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ABSTRACT 
 
Syftet med vår rapport är att undersöka elevers kunskaper när det gäller bedömning 
och betygsättning inom ämnet idrott och hälsa. Vi har även undersökt hur eleverna 
upplever att bedömning och betygsättning i ämnet idrott och hälsa går till. Vår 
undersökning bygger på kvalitativa intervjuer med tio respondenter som alla går sista 
året i grundskolan. Studien är utförd på två olika skolor i sydöstra Småland. 
Resultatet visar på att alla elever har fått ta del av betygsunderlaget men att 
skillnaden i förståelse är stor bland eleverna. Vad eleverna tror sig bli bedömda 
utifrån är i flera fall felaktigt i jämförelse med vad som står skrivet i den nationella 
kursplanen. Däremot så har skolorna brutit ner den nationella kursplanen till en lokal 
kursplan där eleven kan finna stöd för en del av sina uppfattningar kring betyg och 
bedömning. Eleverna upplever att en del aktiviteter inom idrott och hälsa har högre 
status än andra och de elever som är duktiga på de idrotterna får ett högre betyg.  
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1 INTRODUKTION 
 
Vi är två lärarstudenter som är i slutet av vår lärarutbildning. Vi har valt att 
genomföra en undersökning kring bedömning och betygsättning inom ämnet 
idrott och hälsa. Valet av ämne beror till stor del på egna erfarenheter från vår 
verksamhetsförlagda utbildning, vikariat med mera där vi upptäckt att ett stort 
antal elever tycks verka osäkra över vad som bedöms och betygssätts inom ämnet 
idrott och hälsa. Det vi ställer oss frågande till i denna undersökning är hur elever 
upplever bedömning och betygsättning och om elevernas tolkning stämmer 
överens med skolans lokala kursplaner för idrott och hälsa.  
 
Denna uppsats känns relevant för att öka kunskapen, både hos lärare och blivande 
lärare, angående styrdokument, kursplaner och betygsättning. Det skulle vara till 
ett stort värde för skolan att få bort den osäkerhet som råder angående betyg och 
bedömning. 
 
Som lärare i idrott och hälsa har man en specifik uppgift att utveckla elevernas 
lärande inom ämnesområden, såsom hälsa och fysisk aktivitet med mera. Vad 
som ofta glöms bort är att läraren också ska kunna redogöra för på vilka grunder 
man gör en bedömning. Undervisningens specifika innehåll styrs av läroplanen 
och ämnets kursplan. Målen att sträva mot och de mål som ska uppnås som 
återfinns i nationella kursplanen är relativt vagt formulerade och det så kallade 
lokala frirummet att själv kunna välja innehåll och arbetssätt är mycket stort. 
Larsson (2005) skriver att grundskolans kursplan i idrott och hälsa är utformad på 
ett öppet sätt vilket ger stort utrymme för tolkningsmöjligheter.  
 
I grundskolan är ämnet idrott och hälsa ett obligatoriskt ämne. Den betygsättning 
som läraren ska ge eleverna i ämnet idrott och hälsa ska vara väl förankrad i de 
mål och riktlinjer som regeringen har fastställt nationellt. Eleverna ska kunna 
förstå vad som bedöms och värdesätts för ett visst betyg. Därmed är det högst 
relevant att eleverna har kännedom om kursplanens mål och de kriterier som 
ligger till grund för betygsättningen. Betyg har den viktiga rollen att kunna 
”öppna och stänga dörrarna för individers framtida livschanser” det är därför 
viktigt att man som lärare tar fenomenet betygsättning på största allvar (Korp, 
2003 s. 38).  
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2 BAKGRUND 
 
För att sätta in er läsare i vår undersökning följer nedan en presentation av vilken 
struktur skolan lyder under samt en genomgång av hur forskningsläget ligger till 
på området. Vi kommer också att beskriva hur strukturen av kursplanen är 
upplagd och hur bedömning och betygsättning fungerar. 
 

2.1 Skolans allmänna styrapparat 
 
Skollagen är det som reglerar och styr skolans utbildningsapparat. Den ger de 
övergripande mål och riktlinjer för hur skolan skall formges. Det är också 
skollagen som ger kommunerna de direktiv som de måste följa när de bedriver sin 
lokala utbildning (Skollagen 1985:1100). Under skollagen så råder för närvarande 
Lpo 94 som baseras på skollagen. Denna ersatte Lgr 80 som var inriktad på 
regelstyrning med konkreta anvisningar och instruktioner, medan Lpo 94 mer 
syftar till en allt större decentralisering jämfört med tidigare läroplaner. Lpo 94 
innehåller även mål och riktlinjer som skolan skall arbeta efter (Lpo 94). En av 
utgångspunkterna i läroplanen är vilken kunskapssyn som ska föreligga. Från att i 
tidigare styrdokument i huvudsak bedömt faktakunskaper ska det istället nu 
bedömas enligt de fyra f:en; fakta, färdighet, förståelse och förtrogenhet (SOU 
1992:94) Dessa står som grundpelare i hur kunskapen ska bedömas och beskrivs 
utförligare i avsnittet bedömning av idrott och hälsa. 
 
Uppbyggnaden av de styrdokument som ligger till grund för betygsättningen kan 
något förenklat schematiseras genom följande figur:  
 

 
Tanken med strukturen ovan, är att gå från central regelstyrning (Lgr 80) till 
effektivisering i skolverksamheten, men också en professionalisering av lärarna. 
(Alexandersson 1999). Det Alexandersson (1999) syftar på är att lärarna vidgar 
sitt yrkesfält genom att även vara ansvariga för informationsförmedlingen rörande 
hur betygsättningen sker. Det kan utläsas från styrdokumenten och tanken är att 
eleverna ska uppnå förståelse om vad som kommer att bedömas vid 
betygsättningen och på vilka grunder detta sker. Eleverna ska även få möjlighet 
att påverka stoff och utformning av undervisningen för att nå de mål som är 
fastställda nationellt och lokalt (Skolverket 2004). 
 
 

Styrdokument Innehåll Utfärdare 

Skollagen Lagar och förordningar Riksdagen 
Läroplan (Lpo 94) Gemensamma mål, riktlinjer 

& värdegrund 
Regeringen 

Kursplan och 
betygskriterier 

Vad som ska betygsättas Skolverket 

Lokal kursplan Hur eleverna jobbar för att 
nå reviderade mål 

Den enskilda 
Skolan 
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2.1.1 Kursplansarbete - allmänt  
 
För varje ämne finns en egen specifik kursplan som skall följas. Den skall 
komplettera läroplanen och bidra till att underlätta så att eleverna når de mål som 
föreskrivs i läroplanen. Kursplanen är inte detaljerad eftersom den är utformad så 
att varje enskild skola har möjlighet till stort tolkningsutrymme (Skolverket, 
2003). Myndigheten för skolutveckling (2007) skriver att en förutsättning för att 
systemet ska fungera är att lärare och elever, men även föräldrar, har en 
fungerande kommunikation kring vilka krav som ställs. Eleverna måste ha 
kännedom om kriterierna för olika betyg och vilka kvaliteter i sin kunskap de 
måste visa upp för att nå de olika betygstegen. Carlgren (2002) skriver att 
elevernas medvetenhet och lärande om bedömningsgrunderna ökar om eleverna 
får vara med i planeringsarbetet och reflektera över vad som står skrivet i de 
nationella kriterierna. I skolverkets text ”Likvärdig bedömning och betygsättning - 
allmänna råd och kommentarer” (2004) belyses det hur viktigt det är att eleverna 
görs medverkande i undervisningen och betygsättningen. 
 

