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ABSTRAKT 

Syftet har varit att genomföra en undersökning kring bedömning och betygsättning i ämnet 
idrott och hälsa på grundskolenivå. Tycker eleverna att ämnet är tråkigt eller uppfattar 
eleverna ämnet som roligt är en annan del som jag valt att undersöka?. Bedömning och 
betygsättning är något det pratas och diskuteras ofta och mycket om både i skolan och på 
fritiden. Ämnet idrott och hälsa förknippas ofta med tävling och idrottsliga prestationer och 
att bedömningen fokuseras kring detta. Det är många som fortfarande har denna syn på ämnet. 
Det finns inget som visar på att individens idrottsliga prestationer i form av centimeter och 
tider ska ligga till grund för bedömning.  

Det som gör mig intresserad av dessa frågor är att ämnet idrott och hälsa har en karaktär som 
få andra ämnen kan mäta sig med. Ämnet idrott och hälsa är ett omdebatterat ämne i dagens 
skola och är ofta i fokus när skolfrågor diskuteras. Metoden som jag använde mig av var att 
intervjua elever från två olika grundskolor. Resultatet har delats upp i olika kategorier. 
Studien visar att det råder en stor samstämmighet mellan tidigare forskning om vad lärarna 
bedömer och betygsätter för att eleverna ska uppnå betyget godkänt. Eleverna lyfter fram 
aktivitet och närvaro som två grundstenar för betyget godkänt i grundskolan vilket stämmer 
bra överens med tidigare forskning i ämnet idrott och hälsa. 
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1 Introduktion

Det har förekommit några namnbyten inom ämnet idrott och hälsa. När skolan fick sitt 
genombrott i början på 1900-talet så var namnet gymnastik med lek och idrott. Namnet idag 
är idrott och hälsa. I kursplanen står det att idrott och hälsa ska innehålla tre stycken 
huvudmoment. I en äldre upplaga av läroplanen (Lgr 80) var huvudmomenten hela tio 
stycken.    

I början av 1900-talet förknippades ämnet med prestation och militär träning, men är numera 
även hälsoinriktat. När nu ämnet har genomgått stora förändringar så har bedömningen i 
ämnet också förändrats. Förr i tiden så bedömdes eleverna oftast utifrån sin prestation där 
kunskap bedömdes med klocka och måttband. I min studie vill jag se hur eleverna ser på 
bedömning och betygsättning, är det fortfarande måttband och klocka eller bedöms eleverna 
på andra grunder.  

Med den nya läroplanen (Lpo 94) är det andra saker som ska bedömas och betygsättas som 
tillexempel, hur egna kroppen fungerar, att lärare och elever tillsammans ska vara delaktiga i 
undervisningen. Eleverna ska vara med och kunna påverka undervisningen när det gäller 
planering och utvärdering tillsammans med läraren. Det är ett bra sätt, för om eleverna är med 
i upplägget av undervisningen så är de medvetna om vad som krävs av dem under lektionerna. 
Därmed får eleverna en uppfattning av vad målen står för och blir medvetna om vad som 
bedöms under lektionerna (Skolverket, 2004). Larsson & Redelius (2004) tycker det är viktigt 
att eleverna har god kännedom om mål och kriterier i skolan. Eleverna ska vara i centrum av 
undervisningen och ska även vara den centrala punkten i undervisningen (Larsson & 
Redelius, 2004). 

Jag har reflekterat över att det finns mycket forskning angående vad läraren anser om 
bedömning och betygsättning, samt hur lärarna uppfattar ämnet idrott och hälsa. Ur elevernas 
perspektiv är forskningen betydligt mindre. Carrol (1994) diskuterar i sin bok med titeln 
Assesment physical education bedömning och betygsättning i idrott och hälsa, och han anser 
att det finns för lite skrivet om betygsättning och bedömning i ämnet. Jag delar Carrols (1994) 
uppfattning. I min studie har jag därför tittat på hur eleverna ser på ämnet idrott och hälsa 
ifrån många olika vinklar. 
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1.1 Disposition

Arbetet inleds med en sammanfattning ur ett historiskt perspektiv. I bakgrunden kan du som 
läsare få en inblick hur ämnet idrott och hälsa upplevs och hur ämnet har förändrats historiskt 
från 1800-talet till dagens 2008. Vi börjar på 1800 - talets första hälft där den fysiska 
aktiviteten påbörjades i skolan. Det för att få en förståelse för hur ämnet utvecklats historiskt. 
Jag kommer sedan att presentera olika läroplaner från 1962 till dagens läroplan som infördes 
1994 och som fått namnet Lpo94. Jag kommer sedan att gå vidare med följande rubriker; 
syftet med idrott och hälsa, tidigare forskning, vad skall bedömas och avslutningsvis 
betygsystemen. Det som följer sedan är kapitel tre som är en konkretisering av uppsatsens 
syfte, därefter metodkapitlet och genomförandet, där jag använde mig utav en kvalitativ 
metod med intervjuer. I resultatdelen presenteras elevernas uppfattning om ämnet, vad som 
bedöms, elevernas delaktighet mm. Avslutningsvis för jag en diskussion i kapitel sex. 
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2 Bakgrund 

2.1 Historik

Startskottet för fysiska övningar i skolans regi började redan under 1800-talets första hälft. 
Gymnastiska centralinstitutets grundades 1813 och det var då den första 
gymnastiklärarutbildningen startades där det också infördes en allmän folkskola år 1842. När 
den allmänna folkskolan startade var det kroppsövningar som utgjorde en del av 
undervisningen. Intresset från skolan var väldigt svalt, dels från officiellt håll men även från 
allmänhetens sida samt att de ekonomiska och materiella förutsättningarna var mycket 
begränsade. Redskap och lokaler för undervisningen saknades nästan helt. Per-Henrik Lings 
gymnastiska övningar var det som i huvudsak utformade övningarna i ämnet (Sandahl, 2005). 

Under andra hälften av 1800-talet förändrades ämnet gymnastik. Gymnastiken bestod då av 
dagövningar i stora avdelningar och exercis på skolgården. Flickorna deltog inte i de 
militärövningar som genomsyrade den fysiska aktiviteten utan det var enbart till för pojkarna. 
En allmän uppfattning i slutet av 1800-talet var att ungdomarnas hälsotillstånd inte var 
tillfredsställande och där flickornas hälsa var sämre än pojkarnas. Det militära inflytandet 
avtog efter att militärövningarna kritiserats från många håll. Militärövningarna ersattes så 
småningom av Linggymnastik samtidigt som de materiella villkoren förbättrades avsevärt. 
Det som inträffade var att anslagen till folkskolorna ökade tack vare att det infördes allmän 
skolplikt i folkskolan. Flickornas medverkan i den fysiska undervisningen blev härmed mer 
aktiv (Sandahl, 2005). 

En enhetlig betygskala tillkom år 1897 i skolan. Tidigare fick eleverna med sig någon form av 
intyg av rektorn, men något år senare kom intygen även att innehålla förklaringar av betyget  
(Selander, 2003). 

Idrotten i skolan fick sitt definitiva genombrott i början av 1900-talet. Det föreslogs att fria 
kroppsövningar, lek och idrott skulle bli en del av undervisningen i ett helt fristående ämne. 
Det blev som det föreslogs och de fria kroppsövningarna blev nu en del av gymnastikämnet, 
fast med namnet Gymnastik med lek och idrott.  Linggymnastiken utgjorde fortfarande en stor 
del av idrotten, men lekar och idrott var på stark frammarsch i undervisningen. En viktig roll 
som idrotten hade var att fostra ungdomen, den gamla undervisningen med stenhård disciplin 
och kontroll ersattes med prestation och viljestyrka och på så vis fick skolan en viktig roll av 
fostran av eleverna.  Idrotten blev en central del i mitten av 1900-talet i både läroverk och 
folkskolor. Gymnastiken som hade varit själva ämnet blev en aktivitet bland många andra. 
Fysiska övningar i skolan var allt vanligare i idrottsundervisningen. Det skulle genomföras 
tester tre gånger i veckan, konditionsövningar som exempelvis kunde vara cykelergometertest 
eller cirkelträning i olika former (Sandahl, 2005). 

Alla elever fick inte ta del av idrottens inträde på skolschemat. Idrotten och tävlingarna var 
endast till för pojkarna medan flickornas kroppsövningar bestod av förhållningsgymnastik. 
Det fanns tillfällen där pojkar och flickor hade samma undervisningsinnehåll, men det fanns 
ändå skillnader i utförandet. Som ett exempel kan nämnas korgboll och rytmisk gymnastik 
medan killarna spelade olika bollspel (Sandahl, 2005). 
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Det började bli nya förutsättningar för idrottsämnet på 1970-talet. Anvisningarna och 
direktiven blev allt färre från skolöverstyrelsen. Idrottsrörelsen blev den som stod förr 
idrottsmaterial och höll i fortbildningskurser. Namnbytet från gymnastik till idrott var ett sätt 
att legitimera elitidrotten. Värderingarna för idrottsrörelsen skulle ges till eleverna. Delar av 
lärarna i idrott gillade inte de värderingar som kom från idrottsrörelsen. Det blev osäkerhet för 
idrottslärarna när det gällde målsättning och innehåll i ämnet. I mitten av 1990-talet återfinns 
dock en tydlig målsättning i ämnet. Detta då 1994 års läroplan lade fokus på ett mer holistisk 
ämnesinnehåll. Det gick från att främst innehålla idrottsaktiviteter till att omfatta livsstil, 
miljö, hälsa och livskvalitet. Individens förutsättningar blev viktigare och undervisningen 
anpassades till den. Detta medförde att innehåll och metodik varierar stort från skola till skola 
(Sandahl, 2005). 

