifrån ovanstående analys väcktes ett antal frågor. I kapitlet som följer 
diskuteras hur idrott och hälsa kan bli ett lärandeämne. Styrdokumentens 
otydlighet tas också upp liksom idrott och hälsa idag.   
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7 Diskussion  

Idrott och hälsa ses som ett viktigt ämne inte minst ur folkhälsosynpunkt 
(Prop. 1997/98:169) och är sålunda ett ämne som det är betydelsefullt att 
eleverna får möjlighet att ta del av. Men i såväl tidigare studier (Eriksson m.fl. 
2005; Lundvall, Meckbach & Wahlberg 2008) som i denna framkommer att 
det finns elever som inte uppfattar att de kommer till sin rätt i idrott och hälsa.  
 
I följande kapitel diskuteras frågor om idrott och hälsa, studiens 
undersökningsmetod avhandlas och förslag ges på framtida forskning om 
ämnet. 

7.1 Hur kan idrott och hälsa bli ett lärandeämne?  
I intervjuerna med eleverna framträder ett stort fokus på idrott, vilket kanske 
inte är så märkligt med tanke på att ämnet heter idrott och hälsa. Eleverna i 
denna studie uppfattar att det finns en hierarki mellan idrotter i hur de värderas 
där bollspel står högst i rang. Eleverna menar att de elever som har med sig de 
”rätta” idrottsliga färdigheterna premieras i ämnet. Att tillägna sig kunskaper 
inom ett område på sin fritid är naturligtvis positivt, och att ungdomar som är 
idrottsligt aktiva på sin fritid presterar bättre i idrott och hälsa i skolan jämfört 
med dem som är inaktiva är vid första anblicken ganska självklart. Det kan i 
sammanhanget vara intressant att göra en jämförelse med andra ämnen även 
om jag i urvalet av tidigare forskning lämnade övriga ämnen därhän. Spelar 
man exempelvis ett instrument på sin fritid är det sannolikt att man lättare kan 
musicera efter enkel ackordanalys, jämfört med de elever som inte spelar 
instrument på sin fritid. Att läsa böcker på fritiden kan säkert gynna betyget i 
svenska osv. Emellertid framhåller de elever som Wiker (2017) intervjuat, att 
lärprocesser förekommer i de andra teoretiska och praktiska ämnena men är 
frånvarande i idrott och hälsa. I andra ämnen tycks det därmed som att 
eleverna ges möjlighet att lära sig ämnesinnehållet. Denna möjlighet till 
lärprocess är emellertid inte lika tydlig i idrott och hälsa. Problemet som 
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uppstår är att eftersom eleverna inte uppfattar att de får möjlighet att lära sig 
ämnet under skoltid blir de beroende av vad de gör på sin fritid. 

7.1.1 Vad ska eleverna lära sig?  
Hur skulle man kunna göra för att eleverna ska uppfatta idrott och hälsa som 
ett ämne där lärande sker? Den första frågan som borde ställas är vad eleverna 
ska lära sig i idrott och hälsa. Denna fråga tycks vara svår att svara på vilket 
visas både i tidigare forskning (Dyson, Coviello, DiCesare & Dyson 2009; 
Karlefors 2012) och i denna studie. Eleverna jag intervjuat uppfattar alltså inte 
att de får möjlighet att lära sig särskilt mycket. De fysiska aktiviteter som 
nämns i samband med lärande är dans och lekar. Liknande resultat har 
Karlefors (2012) kommit fram till då flickorna i hennes studie menar att de lär 
sig då de prövar nya aktiviteter. Larsson och Karlefors (2015) visar att det i 
vissa praktiker finns en kommunikation om lärande, vilket framför allt handlar 
om kategorin ”The PE lesson looks-like-dancing”. I kategorin som Larsson 
och Karlefors benämner ”The PE lesson looks-like-sport” är den pedagogiska 
dimensionen diffus. Utifrån dessa studier och elevernas uppfattningar i denna 
undersökning tycks det vara lättare att uttrycka lärande i aktiviteter/idrotter 
som inte är så starkt förknippade med idrottsrörelsen. Men trots det är det 
färdigheter i dessa idrotter som ger de högsta betygen enligt eleverna i denna 
studie.  
 
Denna studie genomfördes då styrdokumenten från 1994 var rådande. Efter 
2011 gäller andra reglerande och normerande dokument. I dagens 
styrdokument används begreppet kroppslig förmåga i gymnasieskolan och 
begreppet rörelseförmåga för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 
(Skolverket 2014). Nyberg och Larsson (2016) diskuterar vad begreppet 
rörelseförmåga i idrott och hälsa skulle kunna innebära, ett begrepp som de 
menar ligger nära begreppet kroppslig förmåga. Det finns många olika 
uppfattningar som ofta är outtalade angående vad det innebär att ha god 
kroppslig förmåga. Ofta bygger dessa uppfattningar på en föreställning om att 
det handlar om idrottslig förmåga såsom den ser ut i etablerade idrotter. 
Översatt till idrott och hälsa innebär en sådan föreställning att elever kan ha 
färdiga uppfattningar om vad det betyder att vara bra eller inte bra i idrott. 
Eftersom denna föreställning ofta är tagen för given och outtalad kan det vara 
svårt att ta upp begreppet till diskussion och genomföra en eventuell 
förändring. Därtill påpekar Svennberg, Meckbach och Redelius (2014) att 
lärare verkar ha svårt att frigöra sig från den traditionella tävlingsidrotten och 
finna alternativa sätt att verbalisera vad rörelsekvaliteter innebär. Därmed 
kanske det inte blir så märkligt att tävlingsidrotten får sådant genomslag. När 
det inte finns tydliga mål menar Nyberg och Larsson (2016) att 
tävlingsidrottens normer slår igenom: 
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I avsaknad av andra tydliga mål för verksamheten slår emellertid 
tävlingsidrottens normer och värderingar likväl igenom i 
skolsammanhang (s. 152). 