2.2 Kursplan idrott och hälsa - Grundskolan 
 
 
I kursplanen finns två typer av mål, ”mål att sträva mot” och ”mål att uppnå”. 
Nedan finns en sammanfattning av de båda centrala målen som ingår i kursplanen 
för idrott och hälsa. Om ni vill läsa kursplanen för idrott och hälsa i sin helhet 
finns den bifogad som bilaga 1.   
 
I ämnet idrott och hälsa finns ett antal strävansmål (Skolverket, 2003) som rör 
eleverna. Det står skrivet att skolan skall sträva efter att eleverna:    

utvecklar sin fysiska, psykiska och sociala förmåga samt utvecklar 
en positiv självbild (Skolverket, 2003) 

utvecklar kunskap om vad som främjar hälsa (Skolverket, 2003) 

utvecklar en god kroppsuppfattning och kunskaper som gör det 
möjligt att se, välja och värdera olika former av rörelse ur ett 
hälsoperspektiv, stimuleras till ett bestående intresse för 
regelbunden fysisk aktivitet och tar ett ansvar för sin hälsa 
(Skolverket, 2003) 

 
Det finns även mål som syftar till att eleverna ska kunna organisera och leda 
aktiviteter, alltså utveckla sina ledaregenskaper. Det är få specifika aktiviteter som 
nämns i målen men att ha en inblick i friluftslivets historia och att eleverna ska 
känna till olika lekar och danser nämns. Även att lära sig hur man handlar i nöd- 
och katastrofsituationer både på land och i vatten finns med i målen. 
 
I målen som eleven skall ha uppnått innan de lämnar grundskolan, alltså i slutet 
av nionde skolåret så säger kursplanen att eleverna skall förstå sambandet mellan 
mat, motion och hälsa. De ska även kunna delta i lek, dans och idrott och kunna 
utföra lämpliga rörelseuppgifter. Även ledaregenskaper som att ha förmågan att 
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kunna skapa och genomföra aktiviteter för egen motion finns med som en punkt. 
Att kunna hantera nödsituationer i och vid vatten och ha kunskaper i livräddande 
första hjälpen nämns också. Inom mer konkreta aktiviteter nämns att eleverna 
skall kunna "orientera sig i okända marker genom att använda sig av olika 
hjälpmedel samt kunna planera och genomföra vistelse i naturen under olika 
årstider". Som en punkt nämns också att eleven skall "ha kunskaper i vanliga 
rörelseaktiviteter och hur de kan bedrivas på ett säkert sätt" (Skolverket, 2000).  
 

2.3 Bedömning av idrott och hälsa 
 
Den generella innehållsstrukturen behandlar vad-frågorna inom ämnet idrott och 
hälsa (Larsson och Redelius 2004). Alltså vad ska eleverna lära sig och vad ska 
betygsättas. Varken läroplan eller kursplan talar detaljerat om hur betyg skall 
sättas och det som ligger till grund för betyget godkänt är otydligt (Annerstedt, 
2001). Hedenquist & Håkansson (2001) anser att de nationella målen är så pass 
tolkningsbara att behovet av ett utarbetat lokalt klarläggande är nödvändigt.    
Detta brukar benämnas som det lokala frirummet, men avgränsas av skollagen, 
där det står skrivet att ”utbildningen skall vara likvärdig varhelst den anordnas i 
landet.”   
 
Under avdelning kursplaner i idrott och hälsa på skolverkets hemsida framgår vad 
som har betydelse för bedömningen i ämnet (Skolverket, 2003). 
 
 

Bedömningen i ämnet idrott och hälsa avser kunskaper om hur 
den egna kroppen fungerar och hur eleven bland annat genom 
regelbunden fysisk aktivitet och friluftsliv kan bibehålla och 
förbättra sin fysiska och psykiska hälsa. Även elevens förmåga 
att reflektera över och värdera fysiska aktiviteters betydelse för 
livsstil och hälsa utifrån både ett individ- och ett 
samhällsperspektiv är av vikt vid bedömning (Skolverket, 2003).  
 

 
Trots alla dessa verktyg och vägledning som finns för bedömning, uppträder en 
splittrad bild då man tittar på tidigare forskning rörande vilka kunskaper som 
bedöms i idrott och hälsa. De olika studier som presenteras nedan har olika 
utgångspunkter och fokuseringar rörande betygsättning, men berör ändå vår 
studies forskningsfält. Först studerar vi Annerstedts undersökning kring några 
lärares uppfattningar av vad de betygssätter. Sedan presenteras även Bob Carrols 
(1993) tolkning av vad han anser att lärare inom idrott och hälsa ska bedöma. 
Slutligen ger vi även Larsson och Redelius (2004) som tar upp ämnets specifika 
karaktär som utgångspunkt för vad de menar ska ligga till grund för betygsättning 
 
Annerstedt (2004) har i en studie med inriktning idrott och hälsa undersökt 
betygsättningens vad- och hur- frågor med syfte att komma åt lärarnas tolkning 
rörande betygsfrågan. Resultatet visade att arbetsinsats och närvaro var något 
samtliga lärare värdesatte. Vidare var social kompetens något som alla lärare 
betonade och menade att det var en viktig grund, speciellt för de elever som 
siktade mot ett högre betyg. Denna egenskap visade sig vara av högre prioritet än 



7 

den fysiska förmågan. Ställer vi detta mot vad som står i styrdokumenten 
återfinns bedömningsgrunder som pekar åt motsatt håll. (Tagit bort Eliasson!!!).  
 
Carrol uppmärksammar i sin bok Assessment in physical education (1993) de 
svårigheter lärare upplever vid bedömning. Han menar att många undervisar först 
och sedan reflekterar över vad som ska bedömas, när det rimligen borde vara 
tvärtom. Specifikt för idrottslärarrollen menar Carrol är att både process och 
produkt ska bedömas, det vill säga hur eleven exempelvis lär sig att förbättra sig 
och slutligen gör en bra och korrekt kullerbytta. Han sammanfattar sina 
ståndpunkter i en modell som han kallar ”the objectives model”. Denna visar vad 
läraren förväntar sig av sina elever gällande deras färdigheter och kunskaper. 
Modellen sammanfattas i följande kategorier: 
 

1) Fysisk färdighet och kompetens: Hur tillämpar eleven sina färdigheter 
samt vilka resultat nås. 

2) Fysisk utveckling, hälsa och fysisk status; såsom styrka, snabbhet, 
koordination. 