2.2  Läroplaner Lgr 1962 - Lpo 1994 

Den första läroplanen (Lgr 1962) som omfattade hela det obligatoriska skolväsendet utkom 
1962 och den gällde som styrdokument fram till 1969 då Lgr 69 trädde i kraft. Senare har det 
kommit ytterligare två läroplaner Lgr 80 och nuvarande Lpo94. Värdegrund och uppdrag samt 
mål och riktlinjer är det som beskrivs i läroplanen för skolan. Vilka riktlinjer lärarna skall ha 
när det gäller bedömning och betygsättning beskrivs också i läroplanen. Hur idrottsämnet tas 
upp i de olika läroplanerna kommer redovisas nedan för att ni som läsare ska få en 
uppfattning hur läroplanerna har förändrats genom åren. 

Lgr 62 
I läroplanen Lgr 62 som trädde i kraft 1962 fick läraren ge direktiv om hur eleverna skulle 
vara klädda under undervisningen. Gymnastikämnet var styrt och hade strikta anvisningar för 
vad gymnastiken skulle innehålla, planeras och hur den skulle genomföras (Annerstedt, 
2002).  Idrottsämnet gick under namnet gymnastik och var indelat i nio olika moment som 
lek, orientering, bollspel, skridsko, skidåkning, dans, simning, friidrott och gymnastik. Målet 
med undervisningen var att öka den allsidiga och harmoniska utvecklingen, att öka 
prestationsförmågan samt att förbereda eleverna för arbetslivet. I årskurserna sju och åtta hade 
eleverna tre lektioner i veckan på vardera 40 minuter, medan man i nionde klass hade två 
stycken 40 minuters lektioner (Sandahl, 2005). Betygen reglerades år 1962 och då kom det 
relativa betygsystemet att bestämmas för grundskolan (Selander, 2003). 

Lgr 69 
I läroplanen Lgr 69 var det relativt lite förändringar i ämnets målsättning utan fokus låg 
fortfarande kvar på att förbereda eleverna för det kommande arbetslivet och fostra eleverna så 
att de skulle bli laglydiga medborgare. Den förändring som kan nämnas var att 
prestationstänkandet fick ett större utrymme i läroplanen. I målen för gymnastikmomenten 
kan man läsa följande när det gäller prestation. ”De skall kunna fristående övningar med och 
utan redskap, redskapsövningar som ska öka smidighet, styrka och uthållighet och även ett 
strikt och estetiskt sätt att röra sig på” (Lgr 69:s166).  

I Lgr 69 var gymnastikmomenten de samma som i Lgr 62, men större fokus lades vid 
bedömningen i de olika huvudmomenten (Sandahl, 2005). I årskurs nio fick eleverna en 
ökning av undervisningen med 40 minuter i veckan. Det som var viktigt och framhölls var att 
lektionerna skulle spridas ut. Lektionerna fick inte bakas samman utan skulle genomföras med 
tre 40 minuters lektioner i veckan. Elevernas individuella utveckling och förutsättningar var 
två grundstenar som kursplanen i Lgr 69 tog större hänsyn till. Undervisningen bestod av två 
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grupper, en baskurs som var till för alla samt en överkursgrupp som anpassades efter elevens 
förutsättningar och intresse. Det lades stor vikt på att eleverna skulle vara med i planeringen 
(Annerstedt, 2001). Ett av målen i Lgr 69 var att undervisningen skulle ge eleverna ett 
varaktigt intresse och en förståelse för att fysisk aktivitet är viktigt för kroppen och hälsan 
(Lgr 69).   

Lgr 80 
När man bytte till Lgr 80 ändrades namnet från gymnastik till idrott. Med denna läroplan kom 
en stor förändring genom att samundervisning blev en huvudprincip i ämnet. Flickor och 
pojkar skulle undervisas tillsammans i idrotten för första gången i ämnets historia. I Lgr 80 
var det inte lika detaljrikt som i tidigare läroplaner vilket gjorde att läraren fick ett större 
utrymme för att planera sin undervisning (Annerstedt, 2001). Hälsa, hygien och ergonomi 
tillkom som ett teoretiskt ämne vilket gjorde att huvudmomenten gick från att vara nio till tio. 
Ämnet blev inriktat mot hälsoråd och i moment som simning och skridskoåkning blev 
livräddning en del av undervisningen. Det blev mer friluftsliv vid orienteringen eftersom 
ämnet var mer riktat mot hälsovård än mot ren kroppsträning. Läroplanens anvisningar var 
enkla och inte så detaljerade som förut vilket gjorde att lärarna fick svårare med metodiken. 
En av huvudmålsättningarna i Lgr 80 var att eleverna skulle tillägna sig ett funktionellt 
rörelsesätt genom idrott i grundskolans undervisning. Kroppsrörelser och friluftsliv behövs 
för hälsa och välbefinnande. Det var rörelsen som det lades tonvikt på i ämnet. Läroplanen 
nämnde inga specifika krav på prestation utan gav endast en rekommendation på att eleverna 
skulle testa sin prestationsförmåga (Sandahl, 2005). Ett annat mål i Lgr 80 var att det skulle 
ges tillfälle för eleverna att prova flera olika idrottsformer. I högre årskurser så bör eleverna få 
tillfällen att utvecklas i aktiviteter som de är intresserade av. De skall även uppmuntras till att 
planera fysisk träning för sin egen skull (Lgr 80). 

Lpo 94 
Återigen bytte ämnet namn, från idrott till idrott och hälsa. Med denna nya läroplan 
reducerades idrottslektionerna från att ha haft 537 timmar till 460 timmar (Sandahl, 2005). 
Lokala anpassningar och lokala beslut blev viktigare än centrala direktiv. Med Lpo94 gäller 
målstyrning, mål att sträva mot och mål att uppnå är det läroplanen står för. Syftet med målen 
är att fastställa vad eleverna ska uppnå och vad undervisningen ska uträtta (Selghed, 2004). 
Lärare och elever väljer i stora drag själva innehåll och arbetssätt för att nå målen 
(Annerstedt, 2002). Ett strävansmål är att eleverna skall utveckla en sund kroppsuppfattning 
och få kunskaper i att kunna se, välja och värdera olika rörelseformer. De ska uppnå ett 
fysiskt, psyklist och socialt välbefinnande. I år nio i grundskolan lyder ett av uppnående 
målen att eleven skall förstå sambandet mellan mat, motion och hälsa samt få kunskaper om 
ergonomi i vardagliga sammanhang. Rörelse, rytm och dans är det första av tre 
kunskapsområden i Lpo94. Detta område innehåller många allsidiga aktiviteter. Det andra 
kunskapsområdet är natur och friluftsliv där miljöfrågor och sambandet mellan livsstil och 
hälsa ska ingå. Kunskapsområde tre är förebyggande hälsovård och det innebär livsstil, 
livsmiljö och hälsa. Detta område arbetar för att förebygga skador och sjukdomar samt bilda 
en god kroppsuppfattning som motverkar ätstörningar och dopning (Sandahl, 2005). I Lpo 94 
har det blivit färre huvudmoment. Det har gått från att ha varit tio stycken i Lgr 80 till de 
nuvarande tre (Sandahl, 2005).  
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2.3 Kursplanen för idrott och hälsa 

Samma år som (Lpo 94) introducerades kom det även nya kursplaner för grundskolan. I 
kursplanen anges de mål som eleverna ska ha uppnått i årskurs nio, men hur målen ska nås 
finns ytterst få anvisningar om (Tholin, 2006). Syfte och mål presenteras i kursplanen för 
ämnet idrott och hälsa. Utveckla kunskaper hos elever om den egna livsstilen och vilken 
betydelse den har för hälsan är ett syfte med ämnet.  

Ett annat syfte i undervisningen är att alla elever ska kunna deltaga i undervisningen utifrån 
sina egna förutsättningar vilket innebär att det gäller att skapa förutsättningar för det under 
lektionerna. Karaktären på ämnet idrott och hälsa är brett och det skall innehålla många olika 
moment som: ”Rörelse, rytm, dans” samt ”Natur och friluftsliv”, ”Livsstil, livsmiljö och 
hälsa” (Skolverket, 2002).

2.4 Tidigare forskning 

Eriksson, Gustavsson, Johansson, Mustell, Quennerstedt, Rudsberg, Sundberg, Svensson, 
(2003) diskuterar elevers syn på ämnet idrott och hälsa. De menar att den viktigaste 
”motivatorn” för elever är att de har roligt i undervisningen. Det näst viktigaste för eleverna 
på grundskolan var att lära sig att samarbeta. Gymnasieeleverna ansåg att det näst viktigaste 
var att få känna att kroppen duger (Eriksson. m fl. 2003).  

Idrott och hälsa värderas högt som ämne av eleverna. Eleverna tyckte att det var skolans bästa 
ämne. Det som eleverna uppskattar med ämnet är att det är skönt att få röra på sig och slippa 
sitta still. Det är bra att få springa av sig och det blir ett avbrott ifrån de övriga stillasittande 
ämnena. Att få känna att man var duktig i ämnet var ett annat skäl till att eleven tyckte om 
idrotten. Om en elev känner sig sämre i en särskild aktivitet uppfattar de momentet som 
tråkigt. Eleverna anser att ämnet idrott och hälsa är lika viktigt som andra ämnen i skolan. De 
flesta eleverna känner sig glada och trygga på lektionerna. Majoriteten av flickorna och 
pojkarna ville ha mer idrott i skolan därför att det ansågs roligt. Det finns en grupp elever som 
inte är lika positiva till ämnet. De säger ofta att det är någon speciell aktivitet som är tråkig 
eller gillar de inte ämnet för att de anser sig inte vara så bra på de aktiviteter som man måste 
göra (Redelius, 2005). 

I en granskning (NU-03) undersöktes idrottsämnet på många olika sätt. I undersökningen som 
gjordes uppfattades ämnet idrott och hälsa som lärorikt och populärt bland eleverna. Vidare i 
undersökningen så menade man att samtal och reflektion mellan lärare och elever 
förekommer allt för sällan i skolan. I ämnet idrott och hälsa har eleverna oftast ett stort 
inflytande över innehållet i undervisningen, men på vilket sätt undervisningen ska bedrivas 
har eleverna ytterst lite att säga till om (Tholin, 2006). 