 
Jag förespråkar en bredare syn på fysisk aktivitet än idrott så som den ser ut i 
tävlingsverksamhet. Å ena sidan skulle man då kunna hävda att ämnet skulle 
kunna bli allt mer vidare med än mer innehåll och det kan vara svårt att få 
fördjupade kunskaper och färdigheter inom ett område. Å andra sidan tänker 
jag att detta kan nås genom en progression i ämnet. Wiker (2017) 
argumenterar för en progression under terminen så eleverna får möjlighet att 
lära sig, vilket är ett arbetssätt som gynnar alla elever. Jag håller med Wiker 
om att ett sådant arbetssätt är att föredra framför ”smörgåsbordsmodellen”. Jag 
menar också att lärandet bör ses i ett progressionsperspektiv, från 
förskoleklass till gymnasiet. I styrdokumenten från 2011 är progressionen 
tydligare, med exempelvis fokus på de grovmotoriska grundformerna för de 
yngsta barnen till en bredd av aktiviteter för gymnasieeleverna (Skolverket 
2014). Men för att denna progression ska få genomslag i skolan krävs ett 
fokus på de normativa och de regulativa villkoren. Det kan dels handla om att 
lärarna i högre grad utgår från dessa villkor när de planerar och genomför 
undervisningen, dels kan styrdokumenten i sig bli tydligare och därmed lättare 
att förstå även för eleverna. Men om tävlingsidrotten fortfarande har störst 
betydelse i såväl undervisning som betygssättning, spelar det ingen roll hur 
mycket styrdokumenten förändras, de kommer då ändå inte få någon större 
betydelse.  

7.1.2 Hur kan eleverna lära sig? 
När frågan om vad eleverna ska lära sig är utredd gäller det att fundera över 
hur lärandet kan gå till.  
 
Föreningsidrotten gör sig påmind på flera sätt i skolämnet idrott och hälsa. Det 
är inte bara många elever och lärare i idrott och hälsa som har kontakt med 
idrottsrörelsen (Larsson 2009; Sandahl 2005). Även statsmakten påverkar 
genom statliga satsningar som Handslaget och Idrottslyftet. Inom ramen för 
dessa genomfördes ett antal skolprojekt med föreningsidrottslig verksamhet 
under skoltid. Problemet är att föreningsidrotten, via Handslaget och 
Idrottslyftet, har kunnat påverka idrott och hälsa utifrån sina villkor (Peterson 
2007; 2012). Det kan vara svårt att förena idrottens logik med skolämnet idrott 
och hälsas (Engström 2008). Det är problematiskt om undervisningens 
innehåll och metoder i hög grad liknar fritidens idrott (Larsson 2007) och om 
eleverna bedöms och betygssätts efter kriterier som gäller inom 
tävlingsidrotten istället efter skolans styrdokument (Larsson & Redelius 
2008).  
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Hur man än vrider och vänder på problemet verkar det vara svårt att frigöra 
sig från tävlingsidrotten i ämnet idrott och hälsa, vilket såväl forskning visar 
då Lpf 94 och Lpo 94 fortfarande gällde (Londos 2010; Larsson & Redelius 
2004a) som forskning efter reformen 2011 (Londos m.fl. 2016; Wiker 2017). 
Ett undervisningsinnehåll kan emellertid ha olika syften och traditionella 
idrottsaktiviteter kan vara ett innehåll för att eleverna ska uppfylla målen i 
styrdokumenten. Håkansson (2015) tar exemplet basket och menar att det kan 
vara ett innehåll med vars hjälp målen i styrdokumenten kan uppnås. Här 
menar jag emellertid att det kan vara svårt att använda traditionella 
idrottsaktiviteter som innehåll för att uppnå andra mål än färdigheter i själva 
idrotten. Det har visat sig att lärare menar att idrott och hälsa i skolan är något 
annat än idrottsrörelsen, vilket dock inte alltid är klart för eleverna (Redelius, 
Fagrell & Larsson 2009). Elever uppfattar alltså inte alltid vilket lärande 
läraren har i åtanke (Quennerstedt 2006) och de har dessutom svårt att göra 
skillnad på föreningsidrott och idrott och hälsa (Larsson 2007). Det är inte så 
märkligt att denna åtskillnad är svår att göra för eleverna om de exempelvis 
tränar fotboll flera gånger i veckan och om fotboll sedan används som innehåll 
på lektionerna i idrott och hälsa, men då med ett annat syfte än att bli duktig i 
själva idrotten. ”Att samma aktivitet kan användas för olika syften är inte så 
lätt att se och förstå för eleverna” (Karlefors, Hertting & Tiller 2016, s 28), 
vilket även eleverna i denna studie ger uttryck för då en elev påpekar: 

 
[…] för just att jag spelar fotboll och ibland kan man känna, när 
man spelar i lag; men hallå ta den [fotbollen] då och sen bara nej 
[dom tog inte bollen], och då måste man verkligen tänka tillbaka. 
Nej vi är inte på fotbollsträning, utan dom gör ju så gott dom kan 
(Op).  

 
Tydliggörs inte syftet för eleverna då traditionella idrottsaktiviteter utgör 
innehållet i skolämnet för att uppnå andra mål än färdigheter i själva idrotten, 
skulle jag säga att det finns en risk att idrott och hälsa inte uppfattas vara ”på 
riktigt” utan ämnet blir istället som en ”light-version” av föreningsidrotten där 
idrottens logik fortfarande är rådande. Wiker (2017) liksom Skolverket (2010) 
påtalar risken med att lektionerna i idrott och hälsa blir en förenklad form av 
föreningsidrott. Det skulle kanske kunna vara en förklaring till att flickorna i 
Karlefors (2012) studie inte upplever ämnet som seriöst.  
 
Utifrån denna studies resultat går det att diskutera om ett innehåll som inte är 
så starkt förknippat med tävling vore att föredra, då varken de idrottskunniga 
eller de icke idrottskunniga uppfattar att de kommer till sin rätt. I dagens 
kursplan, idrott och hälsa 1, finns ett centralt innehåll där begreppet idrott 
ingår: ”Motions-, idrotts- och friluftsaktiviteter som utvecklar en allsidig 
kroppslig förmåga”. Det borde finnas annat innehåll att fylla undervisningen 
med som inte är så starkt förknippat med tävling och som så tydligt visar vilka 
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som exempelvis kan spela basket och vilka som inte kan. Samtidigt anser jag 
att idrott och hälsa även behöver diskuteras i ett större perspektiv än huruvida 
basket ska vara ett innehåll eller inte. Varför ska idrott och hälsa vara ett ämne 
i skolan överhuvudtaget? I dagens ämnesplan för idrott och hälsa i gymnasiet 
poängteras att idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har 
stor betydelse för såväl för enskilda människors hälsa som för folkhälsan. Men 
all idrott är inte hälsosam, idrotten kan både vara orättvis och ohälsosam med 
exempelvis överträning, föräldrar som pressar sina barn och dåligt bemötande 
i idrottsföreningar (Schenker 2011). Det gäller att ge barn och ungdomar 
kunskap att kritiskt kunna reflektera över idrotten och dess roll i samhället. I 
detta kunskapsbygge skulle idrott och hälsa kunna spela en stor roll.  