3) Kognitiv förmåga: Fakta, förståelse genomförande och utvärdering. 
4) Aktiv fritid och livsstil; ha kunskap och utöva regelbunden fysisk aktivitet 
5) Sociala och personliga kvalitéer: samarbetsförmåga, ledaregenskaper och 

hänsynstagande. 
6) Estetisk förmåga: Kunna uttrycka känslor genom olika uttryckssätt.    

 
Dessa sex punkter som Carrol (1993) presenterar lägger stor vikt vid att bedöma 
fysiska och sociala färdigheter. Det som kan vara av vikt då vi nämner modellen 
är att den är utgiven innan Lpo 94 hade satts i verket. Carrols modell har en tydlig 
blandning av det primära i de två olika styrdokumenten Lgr 80 och Lpo 94. Punkt 
ett kan härledas in i resultatinriktade läroplan Lgr 80, medan punkt tre i stort sett 
är en direkt koppling till den nuvarande läroplanen, med de fyra f:en; fakta, 
färdighet, förståelse och förtrogenhet. Punkten som rör fritid och livsstilsfrågan 
beskriver författaren som svår att bedöma för läraren, ett sätt kan dock vara att 
eleverna för träningsdagbok. Genom detta får eleverna även jobba med sin 
kognitiva förmåga som innefattas i författarens tredje punkt.  
 
Isberg (1996) har haft som utgångspunkt att studera det förslag om olika 
kunskapsformer som lades fram 1992 av statens offentliga utredningar. Där 
delades kunskap in i fyra olika former:  
 

1. Faktakunskap 
2. Förståelsekunskap 
3. Färdighetskunskap 
4. Förtrogenhetskunskap  

 
Isberg (1996) anser att faktakunskapen innehåller information och regler, ofta 
mätbar kunskap som elever måste ha. Förståelsekunskapen innebär att man kan 
tillägna sig begrepp och strukturer och med hjälp av dem känna till olika 
företeelser. Förståelsekunskapen har en kvalitativ dimension. Färdighetskunskap 
är en praktisk kunskapsform som innebär att man vet hur något skall genomföras 
och att man även kan genomföra den. Förtrogenhetskunskap erhåller man i stort 
sett endast genom att vara ute i verksamheten till exempel genom att praktisera på 
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en arbetsplats. Det är en tyst och underförstådd kunskap. Isberg (1996) menar 
även att det inte finns någon strikt uppdelning av kunskapsformerna i verkligheten 
utan att alla former förekommer inom alla kunskapsområden.  
 
Precis som vi nämner ovan ska svenska skolans kunskapssyn bygga på de fyra 
f:en; fakta, färdighet, förståelse och förtrogenhet. Larsson och Redelius (2004) har 
sin undersökning utgått från följande frågor. Vilka kvaliteter tillägnas? Vad ska 
ämnet innehålla? Och slutligen vad ska betygsättas? Det författarna kommer fram 
till är att om ämnet idrott och hälsa ska ge eleverna optimala kunskaper är det 
extra viktigt att förstå sambanden. Att ha fysiska färdigheter är enbart en del av 
ämnet och det är minst lika viktigt att ha fakta kring ämnet för kunna dra 
slutsatser. Larsson och Redelius (2004) har även tittat på vad som egentligen 
bedöms ute i verksamheten och har då kommit fram till att det finns en rad 
punkter som är viktiga vid bedömning utöver de nationella målen. Det som även 
spelar roll är att eleverna har rätt utrustning, social kompetens och har kunskap 
om hur man sköter sin egen hygien. De här punkterna är något som inte berörs i 
den nationella kursplanen för idrott och hälsa.  
 

2.3.1 Betygsättning mot högre betyg  
 
För att en elev ska nå de högre betygen Väl godkänd och Mycket väl godkänd 
presenteras i styrdokumenten några viktiga aspekter. Eleven visar på en 
kunskapsnivå som är över faktakunskap och kan till exempel reflektera och dra 
egna slutsatser, alltså mer åt förståelse och förtrogenhetskunskaper. För att 
exemplifiera detta finns följande citat hämtat från skolverkets hemsida under 
avdelning kursplaner i idrott och hälsa (grundskolan). Här givs de anvisningar 
som krävs för att få ett högre betyg (Skolverket, 2003). 
 

Eleven reflekterar med hjälp av kunskaper om kropp och rörelse 
över hur hälsa och välbefinnande kan bibehållas och förbättras 
(Skolverket, 2003). 

 
Larsson (2005) har i en studie intresserat sig för medelbetygen inom skolans olika 
ämnen. Frågan var om slutbetygen ökat eller minskat under en fyra års period. 
Resultatet visar att antalet Mvg ökat samtidigt som elever som fått G minskat 
under samma period. Med andra ord har en betygsinflation skett och i 
procentenheter kan Larsson (2005) redovisa att antalet Mvg ökat med 10 % på 
fyra år. Dessutom kan han se att utvecklingssamtalen blivit mer av ett forum för 
förhandling av betyg än att ge en beskrivning av hur eleven ligger till 
utvecklingsmässigt utifrån skolans mål. Dessutom visar Larssons studie på att 
prestation och närvaro blir allt mindre viktigt vid bedömningen av elever som får 
betyget Godkänt. Det kan räcka med en närvaro på 50 % för att få godkänt, om 
man siktar på högre betyg är det dock viktigt att man deltar i så många olika 
moment som möjligt och att man är flexibel i olika sporter. 
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2.4 Forskningsläget 
 

2.4.1 Kursplaner - allmänt 
 
Sedan Lpo 94 lanserades som den nya läroplanen har det forskats en hel del kring 
betyg och bedömning. Bland annat visar Annerstedt (2007) och skolverkets 
rapport (2002) att det finns stora tveksamheter och skillnader i att bedöma och 
betygsätta hos lärare. Annerstedt (2007) menar att lärarutbildningarna historiskt 
sett alltid haft svårt att förbereda blivande lärare för bedömning och betygsättning. 
Även i Skolverkets rapport (2002) belyses det att under lärarutbildningen sällan 
ges undervisning i att sätta betyg innan studenterna ska sätta betyg som färdiga 
lärare.  
 
I den nationella kvalitetsgranskningen (2000) som kom ett par år tidigare kan man 
utläsa att en majoritet av eleverna var missnöjda med betygssättningen och ansåg 
den orättvis. De menade också att det inte är de mål och riktlinjer som skall ligga 
till grund för bedömningen som avgör betyget utan att det är vilken lärare eleven 
har i ämnet. Ett exempel är en undersökning som gjordes 2006 av tidningen 
Sydsvenskan på Lunds skolor som visar att det förekommer stora skillnader 
gällande vilket avgångsbetyg man erhåller. Undersökningen förstärker bilden av 
att betyget i idrott och hälsa är beroende på vilken skola man går på och vilken 
idrottslärare man har. På Svaneskolan fick 89,5 procent av niorna Mvg medan 
endast 8 procent av eleverna på Svaleboskolan samma år 2004 fick Mvg.  
 