Redelius (2005) redogör för att i den senaste nationella utvärderingen visade det sig att idrott 
och hälsa möter pojkars intressen och behov i större utsträckning än flickors. Studien visar 
dock att flickor i grupp respektive pojke i grupp inte är enhälliga kategorier. Det är ibland 
större variation inom könen än mellan könen gällande deras uppfattning av ämnet. Eleverna 
som inte har någon större erfarenhet av det idrottsliga föreningslivet kommer i kläm i ämnet. 
Eleverna ska få en god självbild och bli inspirerade till fortsatt fysisk aktivitet genom ämnet. I 
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denna studie ges det en vink att många elever upplever ämnet som prestationskrävande. 
Pojkar och flickor som har erfarenhet av idrottsrörelsen har inga problem med detta eftersom 
de gillar ämnet, är duktiga, blir positivt bekräftade och tycker att idrott och hälsa är bäst. De 
som inte tränar i någon utsträckning på sin fritid blir ofta passivare trots att de skulle behöva 
röra sig mest under veckans idrottslektioner. De känner sig osäkra, dåliga och många anser att 
ämnet är tråkigt (Redelius, 2005). I en studie som Tholin (2006) har genomfört så framgår det 
att elever i årskurs nio som har någon form av fysisk aktivitet på sin fritid får i större 
utsträckning visa vad de kan på idrottslektionerna, än elever som är inaktiva på sin fritid 
(Tholin, 2006). De elever som är fysisktaktiva utövare av någon aktivitet på fritiden har oftast 
de högre betygen i ämnet idrott och hälsa. Det som dominerar undervisningen i ämnet är 
pojkarnas fritidsaktiviteter och det är troligen orsaken till att det är fler pojkar än flickor som 
uppnår de högre betygen (Skolverket, 2004). 

Betygsättningen är en del av dagens skola och betygen är en utvärdering av den enskilda 
eleven. Eleverna kontrolleras av betygsättning Lärarna kontrolleras i form av föreskrifter som 
ska följas, överträdelser av regelverket kan orsaka sanktioner. Läraren har en skyldighet att 
sätta betyg på eleverna (Andersson, 1999). 

Redelius (2003) belyser i en studie av elever från 48 svenska skolor som visar att pojkarna har 
högre betyg än flickorna. Det skiljer mest när det gäller MVG. Det är den lokala arbetsplanen 
som anger kriterierna för de olika betygstegen, men det är den nationella kursplanen som ger 
vissa riktlinjer inför bedömningen. En viktig bedömningsgrund är huruvida eleven har 
kunskaper om sin egna hälsa. Elevens förmåga att använda kroppen med olika rörelser och 
hur de hanterar bredden av fysiska aktiviteter. En annan bedömningsgrund är hur eleven kan 
utföra rörelser med kontroll och precision, och med hänsyn till rytmik och estetik. Även 
elevens egna förmåga till att reflektera och värdera fysiska aktiviteter utifrån livsstil och hälsa 
ingår vid bedömningen. Det betyget eleven får har betydelse för elevens inställning till ämnet 
samt uppfattningen om den egna förmågan, då vi kan säga att betyget har ett mått på om vi 
duger eller inte (Larsson & Redelius, 2003). 

Det är svårt att bortse från att pojkar får högre betyg i idrott och hälsa. Det kan tolkas som att 
den fysiska prestationsförmågan ger högre betyg än andra kvalitéer. Det kan diskuteras om 
pojkar har större kunskaper om hur man påverkar hälsan, om de har bättre kapacitet till att 
använda sin kropp, kan de ge utryck för känslor och stämningar med hjälp av rytm och estetik 
bättre än flickor. Det har även skett diskussioner om det är rimligt att ämnet har betyg. Det är 
en stor pedagogisk utmaning att problematisera, utveckla och förfina de grunder betygen ska 
sättas utifrån. Det är viktigt att man visar konkret vilka kriterier som ska gälla så att de blir 
tydliga för de elever som ska bedömas och betygsättas (Larsson & Redelius, 2004). 

Enligt Larsson & Redelius (2004) är rörelser i fokus i ämnet idrott och hälsa. I den tidiga 
skolåldern ger eleverna utryck för rörelseglädje som det meningsfulla med ämnet. Under de 
senare skolåren uppfattas ämnet annorlunda, detta tror författarna beror på att eleverna känner 
ökade krav på att prestera fysiskt i samband med betygsättning. Ämnet idrott och hälsa 
hamnar i termer som mellan nytta och nöje. Nyttan är lika med en god folkhälsa och nöjet står 
för rörelseglädje. Det nyttiga gestaltas ofta som det legitima skälet för ämnet och nöjet som 
det illegitima. Författarna anser dock att folkhälsa och rörelseglädje är två legitima skäl till 
varför idrott och hälsa ska ha en plats i skolan. Det är viktigt att ämnet är roligt eftersom ett av 
målen är att eleven skall utveckla ett livslångt intresse för fysiskt aktivitet. Eleverna tycker att 
idrott och hälsa är viktigt, men kan inte precisera det bättre. Många elever tycker vidare att 
ämnet är viktigt för att man inte skall bli tjock och det betyder att de förstått risken med ett 
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stillasittande liv med allt vad det innebär (Larsson & Redelius, 2004).   

2.5 Vad skall bedömas

Den fysiska skickligheten är något som ofta bedöms i ämnet idrott och hälsa. Det man kan 
säga bedömningen grundas på är hur bra eleven utför olika moment samt vilket resultat eleven 
presterar. Carrol (1993) menar att det kan vara svårt att betygsätta elever eftersom tiden inte 
räcker till för att observera alla elever. Många lärare använder sig av tester för att få en 
uppfattning inför bedömningen av eleven. Enligt Carrol (1993) är ett av huvudmålen i idrott 
och hälsa att eleverna ska skapa intresse till att vara aktiva på fritiden (Carrol, 1993). 
Annerstedt (2002) menar att om elever idrottar på fritiden så kommer troligtvis idrottsbetyget 
påverkas indirekt. Möjligheten till att få ett högre betyg i idrott ökar därför om idrottsliga 
kunskaper utvecklas på fritiden (Annerstedt, 2002). 

Skolverket tar upp vad det är som skall bedömas i ämnet idrott och hälsa. I texten kan man 
läsa, att i bedömningen av ämnet ska det ingå huruvida eleverna har kunskap om hur den egna 
kroppen fungerar. Eleven skall veta hur man genom fysisk aktivitet och friluftsliv kan ha kvar 
och få bättre fysisk och psykisk hälsa. Elevens kunskaper om vad som påverkar den egna 
hälsan är därför en viktig bedömningsgrund. I bedömningen ingår även elevens förmåga att 
använda kroppen för sammansatta och komplexa rörelser liksom att kunna många fysiska 
aktiviteter. Elevens förmåga att utföra rörelser med kontroll och precision med hänsyn till 
rytm och estetik är en annan bedömningsgrund. En annan sak som har vikt vid bedömningen 
är elevens förmåga att reflektera över och värdera de fysiska aktiviteternas betydelse för 
livsstil och hälsa (Skolverket, 2004). 

Andersson (1999) belyser en rapport från Skolverket (1995) där de tar upp problemlösning i 
grupp. Det visade det sig att det var samarbetsförmågan som utvecklades bäst. Förmågan med 
att utveckla självförtroende, ta egna initiativ var det däremot svårt att utveckla. Läser man 
igenom dokumenten som styr grundskolan är det svårt att få stöd för att skolan skall 
betygsätta annat än den formella kompetensen. Läraren skall inte bedöma den sociala 
kompetensen allmänt, men skall utveckla den. I läroplan, kursplan och betygskriterier framgår 
det vad som skall betygsättas. Det finns inget som säger att man skall betygsätta personliga 
egenskaper. Social utveckling liksom kunskapsmässig utveckling betonas, men när tiden är 
inne för betyg är det endast den kunskapsmässiga som skall bedömas. Den sociala 
kompetensen och utvecklingen skall tas upp i utvecklingssamtalen mellan lärare, elev och 
förälder. Om ordning, uppförande och den allmänna personligheten vägs in i betyget vet vi 
inte (Andersson, 1999). 

I Lpo 94 när det gäller betygsättningen kan man läsa att läraren ska plocka fram så mycket 
information om elevens kunskaper i förhållande till kraven i kursplanen. Man måste ta med 
såväl muntliga som skriftliga bevis på kunskaper i betygsättningen. Räkna in hela kursen eller 
terminen och göra en allsidig bedömning av eleven samt se utvecklingen av eleven i ämnet. 
Inte bara se kunskaperna som eleven tagit del av i undervisningen utan även fått på annat sätt 
(Andersson, 1999).

Det är en svår fråga vad det är som ska bedömas i ämnet idrott och hälsa. Är det elevernas 
fysiska prestationsförmåga eller är det elevernas kunskaper om hur man gör i olika idrotter 
när det gäller regler, taktik och metodik? Den nationella kursplanen ger inte någon tydlig bild 
när det gäller bedömning och betyg. Bedömningen och betygsättning grundar sig på just hur 
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eleverna presterar fysiskt och hur väl de känner till särskilda tävlingsidrotter. Det kan också 
handla om att delta i undervisningen, ha med sig rätt utrustning, duscha, uppträda, 
disciplinerat och vara en bra kompis när det gäller bedömning och betygsättning (Larsson & 
Redelius, 2004). 

Carrol (1994) diskuterar i sin bok med titeln Assesment physical education bedömning och 
betygsättning i idrott och hälsa, och anser att det finns för lite skrivet om betygsättning och 
bedömning i ämnet. Wood (1996) menar att man bör gå ifrån bedömning i form av regelrätta 
tester. Det som ska bedömas är hur eleverna kan sätta ihop ett uppvärmningsprogram och 
andra funktionella vardagsanpassande uppgifter, där eleverna får visa sina kunskaper och 
färdigheter (Annerstedt, 2002). 