7.2 Styrdokumentens otydlighet   
Det finns strukturella faktorer som kan påverka vilka betygskriterier som 
lärare anser vara av betydelse vid betygssättning (Svennberg, Meckbach & 
Redelius 2014). Dessutom fick lärare inte tillräckligt med fortbildning när 
kursplanen 1994 infördes (Tholin 2006). Ovanstående kan vara förklaringar 
till att andra förmågor tycks betygssättas än de som beskrevs i kursplanen från 
1994. Jag skulle vilja tillägga att kursplanen är svårtolkad. Utefter mina 
erfarenheter som lärare i idrott och hälsa var det inte en lätt situation att 
undervisa och betygssätta utefter denna kursplan. Nedan diskuteras, även 
utifrån mina egna erfarenheter som lärare i idrott och hälsa, studiens resultat 
utifrån några svårtolkade aspekter i kursplanen. 

7.2.1 Ett hälsosamt ämne?  
Konstruktionen av kursplanen från 1994 kan kritiseras. Exempelvis ger 
ämnets inriktning delvis en annan bild av idrott och hälsa än mål att uppnå och 
betygskriterierna. I de normativa villkoren nämns en hel del sociala mål vilket 
inte syns i de regulativa villkoren (bilaga 2). Dessa värden ska sålunda finnas 
med i undervisningen men inte betygssättas. Det kan vara svårt att planera en 
undervisning som ska utgå från visst innehåll för att senare betygssätta andra 
kvaliteter. Detta var något som lärarna behövde hantera och som tycktes bli 
svårbegripligt för eleverna.  
 
Tidigare studier genomförda då styrdokumenten från 1994 gällde (se 
exempelvis Eriksson m.fl. 2005; Londos 2010; Redelius, Fagrell & Larsson 
2009), liksom föreliggande studie visar att social förmåga är något som 
betygssätts. Den sociala kompetensen poängteras i såväl Lpf 94 (kap 1:1.1) 
som i kursplanen för idrott och hälsa från 1994. Däremot visar forskning 
utifrån de nu rådande styrdokumenten att sociala färdigheter inte längre är lika 
centrala vid betygssättningen (Svennberg, Meckbach & Redelius 2016). 
Eleverna i min studie belyser att idrott och hälsa kan vara ett ämne som är bra 
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på att lyfta fram aspekter såsom exempelvis samarbete och fair play. Detta 
innehåll torde vara viktiga kunskaper i dagens samhälle och jag undrar därför 
varför exempelvis förmåga att samarbeta inte är något som kan bedömas i 
dagens skolämne. Jag menar att vi behöver diskutera om inte sociala värden 
borde skrivas in i de regulativa villkoren och därmed även utgöra grund för 
betygssättning.  

 
Eleverna i min studie poängterar att idrott och hälsa ska vara hälsosamt och 
därför är det bra att kraven för godkänt betyg är låga, inte minst då 
betygssättningen inte ska ge upphov till något stressmoment. I kursplanen från 
1994 för idrott och hälsa poängteras att ett hälsoperspektiv är grundläggande 
för ämnet vilket innefattar såväl fysiskt, psykiskt som socialt välbefinnande. 
Förhållandet mellan att må bra och betygssättning tas upp i bedömningsstödet 
för idrott och hälsa, vilket alltså gäller för dagens betygssättning (Skolverket 
2014). Likaså poängteras att idrott och hälsa ska bidra till att eleverna 
utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga 
(Skolverket 2011b). Men hur går dessa mål ihop med att eleverna sedan ska 
bli betygssatta på sina rörelsekvaliteter? Vad händer om en elev har svårt att 
genomföra något med goda rörelsekvaliteter? Här menar jag att det finns en 
stor risk att eleven istället mister sin tilltro till sin fysiska förmåga och kanske 
utvecklar en negativ kroppsuppfattning. Frågan man kan ställa sig är om det 
överhuvudtaget är betydelsefullt att bedöma rörelsekvaliteter? Är det viktigt ur 
ett folkhälsoperspektiv?   
 
Men som det ser ut i dag ska alltså rörelsekvaliteter betygssättas och då blir 
det relevant att diskutera frågan vem som ska avgöra vad en god rörelsekvalité 
är. Det är läraren i idrott och hälsa som ska sätta betyget, men utifrån vilken 
norm? Är det tävlingsidrottens normer som kommer att påverka vad en god 
rörelsekvalité innebär? Kommer elever fortfarande uppfatta att det är bättre att 
springa än att gå, vilket eleverna i denna studie ger uttryck för. 

 
I denna studie poängterar eleverna vikten av att visa upp färdigheter för 
läraren, man skulle kunna säga att eleverna har prov varje lektion på något 
som de dessutom måste kunna redan innan de kommer till lektionen. Liknande 
upplevelser har eleverna i Wikers (2017) studie, och en rimlig tolkning blir att 
ämnet inte i någon större utsträckning har förändrats efter reformen 2011, 
åtminstone inte ur elevernas perspektiv. Utifrån Wikers (2017) resultat kan 
man tänka sig att ämnet kommer att ge upphov till stress hos eleverna 
eftersom de utifrån det rådande betygssystemet måste uppfylla alla kriterier 
för exempelvis kunskapskravet A. Eftersom eleverna uppfattar att de är under 
ständig bedömning och kanske misslyckas med något vid ett tillfälle 
försvinner deras chanser till ett A. Därmed torde det vara av än mer vikt att 
eleverna ges möjlighet att lära sig i ämnet idrott och hälsa och dessutom att 
läraren gör det tydligt när bedömningen av eleverna sker.  
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7.3 Idrott och hälsa idag 
I dagarna då jag precis skrivit klart min licentiatuppsats har en ny 
kvalitetsgranskning av idrott och hälsa i årskurs 7–9 publicerats 
(Skolinspektionen 2018). I denna framkommer att idrott och hälsa till viss del 
fortfarande brottas med de problem som uppmärksammas i denna uppsats. 
Bland annat deltar inte alla elever regelbundet, de elever som idrottar på sin 
fritid gynnas då det innehåll som erbjuds inom kunskapsområdet rörelse i hög 
utsträckning är anpassat efter dem. Fortfarande får bollspel stort utrymme 
även om dans, rörelseövningar till musik och orientering också nu får mer tid. 
Men Skolinspektionen påpekar att det behövs en bättre balans mellan de olika 
kunskapsområdena. Vidare innehåller undervisningen tävlingsmoment vilket 
ger olikvärdiga förutsättningar och det finns risk att icke idrottsvana elever 
drar sig undan aktiviteten. Eleverna har svårt att redogöra för vad 
bedömningen ska utgöras av, vilket kan bero på att flera av de medverkade 
skolorna påvisar en svag koppling till ämnet syfte. Granskningen visar också 
att tävling förekommer som grund för betyg med kvantitativa värden som 
omsätts till kunskapskrav och betyg. Dessutom visar kvalitetsgranskningen att 
” […] elever undervisas i olika årskurser med exakt samma bollspelsinnehåll 
under en skoldag. Elever säger att de vet vad som ska komma nästa år för det 
upprepas ständigt” (s. 19).  
 