I den nationella kvalitetsgranskningen (2000) visade det sig att betygsättningen 
tolkas olika från en skola till en annan.  Denna granskning inkluderade ett stort 
antal skolor i olika kommuner och uppvisade att det fanns stora skillnader vad det 
gällde förutsättningar för en likvärdig bedömning av elevernas kunskaper. Bland 
annat fanns skillnader i förståelsen av hur betygsättningen fungerade i 
styrsystemet liksom kunskapen hos lärarna om kursplanernas innehåll. 
 
De lokalt utformade kursplanerna uppvisade också vitt skilda uppfattningar om vilka 
krav som krävdes för att uppnå olika nivåer för olika betyg i de nationellt fastställda 
målen och kriterierna. Det fanns också stora brister och skillnader i lärarnas sätt att 
samarbeta med sina kollegor för att skapa likvärdiga bedömningsgrunder. En ännu 
större brist hos skolorna var på vilket sätt eleverna informerades och engagerades i 
detta arbete. Sammanfattningsvis visade granskningen att det fanns dåliga 
förutsättningar för en likvärdig bedömning och betygsättning hos skolorna i 
undersökningen (Nationella kvalitetsgranskningen, 2000). 
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2.4.2 Kursplaner – idrott och hälsa 
 
I en artikel skriver Annerstedt (2004) om hur besvärligt det är att sätta ett rättvist 
betyg i idrott och hälsa. Artikeln visar att idrottslärare inte betygsätter på samma sätt 
och utifrån skiftande kriterier. Vidare menar han att alltför många lärare i idrott och 
hälsa sätter betyg på ett sätt som missgynnar elevernas utveckling och motivation för 
ämnet. Läroplanerna och kursplanerna är otydligt formulerade och de så kallade 
uppnåendemålen är otydliga och svåra att utvärdera. Även Selghed (2004) anser att 
eftersom betygsystemet är komplext så är det svårt för lärare att sätta likvärdiga 
betyg. Målformuleringarna är inte ett tillräckligt stöd vid betygsättningen 
eftersom de är så tolkningsbara. Det har tagits fram betygskriterier för betyget Vg 
nationellt men varje skola måste själva utarbeta egna kriterier för betygen G och 
Mvg.  
 
Det finns även forskning till exempel av Annerstedt (2004) och Selghed (2004) 
som diskuterar och lyfter fram idrottslärarens svårigheter att tolka de nationella 
mål och betygskriterier som finns för ämnet. Det finns endast ett fåtal som 
diskuterar och lyfter fram elevernas svårigheter att tolka de nationella mål och 
betygskriterier som finns. Det finns dock en nationell utvärdering av ämnet idrott 
och hälsa som genomfördes 2002. I den kan man utläsa att eleverna känner att de 
har svårt att förstå innebörden av ämnet och att det till stor del beror på att de 
flesta av lärarna anser att betygskriterierna är otydliga och därmed öppna för olika 
tolkningar (Annerstedt, 2007). 
 
Larsson (2003) påpekar i sin studie att bedömningsunderlaget inför 
betygsättningen kan vara olika mellan skolor och lärare. Också vad man bedömer 
och hur man bedömer skiftar kraftigt. Ett G på en skola, kan på en annan 
motsvara Vg och ibland till och med Mvg (Annerstedt, 2007).   
 

2.5 Sammanfattning 
 
Den svenska skolan har gått från att i tidigare styrdokument i huvudsak bedömt 
faktakunskaper till att istället nu bedöma enligt de fyra f:en; fakta, färdighet, 
förståelse och förtrogenhet. Detta har inneburit att det så kallade lokala frirummet 
ger ett stort utrymme för egna tolkningar. Bland annat visar Annerstedt (2007) och 
skolverkets rapport (2002) att det finns stora tveksamheter och skillnader i att 
bedöma och betygsätta hos lärare. Även elever och föräldrar upplever en osäkerhet 
av vad målen i läroplanen och kursplaner har för innebörd för undervisningen 
(Skolverket 2004). Annerstedt (2004) anser att det är svårt för lärare att sätta rättvisa 
betyg i idrott och hälsa eftersom lärare bedömer från olika kriterier. 
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3 SYFTE 
 
Syftet med vår uppsats är att undersöka hur stor kunskap elever har när det gäller 
bedömning och betygsättning i idrott och hälsa. Vi har även undersökt hur 
eleverna upplever att bedömning och betygsättning i ämnet idrott och hälsa går 
till. För att undersöka om elevernas uppfattning stämmer om vad de blir bedömda 
efter har vi gjort en dokumentanalys av skolornas lokala kursplaner för idrott och 
hälsa. 
 

3.1 Frågeställningar 
 
För att besvara vårt syfte och frågeställningar har följande frågor varit centrala för 
undersökningen:  
 

1. Hur har eleven fått ta del av betygsunderlaget? 
2. Hur upplever eleven bedömning och betygsättning i ämnet idrott och 

hälsa? 
3. Hur ser samstämmigheten ut gällande elevernas uppfattning om bedömning 

och betygssättning kontra skolans lokala kursplan för idrott och hälsa? 
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4 METOD 
 
I detta kapitel beskrivs vilken metod som använts för att ge svar på de 
frågeställningar som presenterats i syftet.  
 

4.1 Undersökningsmetod 
 
Enligt Trost (2001) så avgör frågeställningen om man skall använda sig av 
kvantitativ eller kvalitativ undersökning. Om frågeställningen gäller hur ofta, hur 
många eller hur vanligt, så skall en kvantitativ undersökning användas. Gäller 
däremot frågeställningen att förstå eller att hitta mönster så skall man använda sig 
av kvalitativ undersökning.  
 
Enligt både Patel & Davidsson (2003) och Kvale (1997) bör forskaren välja en 
undersökningsmetod som på bästa sätt svarar mot den problemformulering 
vederbörande har ställt. Därför har vi valt att besvara vår frågeställning utifrån en 
kvalitativ undersökning. Kvalitativ forskning präglas av en närhet till 
undersökningsgruppen där tanken är att få en djupare och mer fullständig bild av 
det man studerar (Holme, 1996). Anledningen till att vi valde elevintervjuer var 
att vi ville ha så utförliga svar som möjligt. Vi hade då möjlighet att kunna be 
eleven att förtydliga och förklara sitt svar.   
 
Vidare bör forskaren också bestämma vilka som ska ingå i undersökningen, hur 
han eller hon ska samla in informationen samt redovisa denna. Det är viktigt att 
forskaren också tar hänsyn till tidsaspekten och använder de medel som står till 
förfogande. Därför har vi valt att utföra intervjuerna på skolor som vi känner till 
sedan tidigare och hos lärare som har förtroende för oss (Patel & Davidsson, 
2003).  

4.1.1 Dokumentanalys 
 
Vi har även använt oss av en dokumentanalys för att lättare kunna jämföra vad de 
lokala betygskriterierna säger och eleverna uppfattningar om hur den ser ut. Vi 
började med att läsa de nationella kursplanerna och jämförde sedan med de lokala 
kursplanerna. Efter detta tittade vi på vad eleverna svarade utifrån deras egna 
erfarenheter och vad de trodde sig bli bedömda efter. 
 