Kompetens är något som har blivit allt viktigare för läraren i ämnet idrott och hälsa. Mycket 
av lärarnas tid går åt till att reflektera och dokumentera undervisningen så att bedömningen 
blir rättvis. Med de nya betygen är det lärarnas uppgift att få eleverna att klara betyget 
godkänt utifrån elevernas förutsättningar. Med de gamla betygsystemen så existerade inte 
dessa problem för då kunde eleven få betyget 1 utan att läraren behövde använda sig av andra 
åtgärder. Det har blivit mer elevinflytande i dagens skola. Mål och betyg är det som diskuteras 
flitigast i skolan mellan lärare och elever. Läraren måste kunna svara på frågan vad som krävs 
för att få betyget godkänt eller väl godkänt och vad eleven måste göra för att klara det. Detta 
kan begränsa elevens lärande på det viset att eleven bara gör det som krävs för att nå ett visst 
betyg (Carlgren, 2002). 

Social kompetens var ett viktigt verktyg för att kunna nå de högre betygen i ämnet idrott och 
hälsa. Kursplanen framhåller inte det, men ändå var den sociala kompetensen viktigare än 
färdighetskravet. Andra viktiga saker för bedömningen var det teoretiska innehållet och den 
kognitiva utvecklingen, men det klassades inte lika högt som den sociala kompetensen och 
den fysiska förmågan (Skolverket, 2004). 

Ett av målen i skolan är att eleven skall utveckla kunskaper och färdigheter och där har 
idrottsämnet en viktig roll då vi pratar om elevernas växande och fysiska mognad. I en 
utvärdering som Örebro universitet gjorde 2003 så belyser den att det finns problematik när 
det gäller betygsättningen i ämnet idrott och hälsa. Det finns många olika vinklar på hur 
lärarna betygsätter. Aktivt deltagande och att vara positiv är två saker som ligger till grund för 
betyget godkänt enligt lärarna, alltså räcker det att vara med på lektionerna för att uppnå 
betyget godkänt. Prestationer, resultat och tävlingar är andra saker som påverkar betygen 
vilket är helt fel enligt vad som står i kursplanen för ämnet idrott och hälsa. Det finns inget 
som visar att det är något som tillämpas i betygsättningen, däremot förekommer det att elever 
jämförs när vi pratar om centimeter och sekunder (Eriksson. m fl. 2002). 

Innehållet i betygskriterier och kursplaner uppfattas olika av lärare och elever i ämnet idrott 
och hälsa. I undersökningen som genomfördes i Nationella utvärderingen i grundskolan så
tyckte 80 % av lärarna att eleverna hade fått information om vad som krävdes för att nå de 
olika betygstegen, men det var endast 50 % av eleverna som tyckte samma sak (Skolverket, 
2005). Det var vissa lärare som hade teoretiska krav på eleverna för att få betyget godkänt. 
När det gällde det praktiska så verkade det inte finnas några krav. För de högre betygen hade 
lärarna en gemensam uppfattning om prestationer i form av färdigheter, de menade också att i 
vissa fall krävdes resultat. För att nå MVG, det högsta betyget, krävdes det att eleven kunde 
visa prov på bra ledarskap (Eriksson. m fl. 2003). 
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Idag är teoretiska kunskaper integrerade i ämnet och för några år sedan var det helt 
odiskutabelt att ha läxor och prov i idrott och hälsa. Nu förtiden bedöms och betygsätts olika 
saker genom praktiska aktiviteter och i form av exempelvis prov. Läraren måste hitta en 
metod för att på bästa sätt bedöma det teoretiska i ämnet (Skolverket, 2004).     

2.6 Betygsystemen

Ordet betyg har många betydelser. I nationalencyklopedin översätts ordet betyg med ” utsago
om eller bedömning av prestationer av olika slag, ofta ett samlat mått av prestationer under 
en viss tid”( Tholin, 2006, s59). I skolan är betyg en sammanfattning av elevens färdigheter 
och kunskaper och bedömningen sker ständigt i samband till något. Enligt Lindblad (1991) så 
finns det tre olika betygsystem och bedömningsmodeller. Det finns det målrelaterade systemet 
där elevens prestation bedöms mot ett i förväg bestämt mål. Individrelaterat är när eleven 
jämför sig med tidigare prestationer utifrån sina egna förutsättningar. Grupprelaterat eller 
normrelaterat som det också kallas för är när elevens prestationer jämförs och bedöms 
tillsammans med andra elever i samma kurs eller grupp (Tholin, 2006). 

Det gamla relativa betygsystemet var konstruerat så att läraren jämförde elevernas 
prestationer med varandra. Läraren bestämde sedan kraven i efterhand. I dagens målrelaterade 
betygssystem är det läraren som ska upplysa eleverna vilka kraven är samt vilka kriterier 
läraren kommer att utgå ifrån när det gäller bedömning vid betygsättning (Måhl, 1998). 

1994 ersattes det tidigare relativa betygsystemet med ett mål och kunskapsrelaterat 
betygssystem vilket blev ett nytt sätt att se på betygsättning och bedömning (Davidsson, 
Sjögren, Werner, 2000). Att betygen är målrelaterade innebär att det finns nationella krav som 
också anger vad man ska kunna för att få ett visst betyg. De kunskapsrelaterade betygen 
betyder att det är kunnandet som avgör betyget, inte hur man sköter sig på lektionerna (Måhl, 
1998). De nationellt fastställda kriterierna tillsammans med de lokala ska utgöra 
bedömningen, det skall således inte göras någon jämförelse mellan olika elever. Betyg skall 
tillämpas från årskurs 8 enligt en tregradig skala. Betygsstegen innefattar tre olika betyg, 
godkänd, väl godkänd och mycket väl godkänd. Om inte eleven klarar betyget godkänt får 
han inget betyg i ämnet, men har rätt till ett skriftligt omdöme i ämnet som han saknar betyg i 
(Davidsson, Sjögren, Werner, 2000). Det innebär att kursplanerna och läroplanerna är skapade 
på ett sådant sätt att de lämnar ett väldigt stort utrymme för lokal utveckling av verksamheten 
(Skolverket, 2004).

Utbildningen ska ta hänsyn till elevernas behov, förutsättningar och kunskapsnivå, vidare 
skriver man att utbildningen ska vara likvärdig. Det innebär dock inte att utbildningen ska 
genomföras likadant på alla skolor. Läraren tillsammans med eleverna skall samarbeta på 
olika sätt för att nå målen och de bestämmer själva hur de ska arbeta för att målen ska uppnås 
(Skolverket, 2004). I de tidigare betygssystemen var det läraren som styrde och ställde på ett 
härskande sätt när vi pratar om betygsättning och bedömning. Med det nya betygsystemet är 
det läraren tillsammans med eleven som ska kommunicera om grunderna för bedömningen 
med eleverna. På detta vis blir eleverna medvetna om grunderna för bedömningen och det 
ökar deras lärande. Måhl (1998) menar att om eleverna får reda på vad de skall kunna så lär 
de sig betydligt mera på lektionerna (Måhl,1998). Med det nya betygssystemet är det 
betydligt större krav på lärarna. Tidigare var lärarna enväldiga när det gäller bedömning och 
betygsättning. Det är fortfarande lärarna som bestämmer vilket betyg eleverna ska ha, men 
lärarna måste samtala med eleverna om deras kunskaper, och på vilka grunder bedömningen 
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och betygsättningen sker (Annerstedt, 2002). Eleverna skall även vara med och reflektera 
över de nationella kriterierna vilket innebär att eleverna till viss del bör vara med i 
planeringsarbetet (Carlgren, 2002). 

Det nya betygsystemet har fått många positiva fördelar tycker lärarna i Eriksson. m.fl. (2003) 
gentemot det gamla systemet. Det som framkom i undersökningen och som lärarna generellt 
tyckte var att betyget godkänt var väldigt brett. Lärarna var även överens om för att få betyget 
godkänt skulle eleverna ha en aktiv närvaro (Eriksson, m.fl. 2003). Även Annerstedt (2004) 
tar upp detta genom att belysa detta i en studie som genomförts när det gäller betygsättning. 
Alla lärarna var överens om att närvaro och arbetsinsatsen var av stor betydelse för vilket 
betyg eleverna skulle få (Skolverket, 2004). I kursplanen för idrott och hälsa kan man läsa 
följande för de olika betygskriterierna:  

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 (Skolverket, 2005,s6). 

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. 
Eleven bedömer ergonomisk anpassning av olika arbetsmiljöer. 
Eleven genomför på egen hand livräddande första hjälp i en fingerad situation (Skolverket, 2005,s6). 

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.   
Eleven planerar och genomför friluftsliv i nya miljöer och finner lösningar på oförutsedda situationer.   
Eleven instruerar i livräddande första hjälp (Skolverket, 2005,s 6). 

Det är läraren som har ansvaret för betygsättningen. Vid enstaka tillfällen kan eleverna vara 
medverkande när klassens gemensamma prestation ska bedömas. När idrott ska bedömas 
gäller det att bedöma vissa moment i undervisningen och utförandet går oftast väldigt snabbt 
vilket ställer stora krav på läraren. Det är detta som skiljer idrott och hälsa mot övriga 
stillasittande ämnen. För läraren gäller det inte att bedöma för många elever samtidigt utan 
försöka rikta in sig på några stycken. Betyget informerar eleverna om hur de presterar i ämnet 
idrott och hälsa i förhållandet till dess mål, förutsättningar, praktiska och teoretiska 
färdigheter (Annerstedt, 2002). 
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3 Problem 

Syftet med den här undersökningen är att ta reda på hur bedömning och betygsättning i ämnet 
idrott och hälsa ser ut på grundskolan. Vilka prestationer som ligger till grund för att en elev 
får ett visst betyg, samt hur eleverna uppfattar ämnet idrott och hälsa. Utifrån detta syfte 
formulerades frågeställningarna. 

Frågeställningarna som jag utgick ifrån är följande:  

- Hur bedöms elevernas prestationer i ämnet idrott och hälsa? 
- Vilka prestationer ligger till grund för att nå ett visst betyg? 
- På viket sätt är eleverna delaktiga i undervisningen?  
-  Hur uppfattar eleverna ämnet? 