Skolinspektionen (2018) slår fast att undervisningens kvalitet behöver 
utvecklas, bland annat handlar det om att individuella anpassningar behöver 
göras i undervisningen. Samtidigt påtalar lärare att det är ett tidskrävande 
arbete att få fler elever att delta i undervisningen. Jag menar att lärare behöver 
få förutsättningar för att kunna lyckas med dessa utvecklingsområden. I idrott 
och hälsa finns ramfaktorer som exempelvis ofta stora grupper, 
säkerhetsaspekter i undervisningen, ombyte till andra kläder, elever med 
skador och sjukdomar. Från och med höstterminen 2019 kommer tiden för 
idrott och hälsa att utökas med 100 timmar (Regeringskansliet 2018). Jag 
anser också att det är betydelsefullt att satsa på idrott och hälsa. Men det 
handlar inte enbart om att i kvantitativa mått erbjuda mer tid till ämnet. Istället 
bör mer resurser läggas på den undervisning som redan bedrivs. Här gäller det 
att ge bättre förutsättningar så att undervisningen kan bli kvalitativt bättre för 
alla elever. Wikers (2017) resultat visar att det finns elever som kan behöva 
extra stöd i idrott och hälsa och föreslår att specialpedagoger även ska finnas i 
idrott och hälsa. Jag instämmer i detta och vill dessutom tillägga att ett 
tvålärarsystem i idrott och hälsa borde införas på alla skolor. Då kan alla 
elever få mer hjälp och stöd i sitt lärande, vilket förhoppningsvis skulle kunna 
leda till att fler elever uppfattar att de kommer till sin rätt och lär sig i idrott 
och hälsa.  
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Ett syfte med att införa nya styrdokument 2011 var att de skulle bli mer 
tydliga vilket skulle medföra ökad likvärdighet i bedömningen och 
betygssättningen (Skolverket 2016). Studier före reformen 2011 visade på en 
oklar koppling mellan mål och betygssättningen (Annerstedt & Larsson 2010; 
Redelius, Fagrell & Larsson 2009; Redelius & Hay 2009; Skolverket 2010; 
Tholin 2006). Dock visar studier efter 2011 på olika resultat. Det finns lärare 
som till viss del utgår från styrdokumenten (Seger 2014; Svennberg, 
Meckbach & Redelius 2016) medan andra lärare fortfarande utgår från 
kunskaper som inte är kopplade till kunskapskraven vid betygssättningen 
(Londos m.fl. 2016). Och eftersom studier såväl före som efter 2011 visar att 
lärare till viss del tycks utgå från tävlingsidrottens normer vid betygssättning 
(Londos 2010; Londos m. fl. 2016; Redelius, Fagrell & Larsson 2009; 
Redelius & Hay 2012) kan man fråga sig om styrdokumenten har någon större 
betydelse. Eller är det i synnerhet de kulturella villkoren utifrån 
föreningsidrotten som har mest betydelse i ämnet på bekostnad av de 
normativa och de regulativa villkoren? Denna studie visar att eleverna varken 
uppfattar undervisningen eller betygssättningen som rättvis. Eleverna 
uppfattar inte att de har likvärdiga förutsättningar att delta och att lära sig. Inte 
heller uppfattar de sig ha likvärdiga förutsättningar att visa upp sina 
kunskaper. Liknande uppfattningar har eleverna i Wikers (2017) studie vilken 
är genomförd utifrån Lgr 11. Det tycks alltså vara svårt att nå rättvisa i ämnet.  
 
Såväl denna studie som tidigare forskning (Redelius & Hay 2012) visar att 
eleverna inte har så mycket kunskap om kursplanen. Därmed tycks ämnets 
kulturella inslag och styrning vidmakthållas. Ett sätt att förändra idrott och 
hälsa så att ämnet i större utsträckning utgår från styrdokumenten skulle kunna 
vara att öka elevernas kunskaper om vad undervisningen ska handla om och 
vad de ska bli betygssatta på. Det finns numera ett antal texter som ska vara 
behjälpliga för lärare (Skolverket 2011b; Skolverket 2014), vilket också är en 
form av styrning. Ett dilemma är om man antingen ska tro på lärarnas förmåga 
att tolka, eller om man ska styra lärarnas arbete i en viss riktning. 

7.4 Metoddiskussion  
Denna uppsats har utgått från ett elevperspektiv och som inspiration för 
samtalen har vinjetter används. Dessa fungerade väl genom att diskussioner 
uppkom och eleverna gav uttryck för att vinjetterna var verklighetstrogna. 
Detta visade sig genom uttryck såsom ”man känner igen sig själv” och ”ett rätt 
så typiskt fall kanske”. Eleverna kom även att prata om sina egna erfarenheter. 
Nackdelen skulle ändå kunna vara att något perspektiv missades då eleverna 
utgick från de dilemman jag byggt in i vinjetterna. Dessutom fanns möjlighet 
att eleverna påverkades i en viss riktning då jag exempelvis använder 
begreppet ”ingen idrottstjej” i vinjetten Emma. Vidare nämns inte friluftsliv 
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och ingen av de intervjuade eleverna talade heller om området. Däremot 
presenteras dilemmat ”fysiska och psykiska hinder” i vinjetten Frida, men det 
är ändå inte något som eleverna fäste stor vikt vid. Blomqvist & Wallander 
(2004) menar att det kan vara problematiskt med vinjetter då informationen i 
dessa är begränsad och praktiken som undersöks är mer komplex än vad som 
kan återges i en vinjett. För att undvika dessa fallgropar skulle det i en 
kommande studie vara intressant att följa elever under en längre tid och 
genomföra observationer med efterföljande samtal för att än mer kunna utgå 
från elevernas perspektiv.  
 