4.2 Undersökningsgrupp 
 
Undersökningen genomfördes på två olika grundskolor i årskurs 9 i en kommun 
belägen i sydöstra Småland. Valet av skolor grundade sig på gamla kontakter från 
den verksamhetsförlagda utbildningen och vikariat. Detta medförde att 
idrottslärarna var tillmötesgående gällande vår undersökning. Anledningen till att 
vi valde en nionde klass var att de snart ska börja gymnasiet och därför bör frågor 
om betyg och bedömning vara extra aktuella. Studien omfattade intervjuer med 10 
elever. De som har medverkat i intervjun var frivilliga och valdes ut genom 



13 

slumpmässigt urval på klasslistan. Att fånga tillförlitlig och giltig information från 
någon som inte är frivillig är svårt (Kvale, 1997). Varför urvalet slutade vid tio 
elever var för att vi kände en viss ”mättnad” i resultatet. Vi märkte att svaren 
gradvis stärkte vårt resultat och respondenternas svar närmade sig varandra 
innehållsmässigt och vi kände att ingen direkt ny information framkom. Trost 
(2005) kallar detta lagen om avtagande information och avser då att man som 
intervjuare känner att ”nu får jag inte fram mer information”.   
 
När vi genomförde vår undersökning fick vi möjlighet att prata med idrottslärarna 
på skolorna som beskrev hur svårt det är att tolka de nationella målen. Vi frågade 
även hur ofta och när eleverna får/fått ta del av kriterierna. Överlag fick eleverna 
ta del av betygskriterierna vid terminsstart och innan betygen sattes. Vi kunde 
konstatera att det är en nedbruten version (lokal kursplan) som ges elever och 
föräldrar tillhanda. Tittar vi på skolornas hemsidor redovisas både lokala samt 
nationellt ställda mål och kriterier.  
 

4.3 Utförande 
 
Intervjusituationen kan ge bra förutsättningar för intervjun. Respondenten fick 
själv välja i vilket rum intervjun skulle ske, ett inbjudande rum kan underlätta 
kommunikationen. Vi såg till att det fanns tillräckligt med tid avsatt så att både 
den som frågade och den som svarade kunde känna sig fria till eftertanke och till 
att stanna upp under intervjun (Kvale, 1997). För att kunna ägna full 
uppmärksamhet åt intervjupersonen valde vi att under hela intervjun använda oss 
av bandspelare. Vi bestämde oss även för att skriva anteckningar under intervjun 
för att därefter komplettera det inspelade materialet. Enligt Lantz (2007) kan en 
användbar form för en intervju vara att föra anteckningar under intervjun och 
samtidigt använda sig av ljudupptagning. 
   
Intervjun började med att vi gav en ordentlig beskrivning av ramarna för 
intervjun, som hur lång tid den beräknades ta och hur intervjun skulle 
dokumenteras. Vi berättade att intervjun beräknades ta cirka 5 till 10 minuter och 
att vi var de enda som skulle lyssna på ljudupptagningen och därefter skulle 
materialet raderas. Eleverna blev även upplysta över hur resultaten kommer att 
användas och hur intervjupersonen kommer att få ta del av resultatet. Genom att 
använda sig av en tydlig ram känner intervjupersonen ett förtroende för 
intervjuarens kompetens och att denne tar ansvar för intervjuns verkställande. 
Intervjuaren framkallar förtroende genom att förtydliga ramen för uppgiften. 
Intervjuaren och intervjun blir förutsägbar och förutsägbarhet minskar 
nervositeten (Lantz, 2007). Vi presenterade tydligt och enkelt syftet och den 
övergripande frågeställningen för intervjun innan den inleddes. Validiteten ökar 
då eleverna vet vad vi kommer att undersöka och varför (Trost, 2005). 
 
Eftersom syftet i denna studie bland annat behandlar hur eleverna uppfattar vad 
som bedöms i ämnet idrott och hälsa, menar vi att vår frågeställning besvaras 
lättast genom att frågorna tydliggörs för eleverna. Det här leder till att vi får ett 
mer rättvisande svar på frågeställningen. Våra intervjuer har utgått efter samma 
mall eller struktur (se bilaga 2).  
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4.4 Databearbetning 
 
När intervjun var avslutad lyssnade vi igenom allt som sagts från det inspelade 
materialet. Vi skapade oss en bild av varje intervjuperson och dennes 
uppfattningar utefter våra frågeställningar. Därefter kompletterade vi våra 
anteckningar från intervjun. Detta skrevs sedermera ner i ett kortare dokument 
tillsammans med citat från personen som vi ansåg på ett tydligt sätt belyste 
dennes uppfattningar. Detta gjordes för att vi på ett lättare sätt skulle kunna bilda 
oss en översikt av vårt material. Denna metod har fördelen att man skär bort allt 
ointressant material som inte har med studien att göra. Visserligen innebär detta 
tillvägagångssätt att man går miste om en del av sitt material men å andra sidan 
har man kvar allt på banden (Trost, 2005) 
 

4.5 Eventuella felkällor 
 
Den metod vi använt oss av medför några bristfaktorer som kan ha påverkat vårt 
utfall. Vi som intervjuare har egentligen inte någon större erfarenheter att sitta 
bakom mikrofonen. Detta kan leda till att vi inte har med oss det kritiska 
tänkandet gällande hur våra frågor och framförallt sidospår påverkade eller styrde 
vilka svar som respondenterna gav oss. Holme (1996) menar att i en kvalitativ 
undersökning kan närheten till den intervjuade både yttra sig positivt och negativt. 
Intervjuaren kan uppfatta och tolka informationen på ett annat sätt än som var 
menat från den undersöktes håll. Även följdfrågorna kan påverka resultatet 
eftersom de leder in den intervjuade på andra tankebanor (Holme 1996). 
  
Eleverna tolkar utifrån sina erfarenheter frågorna och svarar hur de uppfattat dem. 
Vi tar sedan och använder oss av det vi tycker är relevant för att besvara vår 
frågeställning. Hela denna tolkningskedja kan innebära en brist som vi menar är 
svår att komma ifrån. Resultatets kategorisering kan också innebära en viss 
generalisering. Det är viktigt att vara medveten om att det blir en rad tolkningar 
och de fullkomliga svaren inte ges i vår undersökning, bara en viskning om hur 
det ser ut. 
 
Att vi valde att göra intervjuerna på skolor som vi tidigare praktiserat på kan 
också vara negativt eftersom vi känner lärarna och eleverna. Detta kan innebära 
att de svar vi eventuellt får är påverkade av det de tror att vi vill höra.  
   
Värt att notera är den snäva undersökningsgruppen. Vi har utgått från två klasser 
på två olika skolor i samma kommun. Hade undersökningens omfattning varit av 
större art skulle vi kunna fått ett bredare utfall och fått mer tillförlitliga slutsatser.  
 