15

4 Metod 

När man skall samla in information för att få svar på sina frågeställningar finns det många 
olika alternativ. Man kan använda observationer, enkäter eller intervjuer. I boken 
Forskningsmetodikens grunder kan man läsa att det inte är något av de olika alternativen som 
kan sägas vara bättre eller sämre än andra, utan det är den metod som anses ge bäst 
information till undersökningen man skall använda (Patel & Davidsson 1994). Den metod 
som jag tyckte skulle passa mitt arbete bäst var kvalitativa intervjuer. Jag har valt att arbeta 
med öppna frågor. 

4.1 Kvalitativ metod  

En kvalitativ analys är mer än att beskriva något endast utifrån en eller flera egenskaper 
(Lantz, 1993). Syftet med en kvalitativ studie är att man skall använda sig av djupare kunskap 
från textmaterial som kommer från intervjuer. Det går att kvalitativt analysera och bearbeta ett 
ljudband och det är då vanligt att man skriver ut det som sägs på ljudbandet till en text. 
Texten som sägs på ljudbandet är ett omfattande arbete, men målet med arbetet är att se 
mönster, teman eller hitta olika kategorier i materialet (Patel & Davidsson 1994). När jag 
skrev ut mina intervjuer kunde jag t.ex. se att flertalet av eleverna som jag intervjuade menade 
att man ska vara aktiv för att erhålla betyget godkänt, det här var återkommande i 
informanternas berättelser, det var ett viktigt tema som framkom ur materialet. Man bearbetar 
öppna intervjusvar metodiskt och det genomförs en kvalitativ analys. Vid en kvalitativ analys 
ska den data man analyserar leda fram till en slutsats, man ställer olikheter mot likheter. Efter 
att den har genomgått bearbetning kan den leda fram till en ny teori. En kvalitativ 
undersökning beskriver inte enbart det frågorna handlar om utan syftar ett steg längre (Lantz 
,1993).

4.2  Intervju som metod 

Undersökningsmetoden som jag använder mig utav är intervjuer. Intervjun är ett samtal som 
har både struktur och ett syfte. Ämnet för intervjun ges av forskaren som vidare följer upp 
svaren som respondenterna gav (Kvale, 1997). Anledningen till det var att med intervjuer 
skulle det ge mig bredare och djupare svar än vad det skulle ha gjorts med enkäter. Jag ville 
ha svar som inte var förutbestämda utan svar utifrån elevernas egna ord. Den största 
anledningen till att jag valde att göra en undersökning med intervjuer var att det skulle kunna 
ge mig uttömmande svar, då chansen till följdfrågor kunde användas. Jag har valt att använda 
mig av ett enkelt språkval och relativt korta frågeställningar för att göra det enklare för 
eleverna att förstå frågorna. Jag använde mig av 8 förutbestämda frågor samt följdfrågor. När 
jag kände att eleverna inte förstod innebörden med frågan eller att svaret inte stämde överens 
med frågan var det enkelt att ställa en följdfråga eller så försökte jag klargöra hur jag menade. 

Metoden som jag använde mig av var att intervjua eleverna ansikte mot ansikte. Det gjorde 
jag för att svaren skulle bli så ärliga och sanningsenliga som möjligt, samt att eleven kunde 
använda sig av sitt kroppsspråk för att uttrycka sig mer. Många menar att när man använder 
enkäter blir det enklare för eleven att vara ärlig, detta på grund av att bandspelaren vid 
intervjuerna skulle hämma eleven. Personligen och av tidigare erfarenheter menar jag att 
svaren oftast inte blir särskilt djupa och för många elever är det enklare att uttrycka sig verbalt 
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istället för att skriva. 

4.3  Urval 

Lärarna som jag kontaktade för att kunna genomföra intervjuerna med eleverna är tidigare 
studenter som jag känner sedan tidigare, men som numera arbetar som lärare i ämnet idrott 
och hälsa. Jag kontaktade lärarna genom att ringa till dem. Jag berättade på ett utförligt och 
positivt sätt vad intervjuerna med eleverna skulle handla om och bestämde tid och plats när vi 
skulle träffas. Det var inga problem med att besöka skolorna, jag blev väl bemött på båda 
skolorna. Vi träffades på lärarexpeditionen på skola 1. Jag pratade med idrottsläraren hur jag 
hade tänkt mig att genomföra intervjuerna. Jag träffade eleverna och presenterade mig samt 
berättade om mitt uppsatsarbete. På skola 2 träffade jag läraren utanför expeditionen på 
skolan. Vi träffade eleverna utanför idrottshallen och jag berättade vad jag hade för syfte med 
att intervjua eleverna. 

Intervjupersonerna var elever i klassen som förmodligen tyckte att mitt syfte med 
undersökningen verkade intressant. Det var alltför många elever som ville hjälpa till med 
intervjuerna. Lärarna i ämnet idrott och hälsa valde på grund av detta slumpvis ut eleverna. 
Jag förklarade syftet med min undersökning och jag tvingade ingen elev att deltaga. Holme 
(1996) menar att deltagandet i en undersökning måste ske frivilligt. Det är också viktigt att 
individerna blir informerade vad det är för undersökning (Holme, 1996). Jag besökte två 
stycken grundskolor i kommunen. Tanken med att intervjua elever från två olika skolor var att 
se om uppfattningen bland eleverna var likadana. Jag intervjuade sammanlagt tio elever, fem 
på vardera skolan. Sex pojkar och fyra flickor medverkade i intervjuerna. 

4.4 Genomförande 

Intervjuerna skedde i ett enskilt rum för att ta bort alla störande moment för eleverna som ofta 
kan finnas i en idrottshall. Holme (1996) redogör i sin bok att intervjuaren ska se till så att det 
skapas en miljö där den intervjuade individen kan känna sig trygg samt att intervjuaren inte 
skall dela med sig av sina egna åsikter (Holme, 1996). Jag förklarade också att svaren som jag 
fick av eleverna skulle vara konfidentiella och att det bara var jag som skulle ta del av 
intervjuerna. Holme (1996) menar att tystnadsplikt och anonymitet är viktiga aspekter som 
måste följas (Holme, 1996). Jag antecknade det som jag tyckte var oklart och lade in det i 
slutet av intervjun. Jag hade en bandspelare till hjälp för att underlätta mitt arbete. Det gör det 
enklare när jag ska sammanställa materialet. Jag var noga med att påtala att bandspelaren 
skulle användas till detta innan jag startade vår intervju. Jag förklarade situationen för 
eleverna och att det skulle underlätta mitt arbete med intervjuerna. Eleverna hade inga 
synpunkter mot detta. Fördelen med att använda bandinspelning är att svaren registreras exakt 
(Patel & Davidsson, 1994). Intervjuerna med eleverna tog ungefär 15 minuter vardera att 
genomföra. 
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4.5 Reliabilitet och validitet 

Om man vet att man har undersökt det som är avsett att undersöka är validiteten god. 
Undersöker man det på ett väl tillförlitligt och beprövat sätt har man en god reliabilitet. Båda 
begreppen har ett förhållande till varandra som gör att man måste titta på båda. För att höja 
reliabiliteten registrerar man intervjun på ett band, då kan man vara säker på att man uppfattat 
allt på ett korrekt sätt (Patel & Davidsson, 1994).  

I min undersökning anser jag att intervjufrågorna mäter det som är tänkt att mätas vilket ger 
en god validitet. Frågorna var gjorda så att jag kunde nå fram till problemformuleringarna. 
Det jag använde mig av var intervjuer som jag ansåg undersökte det som var avsett att 
undersökas, därmed var validiteten god. Något som också gör att tillförlitligheten höjs är att 
jag hade med bandspelare vid intervjuerna och skrev även kortare anteckningar.  

4.6  Databearbetning    

Jag började bearbeta intervjuerna genom att lyssna igenom bandinspelningarna och skrev ner 
det som sades. Jag skrev det så ordagrant som möjligt. Lantz (1993) skriver att man bör 
sammanställa data på ett sätt som gör det möjligt att reflektera över svaren. Man hittar 
mönster som relaterar till varandra då man fördjupar sig med helheten. För att underlätta 
denna process kan man ställa upp det insamlade materialet i enkla tabeller eller mallar. Då blir 
det lättare att dra slutsatser och nå en sammanställning (Lantz, 1993). När materialet hade 
bearbetats så såg jag att det var tillräckligt för denna undersökning. Det gick att dra slutsatser 
som gjorde att det gick att få ett resultat. Jag valde ut citat som jag kunde använda till mitt 
resultat. Av etiska aspekter så använde jag andra namn för att de inte skulle bli igenkända. 
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5 Resultat

Syftet med att göra den här undersökningen var att jag ville se hur eleverna uppfattar ämnet 
idrott och hälsa samt hur eleverna anser de blir bedömda och betygsatta av lärarna. Utifrån 
syftet så gjorde jag frågorna som ställdes till tio elever i årskurs nio på högstadiet, sex pojkar 
och fyra flickor. I kommande text har jag tänkt redovisa det resultat jag fick av frågorna. 
Dessa svar är inte generella eftersom studien innefattar bara tio intervjuer. 

5.1  Vilka kunskaper tror du lärarna bedömer 

När jag ställde frågan vilka kunskaper tror du läraren betygsätter så svarade eleverna på skola 
1 att det var viktigt att vara aktiv, det hade en stor betydelse. Vidare så tryckte eleverna på att 
det sociala samspelet påverkade betygsättningen samt inställningen till ämnet. En elev säger 
så här ”de tittar på kläder och sånt där” men säger samtidigt att ” kollar självklart om man 
jobbar bra liksom att man inte står stilla med innebandyklubban i en hörna”  
På skola 2 lyfter eleverna fram vikten av att vara ombytt på lektionerna och att man försöker 
göra sitt bästa på lektionerna som en viktig del i bedömningen. Prestationen är en 
betydelsefull del i betygsättningen enligt pojkarna på skola 2.  