En etisk fråga handlar om vilka konsekvenser resultatet från studien kan få för 
samhället och för de individer som deltar i studien. ”Ur ett etiskt perspektiv 
ska en valid forskningsdesign göra gott, den ska producera kunskap som är till 
nytta för människor […] ” (Kvale & Brinkmann 2009). Jag tänker att de som 
deltar i undervisningen i idrott och hälsa, lärare och elever, kan påverka 
utvecklingen av ämnet. Att låta elever komma till tals om deras syn på ämnet 
idrott och hälsa ser jag som betydelsefull kunskap för ämnets utveckling, inte 
minst för att alla elever ska ges möjlighet att lära i ämnet och därmed 
förhoppningsvis bidra till en stärkt folkhälsa.  

 
Då dagens kursplan överensstämmer med kursplanen från 2000 i stora drag, 
(Skolverket 2011b) finns det anledning att tro att de dilemman som då fanns i 
ämnet till stor utsträckning fortfarande är kvar. Därmed anser jag att resultatet 
i denna studie har relevans även om intervjuerna är gjorda då andra 
styrdokument var rådande. Förvisso är studien kvalitativ och urvalet av 
eleverna kan inte ses som representativt för alla elever i landet. Samtidigt bör 
tilläggas att studiens resultat är i linje med annan forskning på området. 
Wikers (2017) studie indikerar att det inte har hänt så mycket i samband med 
införandet av nya styrdokument, åtminstone inte ur ett elevperspektiv.  

7.5 Förslag till fortsatta studier  
Studier som genomförts efter reformen 2011 indikerar att det finns lärare som 
är mer medvetna om sin betygssättning och att de nya kunskapskraven hjälper 
lärarna att sätta kunskaper i centrum istället för beteenden och egenskaper vid 
betygssättning (Seger 2014; Svennberg, Meckbach & Redelius 2014, 2016). 
Även om jag menar att resultatet i denna studie är relevant också utifrån 
dagens styrdokument så skulle det vara intressant att genomföra en 
uppföljande studie med en liknande design, dvs med vinjetter och 
fokusgruppsintervjuer med elever från olika gymnasieprogram.  
 
Resultatet i studien är ur elevernas synvinkel och därmed kan jag inte säga 
något om vad lärarna faktiskt fokuserar när de gör sina bedömningar och sätter 
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betygen. Det kan exempelvis handla om att lärare inriktar sig mot olika typer 
av rörelser, även om eleverna visar det inom en särskild idrott. Eleverna tror 
kanske att det är färdigheten i själva idrotten som betonas medan lärarna tittar 
på något annat. I en kommande studie skulle därför även ett lärarperspektiv 
kunna fördjupa förståelsen för bedömningspraktiken i idrott och hälsa.  
 
Tidigare studier visar att eleverna inte uppfattar att de lär sig något nytt 
(Karlefors 2012). I dagens styrdokument finns ett fokus på progression genom 
skolåren, och det skulle sålunda vara intressant att undersöka idrott och hälsa 
ur ett progressionsperspektiv. Hur ser progressionen ut i hur mål och 
kunskapskrav är formulerade i styrdokumenten? Vad bedömer lärare i de olika 
skolåren och vad uppfattar elever i olika åldrar att de blir bedömda på?  
 
Genom att fler perspektiv ges på ämnet är min förhoppning att det 
förgivettagna kan ses på andra sätt och att alla elever ska få möjlighet att lära 
sig rörelse och bli inkluderade i ämnet. För att återknyta till citatet 
inledningsvis i uppsatsen så hade jag önskat att mina elever, som inte ville 
vara med på lektionerna, istället hade uttryckt sig på följande sätt: 
 

Jag kan inte dansa, jag kan inte simma, jag kan inte spela fotboll. 
Jag kan inte! MEN jag kan lära mig och därför vill jag vara med! 
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Summary 

Background  
Research on assessment and grading in physical education and health has been 
mainly conducted from the perspectives of teachers (see, e.g., Seger 2014; 
Svennberg 2017; Tolgfors 2014, 2017), even though there exist some studies 
based on student perspectives (Chan, Hay & Tinning 2011; Karlefors 2012; 
Redelius & Hay 2012; Wiker 2017; Zhu 2013, 2015). The focus of this essay 
is on students’ perceptions of what is important knowledge in physical 
education and health. Studying students’ perceptions of the assessment 
practice enables presenting a picture of the subject, as knowledge assessments 
can be viewed as a signal system indicating what is considered to be important 
knowledge (Forsberg & Lundahl 2006; Forsberg & Lindberg 2010; Hay & 
Penney 2013). Through their signal value, assessment and grading may have 
something to tell us about the subject of physical education and health in 
general.  
 
Aim and issues 
The aim is to study and reach an understanding of how upper secondary 
school students perceive the subject of physical education and health through 
the assessment practice they experience. Part of the interest concerns the 
content of the assessment practice and the picture of the subject emerging 
from this. Another part is to study what students perceive to form the basis of 
the actual assessment. A third field of interest is directed towards the 
assessment practice at large and the ways in which students perceive how far 
this gives them equal opportunities of showing their knowledge and skills.  
 
The essay is guided by the following issues:  
 
1. What knowledge is perceived by students as important in physical 
education and health, judging by the assessment practice?  
2. What do students perceive to form the basis of the grading?  



94 

3. How do students perceive the assessment and grading from an equality 
perspective?  
 
Theoretical and methodological perspectives 
To further understand and analyze student perceptions, a New Institutional 
perspective is applied focusing on normative, regulative and cultural 
conditions7(Scott 2008). In the school subject of physical education and 
health, two institutions meet, school and sport, each one with its own 
traditions and control forms. This makes it interesting to deepen the 
normative, regulative and cultural conditions surrounding the subject. The 
regulative and normative conditions are understood on the basis of different 
policy documents, and the cultural conditions are interpreted through previous 
research in the field.  
 