Vid en intervjusituation kan det förekomma olika tolkningar av de svar man får. 
Därför valde vi att göra intervjuerna tillsammans och då har båda kunnat tolka de 
svar vi fått. Vi anser därför att vår kvalitativa undersökning har stor giltighet och 
tillförlitlighet. 
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Traditionellt menar man med validitet att instrumentet eller frågan skall mäta det 
den är avsedd att mäta. Att validera innebär att ifrågasätta kunskapens giltighet 
(Trost, 2005). Vi hade utformat en del av våra följdfrågor innan intervjun, men för 
att vi skulle få högre validitet skapade vi även följdfrågor under tiden som vi 
intervjuade. Patel & Davidsson (1994) lyfter fram att om man ska öka 
tillförlitligheten så ska intervjuerna vara standardiserade. Eftersom vi brukat detta 
sätt anser vi att reliabiliteten är hög.    
 
I en undersökning påverkar miljön hur bra resultatet blir (Patel & Davidsson, 
1994). I vår intervjusituation fick eleverna själva välja i vilket rum intervjun 
skulle ske, ett inbjudande rum kan underlätta kommunikationen. Vi såg till att det 
fanns tillräckligt med tid avsatt så att både den som frågar och den som svarar kan 
känna sig fria till eftertanke och till att stanna upp under intervjun. Användningen 
av bandspelare kan ha påverkat svaren från de intervjuade och det kan göra att 
pålitligheten minskar. Vi har dock intervjuat elever från två olika skolor och det 
har ökat tillförlitligheten. 
 
Med reliabilitet menas att man får en överensstämmelse mellan frågor som avses 
mäta samma sak, alltså tillförlitlighet, hur pass sanna uppgifterna är. Reliabilitet 
kontrolleras genom att upprepa datainsamlingen som då ska ge samma resultat 
varje gång.  Vi tror att om vi kommer att göra vår undersökning en gång till så 
kommer vi att få ungefär samma resultat och det innebär att undersökningens 
trovärdighet är relativt hög.  
 
Trost (2005) lyfter fram att det är en smula egendomligt att tala om reliabilitet 
eller tillförlitlighet vid kvalitativa intervjuer. En felsägning eller en 
missuppfattning är en del av all den information man kanske använder sig av vid 
analysen. Men för att vi skulle försöka få en högre reliabilitet så gjorde vi så 
under vår intervju att en av oss ställde frågor och förde en diskussion och den 
andre skrev ner anteckningar. Vid vissa tillfällen ställde även personen som 
antecknade följdfrågor om han ansåg att det skulle tillföra något till intervjun. 
Materialet sorterades direkt efter intervjun eftersom vi då hade samtalet och det 
nerskrivna materialet alldeles färskt i minnet. 
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5 RESULTAT 
 
Nedan följer vårt bearbetade resultat av intervjuerna. Vi har valt att kategorisera 
upp dessa efter de huvudfrågeställningar som vi använde oss av i intervjun. Till 
detta hade vi även följdfrågor som fanns under respektive huvudfråga (se bilaga  
2). Eleverna som vi i fortsättningen kallar A, B, C, D, E och F går på skola 1 och 
eleverna G, H, I och J går således på skola 2. 
 

5.1 Elevers uppfattningar gällande de mål som finns i 
kursplanen för idrott och hälsa    

 
I våra intervjuer med eleverna uppger samtliga att de har blivit informerade av 
lärarna om kursplanen men i efterhand visade det sig att några blandade ihop idrott 
och hälsas lokala kursplan med dess lokala betygskriterier. Alla hade dock fått ta del 
av den vid kursstart. Vid själva genomgången av kursplanen sade samtliga att de fått 
informationen i helklass muntligt med overhead som stöd, men även fått 
papperskopior av den. En del respondenter ansåg att kursplanen var relativt lätt att 
förstå och några andra menade att den var otydlig. 
 
Elev A - " den är svår att förstå men den är bra detaljerad".  
  
Denna kommentar känns lite märklig då den allmänna uppfattningen annars tenderar 
att vara precis tvärtom. Kan också vara så att eleven inte visste riktigt vad kursplanen 
innehöll eftersom eleven vid frågan om han/hon kunde ge ett exempel, inte svarade 
utan satt tyst en stund utan att komma på något mer att säga. Andra svar som 
förekom var att det med lärarens hjälp blev enklare att förstå innehållet. 
 
Elev B - "den är svår att förstå när man själv läser den men den blir tydligare när 
läraren förklarar".  
 
Elev G - ”sådär eller nä den är lätt när (lärarens namn) går igenom den annars är 
den nog svår” 
 
Elev H - ”nä lätt o förstå allt står ju om man orkar läsa men det gör man ju inte. 
(lärarens namn) pratar om den i början av året” 
 
Ett par av eleverna ansåg att kursplanen gynnade de elever som var duktiga i de 
traditionellt stora idrotterna som exempelvis fotboll och övriga vanliga bollsporter. 
De som var duktiga på mindre idrotter som fäktning och bowling missgynnades 
ansåg de.  
 
Elev C - ”den gynnar de som gillar boll o har ehh är starka på gymma o kan springa 
fort ehh bra kondition,  men jag tjänar inget på att fäktas eller jo kondition o styrka 
får jag ju men jag är kass på fotboll å  det känns viktigare för ehh alla. 
 
Eftersom det inte står något om bollspel överhuvudtaget i kursplanen innebär detta 
att elev C nog egentligen inte kände till vad som står i kurplanen. Även elev D ansåg 
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att kursplanen var lätt att förstå men dåligt utformad och inte passade dagens 
ungdomar.  
 
Elev D - ”tycker inte om idrott mmm inte i skolan i alla fall, skulle ha minst Mvg om 
det fanns mer dataspel ha ha. 
 

5.2 Samtal gällande betygskriterierna i idrott och hälsa. 
 
Samtliga elever anser att de har blivit informerade av lärarna om betygskriterierna 
och om vilka mål som gäller i idrott och hälsa. Detta skedde samtidigt som de fick 
ta del av kursplanen och några av eleverna uppgav att de även under terminens 
gång fått en uppdatering av betygskriterierna i samband med att nya moment 
skulle genomföras. Ett antal av de intervjuade eleverna känner dock att 
information om betygskriterierna sker allt för sällan. Eleverna skulle vilja ha mer 
diskussioner tillsammans med sin lärare. Informationen tas upp i början av kursen 
och detta upprepas när det är dags att sätta betyg, men eleverna upplever även att 
det vore bra att få information och påminnelser under kursens gång.  
 
Elev E - ”De skulle vara lättare och förstå om vi gick igenom dem fler gånger 
under året och vi fick fråga om allt” 
 
Det framkom även att en del av de intervjuade eleverna inte känner att de behöver 
mer diskussioner och påminnelser om betygskriterierna. De känner att de direktiv 
de fått räcker och att de skulle klara sig bra utan att ha läst betygskriterierna. 
 
Elev F - ”Jag gör ju bara alltid det bästa man kan och sen får man se hur långt 
det räcker ehh jag tror att jag får Vg i alla fall” 
 
Flertalet elever kändes utifrån deras kommentarer väldigt engagerade i 
betygsfrågan. Detta gestaltade sig genom långa kommentarer.  
 
Elev G - ”eh… jag tycker de är på ett sätt lätta att förstå typ…, men de går att 
tolka dem på så mycket olika sätt, att man har svårt att veta vad läraren verkligen 
bedömer, men jag har känt mig rättvist behandlad hittills med de kriterier som 
finns och så… känns som (lärarens namn) vet vad han ska gå på. Han bedömer ju 
fler än mig”.  