Slutsatsen av detta är att det är viktigt att vara aktiv på lektionerna. Det är bra om eleverna har 
bra inställning till ämnet, för har eleverna det så innebär det oftast att det är roligt och så blir 
de mer aktiva på lektionerna. Eleverna menar att lärarna bedömer det sociala samspelet 
mellan eleverna. Det framkom också i samtalen att lärarna bedömer eleverna utifrån 
prestationer i form av meter och tider.  

5.2 G, VG, MVG 

G
För att uppnå betyget godkänt på grundskolan tyckte eleverna det viktigaste var att de skulle 
vara aktiva i alla delmoment i ämnet idrott och hälsa. Närvaro och att göra sitt bästa på 
lektionerna tyckte eleverna skulle räcka för betyget G. Det som kan sägas är att båda skolorna 
hade samma uppfattning om betyget godkänt. För att få betyget G menar vissa elever att det är 
viktigt att vara ombytt. En flicka säger: 

 ”Att man är där och är ombytt, så man inte kommer i jeans och att man   
 verkligen försöker så tycker jag att man ska ha G” 

Att man försöker att göra sitt bästa på idrottslektionerna och att man är aktiv är två saker som 
kommer fram av elevernas svar när det gäller att uppnå betyget godkänd. 

VG
För väl godkänt betyget och godkänt betyget skiljer det inte så mycket enligt elevernas syn. 
På båda grundskolorna är eleverna ganska överens om att de bör ha någon form av 
spetskompetens i idrott och hälsa. Det kan vara praktiskt eller teoretiskt. Eleverna på skola 2 
menar att de behöver vara lite bättre på några moment som t ex, redskap, bollsporter eller 
simning.  
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”För VG ska du vara bra på någonting så du kan liksom ha bättre betyg i några  moment,  

att man kan springa eller ha bra bollsinne”.

”Förbättrad kunskap om en viss idrott, man är kanske duktig teoretiskt på kost och sådant där, 
 man kanske är duktig på fotboll eller bollsporter överhuvudtaget, man kanske orienterar bra 
 man sticker ut helt enkelt än vad man gör på godkänt nivå”.

När det gäller VG betyget menar många elever att man ska behärska någon form av aktivitet, 
det spelar ingen roll vad det är bara du sticker ut lite extra. Övervägande delen av de 
intervjuade eleverna anser att det är väldigt enkelt att uppnå betyget väl godkänt. De flesta 
elever behärskar någon form av aktivitet.  

MVG
För betyget mycket väl godkänt säger eleverna på skola 1 att förmågan att kunna vara en 
ledare är en viktig aspekt för det högsta betyget.  

 ”Då ska man specialisera sig på någonting, kanske någon speciell, man är mer aktiv,   
 man kanske ska ha en egen lektion, visa att man kan vara ledare och så”. 

För att kunna visa detta har eleverna egna lektioner i ämnet idrott och hälsa där eleverna 
själva väljer aktivitet. Eleverna planerar och organiserar lektionen på egen hand. En elev säger 
att man dock väljer själv om man vill hålla i en lektion eller inte. Betyget blir högre om man 
leder en lektion på ett bra sätt. 

 ”För att få ett högre betyg ska man leda en lektion och gör man det på ett bra sätt, man  
 väljer själv om man vill hålla lektion eller inte”. 

Hålla en lektion är något som anses premieras till högsta betyget. Prestationer är också viktigt 
enligt skola 2 där just prestationen var i centrum på undervisningen för det högsta betyget. 
Vill man ha högsta betyget så var prestationen det viktigaste tyckte eleverna. Ett fåtal elever 
menar att inställningen och att alltid göra sitt bästa på lektionerna ligger till grund för betyget 
mycket väl godkänt samt att man förstår sambandet mellan kost och hälsa. 

 ”Jag tror att de går mycket på inställning och sånt. Har förståelse för hälsa och hur mycket  
 man behöver röra sig och vad som är bra för kroppen, sen att man har hum om kost och sånt”. 

Prestationer är något som skola 2 betygsätter för att kunna nå de högre betygen. Läraren i 
ämnet idrott och hälsa får här stöd av Eriksson. m fl.(2003) som menar att för att få de högre 
betygen hade lärarna en gemensam uppfattning om prestationer i form av färdigheter, de 
menade också att i vissa fall krävdes resultat (Eriksson. m fl. 2003). Eleverna hade nio olika 
moment som skulle genomföras som t ex, löpning, friidrott, styrka och bollsporter för att 
belysa några aktiviteter. För att kunna uppnå de högre betygen som VG och MVG var 
eleverna tvungna att springa på en viss tid. Hoppa längdhopp ett visst antal meter. Bollsporter 
tolkade läraren själva, där fanns inga mätbara resultat. Eriksson. m fl.(2002) säger att 
prestationer, resultat och tävlingar är andra saker som påverkar betygen vilket inte stämmer 
överens med i vad som står i kursplanen för ämnet idrott och hälsa. Det finns inget som visar  
att det är något som tillämpas i betygsättningen, däremot förekommer det att elever jämförs 
när vi pratar om centimeter och sekunder (Eriksson. m fl. 2002). På skola 1 förekom det inget 
prestationstänkande för de högre betygen utan där hade eleverna en annan uppfattning av 
ämnet i idrott och hälsa. Ledarskap var det som premierades för VG och MVG. Eriksson 
(2003) beskriver lärares uppfattning om kraven för de högre betygen. Lärarna hade en 
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gemensam uppfattning om prestationer i form av färdigheter, de menade också att i vissa fall 
krävdes resultat. För att nå MVG, det högsta betyget, krävdes det att eleven kunde visa prov 
på god ledarskap (Eriksson. m fl. 2003).  

5.3 Diskussion bedömning och betygsättning 

Majoriteten av eleverna på båda skolorna var nöjda med att lärarna hade utvecklingssamtal 
med eleverna där betygsättningen diskuterades. På båda skolorna förekom samtalen en gång 
per termin och då i samband med betygsättningen i slutet av terminen. Ett flertal elever 
menade att samtalen skulle vara mer kontinuerliga. En pojke förklarar följande: 

 ”De brukar ha en genomgång innan vi slutar varje termin och ha lite 
 betygsnack, det här har du gjort och kommit fram till under den här terminen. 
 Kanske de skulle behöva någon träff till innan det är slut så att säga. Får man 
 reda på det här på mötet i slutet av terminen. Det kan kännas lite surt  när man 
 kommer på slutet av terminen och inte kan ordna till det” . 

Ett fåtal elever tycker att det är lite upp till en själva att fråga läraren hur man ligger till i 
ämnet, samt vad man bör utveckla för att nå ett högre betyg. Enligt Annerstedt (2002) är det 
lärarna som måste samtala med eleverna om deras kunskaper och på vilka grunder 
bedömningen och betygsättningen sker (Annerstedt, 2002). Även om eleverna tycker att det är 
deras sak att fråga läraren om betygsättningen så är det egentligen lärarens ansvar att 
informera eleverna.

5.4 Elevernas delaktighet 

Terminsplanering får eleverna ta del av på båda skolorna. Planeringen är helt upplagd av 
lärarna och eleverna menar att lärarna bestämmer undervisningen utifrån terminsplaneringen. 
Eleverna upplever att de inte har något större inflytande över undervisningen på någon av 
skolorna. På skola 1 får eleverna hålla egna lektioner och på så sätt få delaktighet i 
undervisningen. Eleverna nämner att det handlar om ledaruppgifter som eleverna själva 
skapar. Dessa genomför eleverna för att kunna nå ett högre betyg.  Johan i årskurs nio 
sammanfattar det så här: 

 ”Vi får en planering när vi börjar terminen på alla veckor egentligen där läraren  
  satt upp vad vi skall hålla på med, sen har vi faktiskt elev ledda lektioner där jag   
 och en kompis till ska hålla i en golflektion, det tycker jag är väldigt bra och   
 trevligt att vara lite ledare också någon gång. Vi får välja vilken idrott, det   
 tycker jag är jättebra, men annars har vi inte något jätteinflytande på    
 planeringen direkt tyvärr. Det funkar bra ändå”.  (Johan)

Några elever på skola 2 säger dock att de kan få bestämma aktivitet ibland när det är många 
sjuka, och på vissa bollsporter får vi faktisk välja mellan tre olika aktiviteter som läraren 
bestämt och på så sätt kan vi påverka undervisningen. 

Det är många olika moment som planeringen ska innehålla och dessa kan man inte plocka 
bort för då faller hela syftet med undervisningen. Eleverna på skolorna hävdade att de inte 
hade något större inflytande på lektionerna, men det visade sig att de faktiskt påverkade sin 
undervisning. Det handlade om att bestämma aktivitet på vissa lektioner samt om 
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ledaruppgifter. Lpo 94 framhäver att skolan skall sträva efter att ge eleverna inflytande på 
undervisningen. Eleverna har visserligen inflytande på undervisningen fast det är i mindre 
utsträckning. 

5.5 Teoretiska inslag i idrott och hälsa 

På skola 1 har eleverna en halvtimmes hälsalektion i veckan utöver de ordinarie två 
lektionerna, däremot har skola 2 ingen schemalagd tid för teori. På skola 2 tycker eleverna att 
det är väldigt lite teori. Vidare så säger eleverna att de har en teorigenomgång om t ex kost, 
får ett häfte som handlar om kost och sen har vi prov på det. Eleverna har genomgått en 
hälsoprofil på skola 1 där eleverna har antecknat vad de har ätit, samt hur mycket de har tränat 
under en vecka. En tjej berättar att de haft hälsa och teori:

 ”Vi har haft hälsoprofil, vad man har ätit under en vecka för att få en bättre    
 syn på hur anledningen är till hur man mår och så”. 

Det som eleverna vill lära sig under hälsalektionerna är hur kroppen fungerar och att utveckla 
sina kunskaper om kost och bli lite mer kostmedvetna. Gemensamt för båda skolorna är att 
under teorilektionerna så pratas det mycket om kost, muskler och hur man skall träna för att 
må bra. Båda skolorna använder sig av teoretiska prov och har ett prov per termin. En tjej 
anser att det är bra med den teori som de har och utrycker sig så här: 

 ”Jag tycker det är bra, det är lagom mycket teori, för idrott är mycket rörelse   
  och det tycker jag är bra. Det är bra att ha extra teoripass”. 