The interviews for this study were conducted in the spring of 2008, which 
means that it is based on the conditions and policy documents that prevailed 
before 2011, when the current policy documents were introduced. Focus group 
interviews were carried out inspired by different vignettes. To attain a 
variation among the students, one program dominated by girls (The Welfare 
Program, Op), one dominated by boys (the Electricity program, Ec) as well as 
one heterogeneous program (the Natural Science program, Nv) were chosen. 
Further motives for the choice of programs were that one prepared for 
continued studies, while the two others prepared for wider learning in working 
life as well as for further studies. Four upper secondary schools from southern 
Sweden are represented, with 38 interviewed students.   
 
After transcribing the interviews the statements were categorized into three 
major categories with subcategories. The main categories included: important 
knowledge of physical education and health, assessment bases, and equality in 
physical education and health. The interviews were analyzed by applying 
regulative, normative and cultural conditions.   
 
Student perceptions 
When students talk about learning in physical education and health, they 
primarily refer to the health element, which is perceived to constitute the 
theoretical dimension. However, it is knowledge about sport that students 
view as being most central in the assessment practice. Students agree that 
sport should be assessed but differ in their views of the concept. The subject 
includes different sports as well as an understanding of physical exercise and 
includes the need to fight and to cooperate. As sport is also linked to fostering, 
attitude and approach are additional aspects. Depending on what students 

                                                
7 Instead of ”pillars” (Scott 2018) I use the term “conditions”. 
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include in the concept of sport, different aspects will become more or less 
central when grades are set.  
 
To attain a high grade is, for example, a question of being good at different 
sports. However, conduct towards others also carries weight. Low-
performance students may acquire a Pass by fighting, trying and doing their 
best. Attitude, approach, cooperation and conduct towards others are further 
aspects that are deemed essential by students in connection with a Pass grade. 
If students comply with these aspects, they will not fail the grade, in contrast 
to other subjects where performance is a requirement to pass.  
 
Some students question why fighting, struggling and doing one’s best in 
physical education and health should suffice, while teachers have to follow 
certain grading criteria. They also discuss why conduct and attitude are 
graded, claiming that it is not behaviour but sport that should be graded. At the 
same time, other students agree that these aspects are what should be graded, 
since they are also included in the concept of sport.   

 
Students perceive that physical education and health is a subject containing 
many different activities. This variety of activities stops classes from being 
boring and prevents grading from being one-sided. Still, since the contents of 
classes are manifold, students have fewer opportunities to train and hence to 
develop. Instead, it becomes a matter of ‟ticking off” activities by taking part 
in various sport activities. ‟Doing sports” turns into a reference frame for 
grading. Sports have different values when it comes to assessment practice, 
with ball sports as the most highly valued ones. The situation where some 
sports lack equal dignity for grading is viewed by students as unfair.    

 
As students perceive that they will not be given the chance to learn sport, 
trying and doing one’s best will be a key for grading, since this can also be 
done by those who are not already skilled in sport, which shows even if 
students do the particular activity only once. This means that the teacher is 
bound to see what students do to be able to set grades, at any rate with regard 
to the higher ones. It is supposed to be preferable to be in the school gym hall 
when demonstrating one’s ability to being in a gym. High intensive training is 
also valued more than low intensive training, as the former generates higher 
grades.  
 
Students perceive that comparisons are made between them in the assessment 
practice. This leads to unfairness, since those who do not train during their 
leisure time lack the advantage of those who do. Students then feel that 
development becomes a condition that can be graded. On the other hand, as 
there are things within sport that cannot be developed without the right 
circumstances, even ‟trying” becomes central to the grade.  
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One problem when to grade development is that it is harder for those who are 
good at sport to develop, since their entrance value is higher. Their 
development cannot increase as much as for those who are unskilled at sport. 
The solution to this problem may be that those who are skillful at sport have to 
show development in cooperation or in some content which they do not master 
already.  
 
Neither the students who regard themselves as skilled in sport nor those who 
do not include themselves in this category perceive that they are assessed 
fairly in a heterogeneous group. Those good at sport claim that their 
knowledge of sport is hard to demonstrate if the others in the team are on a 
different level, while, in a homogeneous group, they can perform and show 
what they can do. Nor are those who are not skillful at sport assessed fairly, 
since they are compared to those who already master that which is being 
assessed.  

 
Analysis  
Students participating in this study express that ball games are the contents 
most highly valued in the assessment practice. In the syllabus for physical 
education and health ball games are not explicitly mentioned. Some of the 
contents like outdoor education, which are explicitly stated in the syllabus, are 
not mentioned at all by the students. A reasonable conclusion is that the 
cultural terms in form of club sport ball games are given priority before the 
normative requirements as described in the syllabus.  

 
Previous studies have shown that competition sport is looked upon as ‟real” 
sport and is given greater attention vis-à-vis other sport practices. This means 
that competition sport rules and behaviours control what happens during 
classes in physical education and health (Londos 2010). From an assessment 
perspective, this focusing of sports could be understood from the existence of 
regular ways of making assessments in competition sport (Larsson 2007; 
Larsson & Redelius 2008). Since students participating in this study perceive 
that games are ‟for real” in homogeneous groups where everybody knows 
sport, while heterogeneous groups are more concerned with cooperation, the 
interpretation must be that students perceive that the real rules derive from 
sport and not from school’s regulative requirements. This gives weight to the 
rules of competition sport for attaining a high grade in physical education and 
health.  

  
The students in this study do not, however, perceive that the logics of 
competition sport are the only concerns of physical education and health. 
Their perceptions could therefore be interpreted as deriving from the 
conceptual pair of competition fostering and club fostering (SOU 2008:59). In 
other words, it is the cultural conditions related to club sport rather than 
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competition sport alone that constitute the norm for what is regarded as 
knowledge within the subject of physical education and health.  