 

Hälften av eleverna tycker att betygskriterierna är bra beskrivna och ligger på en 
lagom nivå för att förstå. Utifrån beskrivningarna ovan redovisas att eleverna 
gärna lägger över ansvaret för betygen på läraren "eftersom han ändå bestämmer" 
och att det inte är någon direkt diskussion om betygen. Några av eleverna tycker 
att det svårt att veta vad läraren sätter värde på i betygskriterierna. Ord som 
”krångligt” och ”flummigt” användes av eleverna under intervjun. En av eleverna 
ansågs sig först inte ha en aning om vad läraren betygsätter efter men menade 
efter ett tag att "det är väl lärarens favoriter som får bäst betyg". Tilläggas bör att 
denna person var mycket negativt inställd till ämnet idrott och hälsa under hela 
intervjun och ifrågasatte ämnets existens i skolan överhuvudtaget. 
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En av eleverna säger att hon har blivit informerad av sin lärare om 
betygskriterierna men inte förstod dem och att hon tycker att de är skrivna på ett 
svårt språk som riktar sig till vuxna.  

 

5.3 Elevers åsikter kring vad deras lärare bedömer på när 
hon/han sätter betyg i idrott och hälsa. 

 
Svaren som framkom var naturligtvis olika. Det mest förekommande svaret var att 
läraren bedömer eleverna utifrån vad de presterar, utifrån deras kvalitet på 
lektionerna, hur aktiv de är och hur väl de kämpar under lektionerna.  
 
Elev A - ”Viktigt är nog att man jobbar hårt och visar sig fettgla på gympan, tro 
jag…(skratt)”. 
 
Alltså även att man är positiv och försöker göra sitt bästa på lektionerna. Att vara 
närvarande och ombytt var något som var ett vanligt svar från eleverna. Till 
skillnad mot vad som står i de lokala kursplanerna så anser en elev att det räcker 
med att bara vara där för att få Godkänt. 
 
Elev D - "Jättestor betydelse ...ehh med att vara med alltså (tystnad) 
ehh...kommer du inte  kan du heller inte betygsättas för nånting. Ehh tror att man 
ska vara typ minst 50% av gångerna för att få godkänt". … ehh sen så behöver 
man inte göra så mycket där för att få godkänt” 
 
En av eleverna svarade att hon tror att läraren bedömer eleverna utifrån deras 
kondition och styrka. Hon menar att killarna har fördel eftersom de oftast har 
bättre fysiska förutsättningar. Enligt Skolverkets nationella utvärdering till 
grundskolan (2005) så har flickor högre betygsnitt än pojkar i de flesta ämnena 
men inom idrott och hälsa så dominerar pojkar med ett högre betygsnitt. Är det så 
att pojkar är bättre på ämnet idrott och hälsa eller är det så att traditionella 
könsmönster och könsroller fortfarande lever kvar inom ämnet? Vi tänker inte 
forska vidare kring detta men det vore intressant att få läsa om det i framtida 
forskning.  
 
Elev E - ”alltså de har ju bättre på många saker alltså starkare o snabbare o det 
spelar ingen roll att det inte ska ehh  alltså att de inte ska få Mvg eller Vg lättare 
för det får de ju eller hur” 
 
Något som samtliga elever var överens om var att läraren inte enbart betygsätter 
sina elever utifrån deras prestationer och kunskaper. Eleverna tror att en stor del 
som ligger till grund för betygsättningen är elevens beteende och personlighet, det 
sociala samspelet, hur man beter sig mot läraren och hur man fungerar med andra 
människor, att man är en god vän och att man kan samarbeta med övriga elever. 
En av eleverna nämner att hela högstadiets insatser värdesätts och menar att 
bedömningen sker genom en ”process”, vidare säger hon: 
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Elev J -…kanske om man som jag va kass i höjdhopp i sjuan… å nu jobbat och 
verkligen försökte sist vi hade det, så känns det som jag får betalt, bara man 
kämpar liksom…  
 
Hälften av respondenterna ansåg att de teoretiska kunskaperna påverkade betyget 
i hög grad. En av eleverna är inne och snuddar på att den viktigaste kunskapen är 
att man kan se sambandet mellan mat och motion. Eleven pratar även om att man 
måste äta rätt när man tränar. 
 
Elev F – ”Jag tränar fotboll på fritiden o där har vi pratat om äta bra så det kan 
jag redan o sen har vi haft nån lektion i skolan om hur mat påverkar träningen 
ehh äta rätt liksom” 
 
Den andra hälften trodde inte att de teoretiska kunskaperna påverkade så mycket. 
Detta kan förklaras med att de fyra som inte ansåg att det påverkade sade sig 
endast haft en teorilektion under terminens gång och även tidigare terminer haft 
teori endast ett fåtal gånger.  
 
En del av eleverna trodde att fritidsaktiviteter hade påverkan på betyget. De ansåg 
dessutom att det även fanns skillnad på vilka aktiviteter som påverkade betyget, 
vissa idrotter hade högre status.  
 
Elev C – ”alltså.. ehh fotboll ..ehh löpning och sånt som ökar konditionen kan 
läraren typ bedöma  men som jag då som håller på med fäktning kan de inte 
bedöma. alltså .. ehh typ idrotter som inte är så vanliga blir inte så ...ehh vad 
heter det..ehh status.. ehh bra status på". 
 
Övriga ansåg däremot att fritidsaktiviteter inte spelade någon roll för betyget.  
 
Elev I - " Nej...alltså hur skulle (lärarens namn) kunna ha koll på vad vi gör på 
kvällen"  
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5.4 Dokumentanalys 

 
De båda skolornas lokala kursplaner liknar varandra till stor del. Nedanstående 
dokumentanalys är hämtad från skola 1. I bilaga 3 och 4 finns de fullständiga lokala 
kursplanerna för båda skolorna. Vi har här valt att koncentrera oss på Godkänd nivån 
för att vi där har fått fram mest resultat från eleverna. Vi har använt oss av 
dokumentanalys för att på ett lätt överskådligt sätt visa hur eleverna tänker utifrån 
hur betygskriterierna ser ut. 
 
  

 

Bedömningsområde 

 

Elevsvar Betygskriterier 
(G) 

 
Lek, dans & rörelse till 
musik 

 

…om man typ inte kan till 
exempel dansa så spelar det 
kvitta om man inte hänger 
med de som kan bara man 
försöker lite… 

Aktivt delta i danser,  lekar 
och motionsprogram till 
musik efter egen förmåga. 

Bollspel/Racketspel 
 
 
 

…om man gör så gott man 
kan i fotboll och sånt så får 
man väl godkänt i alla 
fall…hoppas jag… 

Delta aktivt efter egen 
förmåga i de olika 
boll/racketspelen. 

Orientering 
 
 
 

…men för Godkänt så 
räcker det väl mest att gå 
runt med en annan… 
 

Med hjälp av karta, kunna 
orientera i okänd terräng. 
Delta i flertalet av våra 
friluftsdagar. 