Trots Lpo 94 ena kunskapsområde om förebyggande hälsovård som omfattar livsstil, livsmiljö 
och hälsa så har de elever som går på skola 2 för lite teori. Dock pratar de om det väsentliga 
när de väl har teorilektioner. Sandahl (2005) skriver att man i detta kunskapsområde ska lära 
sig att förebygga skador och sjukdomar, man ska också få en god kroppsuppfattning för att 
motverka ätstörningar och dopning (Sandahl, 2005).

5.6 Målen med ämnet 

Syfte och mål för ämnet idrott och hälsa presenteras i kursplanen. Ett syfte med ämnet är att 
eleverna skall utveckla kunskaper om den egna livsstilen och dess betydelse för hälsan 
(Skolverket, 2002).

När jag frågade om eleverna hade fått någon information om vad som står i kursplanen samt 
vilket målet är med undervisningen varierade svaren. En elev säger så här om målen:  

 ” Det har vi fått lite knapphändigt också kanske. Vi får en sån kursplan inför varje år som  
 man läser igenom och kollar hur den ser ut, att man kanske sätter sig ner och pratar lite   
 enskilt om den, har kanske lite frågor om den och så”. 

Enligt de flesta eleverna på båda skolorna har lärarna förmedlat informationen till eleverna. 
Majoriteten av eleverna medger att läraren delat ut ett papper om målen med ämnet. Ett fåtal 
elever har lite svårt att skilja på målen med ämnet och betygskriterierna, eleverna pratar 
istället om olika gränser och resultat för att nå ett visst betyg.  
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”Det har vi fått genom en lapp, där står hur man skall göra för att få godkänt, läraren går  
 igenom det med oss, det är inte så mycket”. 

Lärarens metod för att gå igenom målen för ämnet görs i form av en muntlig genomgång i 
början av terminen. Tholin (2006) menar att det finns ytterst få anvisningar om hur målen 
skall uppnås men det står i kursplanen vilka mål som eleverna skall ha uppnått i årskurs nio 
(Tholin, 2006). Enligt Måhl (1998) ska läraren upplysa eleverna vilka kraven är samt vilka 
kriterier som bedömningen utgår ifrån vid betygsättningen (Måhl, 1998). 
.

5.7 Tankar om idrottsämnet

Elevernas uppfattning om ämnet idrott och hälsa genomsyrades av svar om att det är roligt. På 
de båda grundskolorna framkom det att eleverna tycker ämnet är viktigt och framförallt roligt. 
Några elever menar att det är skönt att komma ifrån klassrummen. Eleverna vill ”röra på sig” 
som de uttryckte sig. De anser det väsentligt att vara aktiva.  

 ”Jag tycker det är det roligaste ämnet, det är skönt att röra på sig. Det är ett   
 avbrott från de andra ämnena, det är viktigt att få röra på sig.” 

Redelius (2005) redovisar en undersökning där eleverna värderar ämnet idrott och hälsa högt. 
Eleverna uppskattar att få röra på sig och det är skönt att slippa sitta still. Det är ett avbrott 
från de övriga stillasittande ämnena (Redelius, 2005). I denna lilla studie som redovisas i detta 
resultat överensstämmer svaren med det som Redelius (2005) kom fram till.

Hela 90 % av eleverna som jag intervjuat på de båda skolorna sysslar med någon form av 
fysisk aktivitet på fritiden. Elevernas träning varierar, det är hockey, fotboll och golf som 
dominerar. Eleverna tränar i genomsnitt tre pass i veckan. En elev tränar hela åtta pass i 
veckan. Det intressanta med detta är att nio av tio elever som är fysisktaktiva på fritiden har 
minst betyget väl godkänt. Den återstående eleven har betyget godkänt och sysslar inte med 
någon fysisk aktivitet på fritiden. 

5.8 Bedömning på lika villkor 

Min avslutande frågeställning var formulerad enligt följande. Bedöms flickor och pojkar på 
samma villkor? Ett fåtal elever såg helt frågande ut till en början, men mjuknade sedan. Det 
var många olika resultat när jag sammanställde informationen från intervjuerna. Några elever 
tycker att det bedöms lika. Ett par elever menar att pojkarna har en fördel när det ska 
betygsättas. De menar att det är mycket bollsporter på lektionerna och att det gynnar pojkarna, 
samt att styrkan i kroppen främjar pojkarna vid många aktiviteter. Några menar att flickorna 
har lättare att få ett högre betyg för att de inte kan göra vissa fysiska övningar. Flickorna är 
oftast duktigare på dans och det har vi så sällan säger en pojke i klassen och det gör det nog 
svårare för flickorna att uppnå ett högre betyg. 

”Jag vet faktiskt inte, men det kan vara så att de flesta killarna får högt betyg för att de kan  
 spela fotboll, tjejerna vill ju hellre göra lugna redskapsövningar och dans så det är ju lite  
 olika. Det är inte så jätte ojämt, det finns tjejer som har VG och MVG i klassen, sen finns  
 det tjejer som inte ens försöker och får betyg efter det” (Emil).   
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På skola 2 där prestationer har ett stort inflytande i undervisningen säger en elev följande om 
bedömningen: 

”Ja, så är det en lägre nivå på tjejer med tider och sådant, det skall det vara också”  

Det som även framkom angående bedömningen är att de flesta pojkar och flickor har stor koll 
på vilka betyg som övriga elever i klassen besitter. Redelius (2004) menar att det är svårt att 
bortse från att pojkar har högre betyg än flickor. Det kan tolkas som att den fysiska 
prestationsförmågan ger högre betyg än andra kvalitéer (Redelius, 2004). I en annan studie 
som Larsson & Redelius (2004) genomfört i 48 svenska skolor visar även den att pojkarna har 
högre betyg än flickorna (Larsson & Redelius, 2004). I ovanstående stycke så upplever en 
flicka att pojkarna ofta gynnas av den fysiska styrka de besitter samt att det bedrivs många 
olika bollsporter på lektionerna vilket skulle vara en fördel för pojkarna. I dagens skola så har 
oftast pojkarna en större fysisk förmåga än flickorna och det är möjligt precis som Redelius 
(2004) nämner att den fysiska prestationsförmågan ger högre betyg än andra kvalitéer.
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6 Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

När jag till en början skulle genomföra min undersökning så hade jag funderingar på att 
använda mig av enkäter. Efter att diskuterat med min handledare kom vi fram till att 
intervjuer skulle vara mer relevant för min undersökning. Jag tror att svaren skulle begränsas 
samt att svaren inte hade blivit så utförliga som jag hade hoppats på om jag använt mig av 
enkäter. Det positiva med intervjuer är att det finns chans till att förklara frågorna samt att 
ställa följdfrågor om det skulle behövas. Lärarna som jag kontaktade var ett enkelt val, det var 
tidigare studenter numera lärare som jag kände och det gjorde det bekvämt för mig. Urvalet 
av eleverna stod lärarna slumpvis för. Jag tyckte det var det bästa sättet, varför skulle jag välja 
ut vilka elever som skulle medverka i min undersökning när jag bara hade träffat eleverna i tio 
minuter. Det viktigaste för mig var att de flesta eleverna i klassen var intresserade och ville 
medverka i undersökningen. Visserligen kunde det bero på att eleverna slapp lektionen om de 
medverkade i intervjuerna, eller så valde lärarna ut elever som behärskade ämnet idrott och 
hälsa. I efterhand är det möjligt att resultatet kunde ha blivit annorlunda om jag valt ut 
respondenterna istället för lärarna.  

6.2 Diskussion 

I diskussionskapitlet kommer jag att göra en sammanställning av mitt resultat kopplat till den 
bakgrund som jag skrivit. Diskussionen kommer att handla lite om mina egna tankar och 
funderingar.

Som ni säkert har reflekterat över har ämnet idrott och hälsa förändrats genom åren. I de 
tidigare läroplanerna Lgr 62, 69, 80 var det mycket fokus på elevernas prestationer. I dagens 
läroplan Lpo 94 heter ämnet idrott och hälsa. Hälsodelen i ämnet har det lagts mycket fokus 
på de senaste åren vilket visar på att ämnet förändrats. I dagens samhälle är det viktigt för 
eleverna att ha förståelse för hälsobegreppet och på vilket sätt eleverna kan förbättra sin hälsa. 
I min undersökning framkom det att eleverna ville lära sig hur kroppen fungerar samt att 
utveckla sina kunskaper om kost. För att testa elevernas kunskaper om kroppen och 
sambandet mellan kost och hälsa användes det teoretiska prov i ämnet. Annerstedt (2002) 
säger att idag är teoretiska kunskaper integrerade i ämnet, medan det för några år sedan var 
helt odiskutabelt att ha läxor och prov i idrott och hälsa. Nu förtiden bedöms och betygsätts 
olika saker genom praktiska aktiviteter och i form av exempelvis prov. Läraren måste hitta en 
metod för att på bästa sätt bedöma det teoretiska i ämnet (Annerstedt, 2002).   