 
Another aspect suggesting that the cultural conditions are more prominent 
than the normative and regulative ones is that health makes very little impact 
in the participant students’ descriptions of what they consider to be important 
knowledge in physical education and health. This applies to health from a 
theoretical perspective. On the other hand, health plays a prominent part in 
student perceptions when referring to the subject as being beneficial for the 
health. This attitude is also visible in the normative requirements, where it is 
focused on physically and mentally as well as for promoting social wellbeing. 
The way the students argue can be said to derive from the syllabus 
descriptions of the direction of the subject. This is yet another proof that 
cultural terms, as well as normative ones, to some extent, take priority over 
regulative conditions. 
 
The students in this study compare themselves with one another. Deviations 
are thus made, in their view, from the regulated terms when it is goal 
fulfilment that is supposed to form the basis of grading. This reveals 
similarities to the relative grading system that prevailed before 1994 as well as 
to competition sports logics when it comes to comparing oneself to others 
(Guttmann 2004). Hence, older regulative conditions as well as cultural ones 
are given priority before the regulative conditions that prevailed when the 
interviews were conducted. Making comparisons between students is 
supposed to contribute to unfairness, since everybody’s initial circumstances 
differ.   

 
Students also perceive that they should be compared to themselves when 
grades are set, to see whether they have developed. This goes against goal-
related systems. Still, in a regulative document in the form of grading criteria 
for the grade of Pass with Special Distinction in physical education and health, 
it is emphasized that students should develop skills and methods in a number 
of different activity forms. This could be interpreted as actually implying 
some sort of comparison with oneself, at least for the Pass with Special 
Distinction grade.   
 
It can be established that institutionalized club sport receives priority both 
before school policy documents and the less institutionalized health field. 
Some normative elements are perceived to be important, especially those 
linked to club sport, like cooperation, consideration, understanding and fair 
play, while other normative and regulative requirements are neglected or not 
mentioned at all, like outdoor education. The interpretation may be that above 
all the culturally based requirements in the form of sport affect students’ 
perception of the subject of physical education and health.  
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Discussion  
Like previous studies (see, e.g., Karlefors 2012; Wiker 2017), this study 
demonstrates that physical education and health is not perceived as a subject 
where learning is central. In the interviews, students express that those who 
bring along the ”right” sport skills are encouraged in the subject, while those 
who lack these skills are given no chances to learn them.  
 
Even if there seems to be a lack of a distinct learning objective, students 
participating in the study state that they are given the possibility to absorb 
some of the normative requirements for physical education and health. Could 
it be that physical education and health is a subject that is good at highlighting 
aspects like cooperation and fair play? These ought to represent important 
knowledge for learning in school, as has also been pinpointed in the 
Curriculum for Voluntary School Forms (Lpf 94 ch. 1:1.1). However, in 
connection with grading, these aspects are not included in the assessment.  
 
It has been shown in previous studies that it is primarily boys that are active in 
sport clubs who have a positive attitude to the subject (Larsson & Redelius 
2008; Skolverket 20108). This study shows that neither those who do nor those 
who do not know the ‟right” sport come into their own in the subject. This 
leads to the question of what road the subject should pursue in the future. 
Since this study was conducted before the reform of 2011, it might happen 
that the new policy documents can change students’ experiences because of 
the clearer progression that has been worked out (Skolverket 2014). As 
teachers today have access to a number of texts as support (Skolverket 2011b; 
Skolverket 2014), the future will show whether these can help physical 
education and health to become a subject where all students feel that they are 
given the chance to learn.   
 
 

 
 

 
 
 

                                                
8 The Swedish National Agency for Education 
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Bilaga 1 

Växjö universitet  Växjö 08-02-07 
Institutionen för pedagogik 
Nina Modell 
351 95 Växjö 
 
Information om avhandlingsprojektet bedömning och 
betygssättning i ämnet idrott och hälsa 
 
Mitt namn är Nina Modell och jag är doktorand vid Växjö Universitet, 
Institutionen för pedagogik. Mitt avhandlingsarbete handlar om bedömning 
och betygssättning i ämnet idrott och hälsa. Jag skriver till dig med 
förhoppning om att du vill dela med dig av dina erfarenheter inom området.  
 
Under intervjun kommer du att få läsa tre bedömningssituationer i idrott och 
hälsa som vi sedan diskuterar tillsammans. Intervjun kommer att genomföras i 
grupp där du, jag och två andra från klassen kommer att träffas. Deltagande är 
givetvis frivilligt vilket innebär att du själv beslutar om du vill vara med. Du 
har även rätt att avbryta din medverkan under projektets gång. Den 
information som framkommer under intervjun kommer att behandlas 
konfidentiellt vilket innebär att ingen deltagare kommer att kunna kännas igen 
i avhandlingen.  
 
Det skulle vara mycket värdefullt att ta del av dina erfarenheter om 
bedömning och betygssättning i ämnet idrott och hälsa och jag hoppas därför 
att du väljer att delta i detta projekt. Tveka inte att höra av dig om du har 
frågor om projektet.  
 
Med vänliga hälsningar  
Nina Modell, Doktorand i pedagogik 
Tel: 0470-70 83 94 e-post: nina.modell@vxu.se 
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Bilaga 2 

Ämnets syfte 
Gymnasieskolans utbildning i idrott och hälsa syftar till att utveckla elevernas 
fysiska, psykiska och sociala förmåga samt att ge kunskaper om den egna 
livsstilens betydelse för hälsan. Ämnet syftar även till att eleverna tillägnar sig 
sådana kunskaper och erfarenheter att de kan välja och delta i lämpliga fysiska 
aktiviteter för fritiden. 
 
Ämnet syftar också till att eleverna skall bli hälso- och miljömedvetna och få 
förutsättningar att ta aktiv del i arbetet med hälsofrågor i arbetsliv och i 
samhälle. Ämnet syftar dessutom till fördjupad kunskap om hur den egna 
kroppen fungerar och hur olika faktorer kan påverka det fysiska, psykiska och 
sociala välbefinnandet. 
 