I resultatet kan vi utläsa att elevernas uppfattning om ämnet idrott och hälsa är jämförelsevis 
lika. Det skiljer sig inte särskilt mycket mellan de båda skolorna som jag undersökte. Eleverna 
hade samma uppfattning om vad ämnet handlar om, nämligen att vara aktiv under lektionerna.    
En annan sak som eleverna hade samma åsikt om var att de uppfattade ämnet som roligt och 
framförallt viktigt. Det som var viktigt var att röra på sig vilket är ett gott betyg. Larsson och 
Redelius (2004) menar att det är bra att eleverna tycker ämnet är viktigt med tanke på att ett 
av målen är att eleven skall utveckla ett livslångt intresse för fysisk aktivitet (Larsson & 
Redelius, 2004).
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Bedömning och betygsättning i ämnet idrott och hälsa är problematisk. Alla studier visar på 
samma kriterium för betyget godkänt. Störst fokus är riktat på att eleverna ska ha ett aktivt 
deltagande på lektionerna. I min undersökning säger majoriteten av eleverna att aktivt 
deltagande och närvaro ska ligga till grund för betyget godkänt. Larsson och Redelius (2004) 
har samma uppfattning som eleverna och menar på att det handlar om att delta i 
undervisningen, ha med sig rätt utrustning när det gäller bedömning och betygsättning 
(Larsson & Redelius, 2004). Även Annerstedt (2002) och Eriksson. m fl. (2003) är inne på 
samma linje och kom fram till samma resultat nämligen att eleverna ska ha en aktiv närvaro 
för att få betyget godkänt. Det verkar inte vara särskilt ansträngande att uppnå betyget 
godkänt på grundskolan. Bedömning är väldigt svårt, det spelar ingen roll vad det handlar om. 
Det är känsligt helt enkelt. Jag instämmer med eleverna angående betyget G, det ska räcka 
med att göra sitt bästa på lektionerna. Däremot tycker jag att spännvidden är alltför stor för 
betyget godkänt och jag tror det kan upplevas som fruktansvärt orättvist ibland för många 
elever. Jag är positiv till att införa ett betygsystem som består av fyra nivåer, jag tror det 
skulle underlätta både för elever och lärare. Uppfattningen som jag fått är att det räcker nästan 
med att vara närvarande. Som blivande lärare tycker jag att dagens unga måste höja sin 
fysiska förmåga, de måste inse att det finns många fördelar med att vara fysisktaktiv. Att 
förstå sambandet mellan kost och hälsa är en del i det och dessutom viktig för elevernas 
framtid.

Om man läser kursplanen för idrottsämnet står det nästan ingenting om hur man ska bedöma 
en prestation. Jag tycker inte det är fel att använda måttband och klocka på lektionerna, min 
syn på detta är att många elever kan behöva lite extra utmaningar och på så sätt utveckla sin 
fysiska förmåga. När vi kommer fram till betygsättningen så ska prestation i form av 
måttband och klocka bedömas i mindre utsträckning. 

I Lpo 94 står det att skolan skall sträva mot att eleverna får ta ansvar och ha inflytande på 
undervisningen. Läraren och eleverna skall tillsammans planera, eleverna skall känna sig 
delaktiga i undervisningen (Lärarförbundet, 2001). Carlgren (2002) skriver att eleverna skall 
vara med och reflektera över de nationella kriterierna vilket innebär att eleverna till viss del 
bör vara med i planeringsarbetet (Carlgren, 2002). Personligen tycker jag det är synd att 
eleverna får ha så lite inflytande över planeringen i undervisningen som de hade på de båda 
grundskolorna som jag utförde mina undersökningar på. Det som framkom i min 
undersökning var att eleverna inte hade någonting att säga till om när vi samtalade om 
terminsplanering. Eleverna fick ut ett papper på olika aktiviteter som skulle genomföras under 
hela terminen. På den ena skolan hade eleverna egna lektioner, vilket var det enda inflytande 
eleverna hade i undervisningen. På skola 2 fick eleverna bestämma aktiviteter när många var 
sjuka och det inträffade kanske tre gånger på en termin. Elevernas delaktighet är en 
självklarhet som kan stödjas i Lpo 94. Jag anser att eleverna bör vara med och bestämma till 
en viss del, men jag har förståelse för att det kan vara svårt att låta eleverna få för stort 
inflytande på undervisningen. När många ska vara med och tycka till så uppstår det ofta 
oskiljaktigheter då det är för många åsikter som ska enas. I en studie som Tholin (2006) har 
genomfört i ämnet idrott och hälsa har eleverna oftast ett stort inflytande över innehållet i 
undervisningen, men på vilket sätt undervisningen ska bedrivas har eleverna ytterst lite att 
säga till om (Tholin, 2006). På skolorna jag besökte så fungerade inte elevinflytandet över 
innehållet fullt lika bra som Tholin beskriver, däremot stämmer det att eleverna har ytterst lite 
att säga till om när det gäller undervisningen i ämnet. 
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Jag tror att eleverna glömmer målen ganska snabbt, eleverna behöver påminnas om målen 
med ämnet. När eleverna har dans, bollsporter eller hälsa är min uppfattning den att gå 
igenom målen vid samlingen så eleverna vet vad som gäller för t ex. dans det skulle nog 
påverka undervisningen positivt.  

Det har blivit mer elevinflytande i dagens skola skriver Carlgren (2002). Mål och betyg är det 
som diskuteras flitigast mellan lärare och elever (Carlgren, 2002). Som jag skrivit tidigare är 
det inte mycket inflytande eleverna har på planering och undervisning i ämnet idrott och 
hälsa. Författarna ovan och eleverna delar samma åsikt när det gäller diskussionen om mål 
och betyg. Diskussionerna om mål och betyg sker en gång per termin, men det är inga 
problem att diskutera detta med idrottsläraren när eleven känner för det. Positivt för eleverna 
är att idrottsläraren kan samtala med eleverna när de känner för det. Jag tror att eleven i fråga 
kan förbättra sin fysiska status när han eller hon vet vad som behöver förbättras för att t. ex nå 
ett högre betyg. Personligen tycker jag att samtal mellan elever och lärare bör ske två gånger 
per termin på högstadiet. Detta grundar jag på den besvikelse som kan uppstå när elever får ta 
del av lärarens betygsättning två veckor innan terminens slut. Hur ska eleverna kunna åtgärda 
ett betyg som eleven inte räknat med. Visserligen är det lite upp till eleven själva att ställa 
frågan till läraren men jag tror det kan vara utvecklande för eleven med ytterligare ett samtal 
till per termin. Jag tror det kan påverka den fysiska aktiviteten positivt om eleven får ta del av 
informationen tidigare. 

De elever som är fysiskt aktiva på fritiden har oftast de högre betygen i ämnet idrott och 
hälsa. Det som dominerar undervisningen i ämnet är pojkarnas fritidsaktiviteter och det är 
troligen orsaken till att det är fler pojkar än flickor som uppnår de högre betygen (Skolverket, 
2004). I mitt resultat har jag sett att fritidsaktiviteterna har stor betydelse för de högre 
betygen. I min undersökning har jag inget underlag för att pojkarnas fritidsaktiviteter 
dominerar undervisningen. Däremot framkom det i min undersökning att både pojkar och 
flickor som har någon aktivitet på fritiden har de högre betygen VG och MVG. Annerstedt 
(2002) menar att om elever idrottar på fritiden så kommer troligtvis idrottsbetyget påverkas 
indirekt. Möjligheten till att få ett högre betyg i idrott ökar därför om idrottsliga kunskaper 
utvecklas på fritiden (Annerstedt, 2002). Instämmer med Annerstedt och för mig är det 
självklart att det är på detta viset. Det spelar ingen roll vilken eller vilka aktiviteter eleverna 
utför på sin fritid. Det viktiga är att de tycker det är kul med fysisk aktivitet, sen så är det 
positivt ur elevernas perspektiv att de även genererar högre betyg för eleverna i skolan. Men 
det viktigaste med aktiviteter i skolan och på fritiden är förståelsen att utveckla ett livslångt 
intresse för fysisk aktivitet.  

Redelius (2004) menar att det är svårt att bortse från att pojkar får högre betyg i idrott och 
hälsa. Det kan tolkas som att den fysiska prestationsförmågan ger högre betyg än andra 
kvaliteter (Larson & Redelius, 2004). Några elever antydde det som Redelius skriver, att 
pojkarna får ett högre betyg för att de kan utnyttja den fysik de har naturligt i kroppen på 
många olika aktiviteter. Ett fåtal elever säger också att flickorna har lättare att få ett högt 
betyg för att de inte kan göra vissa fysiska övningar. När det gäller den fysiska 
prestationsförmågan så är min uppfattning den att pojkarna har stor fördel av sin fysik vid 
många aktiviteter i idrott och hälsa. Undersökningen som jag genomförde stödjer inte 
Redelius studie, men den största anledningen till det är nog för att undersökningen har varit 
för liten. 
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Det kan diskuteras om pojkar har större kunskaper om hur man påverkar hälsan, om de har 
bättre kapacitet till att använda sin kropp, kan de ge utryck för känslor och stämningar med 
hjälp av rytm och estetik bättre än flickor (Tholin, 2006). En pojke menade på att om vi haft 
mer dans på lektionerna hade det varit enklare för flickorna att uppnå högre betyg. Vi har dans 
väldigt sällan säger han. Jag är ganska övertygad att flickorna hade haft lika höga betyg som 
pojkarna i ämnet idrott och hälsa om det varit lika mycket dans som bollsporter.  

6.3 Vidare forskning 

Mitt arbete var en relativt liten studie. När jag nu sammanställt det insamlade materialet har 
jag funnit att ämnet hade varit intressant att utforskas i större utsträckning. Det hade varit 
relativt enkelt att öka antalet intervjuer i undersökningen om tid och utrymme till det funnits. 
Det är möjligt att resultatet hade blivit annorlunda om fler elever intervjuats. Vidare forskning 
i ämnet känns därför aktuellt.  
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Bilaga 1 

Pojke    Flicka 

Betyg i ämnet idrott och hälsa? 

Idrottar du på fritiden?   Vilka idrotter/aktiviteter? 

Vad tycker du om ämnet idrott och hälsa?  

Vad tycker du krävs för att få betyget G? 

Vilka egenskaper tycker du som elev man ska ha för de högre betygen,  Vg och Mvg? 

Hur bedömer lärarna era kunskaper i idrott och hälsa? Vad bedöms? 

Vad är målet med idrottsundervisningen? 

På vilket sätt diskuterar lärare, bedömning och betygsättning med er elever? 

På vilket sätt är ni elever delaktiga med planeringen i idrottsundervisningen? 

Hur har ni elever fått information i vad som står i kursplanen angående mål i ämnet 
idrott och hälsa? 

Vad är målet med hälsoundervisningen? 

Vilka teoretiska inslag i idrottsundervisningen finns?  

Tycker du att pojkar och flickor bedöms på lika villkor?  
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