Mål att sträva mot 
Skolan skall i sin undervisning i idrott och hälsa sträva efter att eleven  
utvecklar sin fysiska, psykiska och sociala förmåga samt en positiv självbild, 
utvecklar ett bestående intresse för regelbunden fysisk aktivitet, förstår värdet 
av detta samt ser dess samband med hälsa och livsstil, 
utvecklar sin rörelseförmåga och fördjupar sina kunskaper om hur den egna 
kroppen fungerar, fördjupar sina kunskaper om vad som främjar hälsa och 
utvecklar en god kroppsuppfattning, 
utvecklar kunskaper som gör det möjligt att se, välja, värdera och delta i olika 
former av fysisk aktivitet, fördjupar sina kunskaper om och i idrott och 
friluftsliv samt lär sig att ta ansvar för och utnyttja naturen för rekreation och 
friluftsliv, 
utvecklar och fördjupar förmågan att planera, genomföra och utvärdera fysisk 
aktivitet på egen hand och tillsammans med andra, 
utvecklar kunskapen om samspelet mellan människa, teknik och miljö och hur 
arbetsplatser, miljöer och produkter kan anpassas och utformas efter 
människans förutsättningar. 
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Ämnets karaktär och uppbyggnad 
Grundläggande för ämnet är ett hälsoperspektiv som innefattar såväl fysiskt, 
psykiskt som socialt välbefinnande. Ämnets kärna utgörs av fysisk aktivitet, 
utformad så att alla, oavsett förutsättningar, skall kunna delta och utvecklas på 
egna villkor. Ämnet stimulerar till medvetenhet om den egna livsstilens 
betydelse för hälsan. 
 
En utgångspunkt för ämnet är att det föreligger ett samband mellan livsstil, 
livsmiljö, hälsa och livskvalitet. Ämnet betonar därför kunskaper om faktorer 
som påverkar hälsan och som bidrar till hur god hälsa och god livs- och 
arbetsmiljö kan främjas. I ämnet ingår också kunskaper om hur kroppen 
fungerar i arbete och vila samt kunskaper om kost, motion och ergonomi. En 
väsentlig aspekt är även drogers och dopingpreparats skadliga inverkan. 

 
Ämnet ger möjlighet att fördjupa sin förmåga och att ta initiativ och ansvar, att 
deltaga i, organisera och leda aktiviteter. För att främja såväl den 
improvisatoriska, estetiska som den motoriska förmågan integreras musik och 
rörelse, rytm och dans i ämnet. I ämnet innefattas också utbildning för 
nödsituationer såsom livräddning och första hjälpen vid olycksfall. 
 
Ämnet tar upp idrott som kulturfenomen och speglar såväl egna traditioner 
och sätt att tänka som synsätt och rörelseuttryck i andra kulturer. Väsentligt 
för ämnet är också att anknyta till de starka kulturella traditioner som finns i 
Sverige när det gäller att vistas i naturen. Ämnet bidrar på så sätt till att väcka 
engagemang för frågor som handlar om människans relation till naturen.  
 
I ämnet behandlas även frågor om förståelse av människors olika 
förutsättningar för fysisk aktivitet samt hur idrott kan bedrivas tillsammans 
och på lika villkor för att öka förutsättningarna för jämställdhet. Ämnet 
erbjuder upplevelser av samarbete, hänsyn och förståelse för och med andra 
människor samt rörelseglädje. Ämnet behandlar dessutom frågor som rör etik 
och moral i samband med idrottsutövning, exempelvis fair play. 
 
I ämnet ingår tre kurser.  
Idrott och hälsa A är en kärnämneskurs som bygger på och fördjupar de 
kunskaper som eleverna tidigare erhållit.  
Kursen Idrott och hälsa B bygger på Idrott och hälsa A och fördjupar och 
vidgar kunskaper i ämnet. Kursen är valbar. 
Kursen Ergonomi behandlar samspelet mellan människa, teknik och miljö. 
Kursen är valbar. 
 
 
 
 



113 

Mål idrott och hälsa A 
Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs 
Eleven skall 
ha kunskap om och erfarenhet av hur olika faktorer påverkar människors hälsa 
samt kunna diskutera sambanden mellan hälsa, livsstil och miljö ur såväl ett 
individ- som ett samhällsperspektiv 
ha förmåga att värdera olika fysiska aktiviteters betydelse för hälsa och 
välbefinnande 
kunna planera, genomföra och utvärdera ett personligt anpassat program för 
träning eller andra hälsofrämjande åtgärder 
ha kunskap om hur den egna kroppen fungerar i arbete och vila 
ha kunskaper i vanliga rörelseaktiviteter och ha fördjupat sig i några självvalda 
aktiviteter 
ha kunskap om samt ha genomfört och upplevt olika former av friluftsliv 
kunna tillämpa några olika metoder för spänningsreglering och stresshantering 
ha utvecklat sin förmåga att kombinera rörelser till musik och vara förtrogen 
med några danser 
kunna tillämpa ergonomiska kunskaper i olika arbetsmiljösammanhang 
ha kunskap om och kunna tillämpa livräddande första hjälp. 
 
Betygskriterier 
Kriterier för betyget Godkänt 
 
Eleven genomför med viss handledning olika fysiska aktiviteter samt redogör 
för deras betydelse för hälsa och välbefinnande. 
Eleven ger exempel på kostens betydelse för hälsan. 
Eleven deltar i någon form av friluftsliv och använder sina kunskaper om 
friluftslivets olika former. 
Eleven ger exempel på konkreta situationer för spänningsreglering, samt utför 
några olika rytmiska rörelser. 
Eleven ger exempel på olika arbetsmiljöer och sätter dessa i samband med 
hälsa.  
Eleven utför med visst stöd livräddande första hjälp. 
 
Kriterier för betyget Väl godkänt 
 
Eleven genomför olika fysiska aktiviteter, bedömer deras betydelse för hälsa 
och välbefinnande och resonerar i förhållande till detta om sambanden mellan 
hälsa, livsstil och miljö. 
Eleven tillämpar och utvecklar med viss handledning eget hälsoarbete i några 
självvalda fysiska aktiviteter. 
Eleven tillämpar spänningsreglering, rörelse och rytm till musik, i några 
självvalda fysiska aktiviteter. 
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Eleven bedömer ergonomisk anpassning av olika arbetsmiljöer. 
Eleven genomför på egen hand livräddande första hjälp i en fingerad situation. 
 
 
Kriterier för betyget Mycket väl godkänt 
 
Eleven utvecklar färdigheter och metoder i ett flertal aktivitetsformer och 
bedömer deras hälsoeffekter. 
Eleven diskuterar samband mellan livsstil, livsmiljö och hälsa, samt drar 
slutsatser om begreppet livskvalitet med utgångspunkt från dessa samband. 
Eleven planerar och genomför friluftsliv i nya miljöer och finner lösningar på 
oförutsedda situationer. 
Eleven instruerar i livräddande första hjälp.  
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