Simning & Livräddning 
 
 
 
 

…just simning tror jag 
är viktigt då det handlar 
om nåt alla måste eller i 
alla fall borde kunna ehh 
jag menar om man ska 
kunna rädda nån som ett 
barn eller så måste man 
kunna det så det är 
viktigt… 

Kunna simma 200 m. 
bröstsim och 50 m. ryggsim. 
Grundkunskaper i  
livräddning. 
 

Kondition & Styrka 
 

…jag e varken stark eller 
svag men han har sagt 
att det spelar ingen 
roll…bara man gör sitt 
bästa… 

Delta aktivt i förekommande 
konditions- och 
styrkeövningar. 

Helhetsbild 
 
 

… ehh tror att man ska 
vara typ minst 50% av 
gångerna för att få 
godkänt…ehh sen så 
behöver man inte göra så 
mycket där för att få 
godkänt… 
 

Regelbundet vara ombytt och 
aktiv. Ha kunskap om vikten 
av säkerhet i idrottsämnet 
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En intressant del av de båda lokala kursplanerna är den som handlar om närvaro 
och deltagande. På båda skolorna poängteras vikten av att närvaro inte är 
tillräckligt utan att det krävs att eleven också ska delta i undervisningen i ämnet 
idrott och hälsa. På skola 1 understryks och markeras till och med ordet delta för 
att markera vikten av det. Båda skolorna skriver också att detta innebär att eleven 
är ombytt och ställer upp på de planerade aktiviteterna. Även här understryks och 
markeras ett ord i meningen hos skola 1, ordet ombytt. Eleverna ska även göra 
sitt bästa efter egen förmåga och själva ta initiativ till alternativ träning eller 
alternativa uppgifter vid till exempel skada. 
 
Vad det gäller de olika bedömningsområdena så skiljer sig de två olika skolorna 
inte heller åt på de centrala delarna. För att uppnå betyget Godkänd så fokuseras 
det mycket på att ”Delta aktivt efter egen förmåga”. På just den punkten verkar 
eleverna i vår undersökning ha klart för sig vad som gäller: 
 

 Elev I – ”För att bara få godkänt krävs inte så mycket, ehh typ alltid va med och 
visa att man försöker eeh om man typ inte kan till exempel dansa så spelar det 
kvitta om man inte hänger med de som kan bara man försöker lite” 

 

En av eleverna däremot som vi citerade tidigare trodde att det räckte att bara vara 
där för att få betyget Godkänt . 
 

 När det gäller orientering så står det att man ska kunna ”orientera sig i okänd 
terräng” och just orientering kommenterades av flera när vi diskuterade betyg 
och bedömning på skola 2.  
 
Elev E - ”Alltså…. (läraren) älskar orientering och ska man få högt betyg så 
måste man visa att man går in för det stenhårt men för Godkänt så räcker det väl 
mest att gå runt med en annan.” 
 
De flesta bedömningsområdena på kursplanerna är mycket tolkningsbara medan 
det som rör bedömningsgrunden vad avser simning är mer konkret hos båda 
skolorna. Att eleverna skall kunna simma 200 m. bröstsim och 50 m. ryggsim och 
dessutom ha grundkunskaper i livräddning finns skrivet av båda skolorna som att 
eleven skall klara i slutet av år 9. 
 
Elev J - ”just simning tror jag är viktigt då det handlar om nåt alla måste eller i 
alla fall borde kunna ehh jag menar om man ska kunna rädda nån som ett barn 
eller så måste man kunna det så det är viktigt” 
 
I Bedömningsgrunden för hälsa krävs också att eleven ska ”Förstå sambandet 
mellan mat, motion och hälsa” det verkar flera elever ha förstått men en allmän 
uppfattning var också att själva teoribiten inte prioriterats så högt.  
 
Elev B – ”Vi har inte haft så mycket teori vi skulle haft mer men det har inte blivit 
så men det vi har haft har varit mycket med kost och sånt, typ veta vad 
kolhydrater och protein är och inte äta så mycket fett. Vad som händer om man 
röker och sånt tjafs (skratt)” 
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6 DISKUSSION 
 
Vi har valt att dela upp diskussonen i två underrubriker för att det ska vara enklare 
för läsaren att följa strukturen från resultatdelen. 
 

6.1 Kursplanen och betygskriterier 
 
Självklart anser vi precis som Skolverket (2008) att varje lärare bör tänka igenom 
undervisningens syfte, innehåll och arbetssätt så att det finns en klar linje i det 
som sker. Av läroplanen framgår att betyg ska gälla kunskaper i ett ämne. Det är 
inte bara de kunskaper som eleven tillägnar sig under lektioner som ska ligga till 
grund till bedömningen. Kunskapen kan också utvecklas i andra sammanhang. 
Bedömning och betygsättning ska sedan ske med kursplanernas mål och 
betygskriterierna som utgångspunkt. Den dagen när betygsättningstillfället 
kommer ska eleven vara väl informerad om vilket betyg läraren kommer att sätta 
och vilka grunder som finns till detta (Annerstedt, 2007). 
 
Vår undersökning visar att alla tio tillfrågade elever har blivit informerade om 
kursplanens mål och även tagit del av betygskriterierna. Däremot skiljer sig 
elevernas uppfattningar om den informationen som delgetts dem. Några anser att 
kursplanen och betygskriterierna är svåra att förstå och detta kan leda till att 
eleverna inte begriper innebörden av ämnet. Hur ska eleven kunna veta vad som 
krävs då kursplanen och betygskriterierna är svåra att tolka och upplevs olika 
mellan elever? Följderna av att målen är svåra att förstå kan leda till att 
bedömningen blir orättvis på grund av att eleverna fokuserar på fel saker vilket i 
slutändan kan påverka deras betyg. 
 
Vår undersökning visar att alla elever har fått ta del av kursplanen och 
betygskriterierna. Men hur kan det vara så att eleverna upplever bedömning och 
betygsättning så olika? Varför vet inte alla vad som krävs för att få ett visst betyg? 
Det finns säkert flera olika orsaker till elevers olika uppfattning. Det kan ju vara 
så att elever tar till sig den information som ges på olika sätt. Vissa elever är mer 
nyfikna och frågar mer. Det kan också vara så att eleverna ansett att 
informationen inte är något som de behöver känna till och därför inte lyssnat vid 
genomgången. En annan förklaring kan vara att vissa inte känner till begreppen av 
olika orsaker. Allt ansvar rörande bedömningen lämnas då över till läraren och det 
samarbete som styrdokumenten talar om uteblir. Men det kan också vara lärarens 
sätt att informera och tala kring kursplanen och betygskriterierna som gör att 
eleverna uppfattar dem så olika. 
 
I vår studie visade det sig att eleverna anser att det inte diskuteras tillräckligt 
tillsammans med läraren angående vad som står i kursplanen och ämnets mål. 
Eleverna tar upp att det diskuteras en del om betygsättning när nya moment 
introduceras under lektionerna, men att det sker allt för sällan. Detta tycker vi bör 
vara en självklarhet då kriterierna ska vara en konkretisering av kursplanen. Om 
eleverna förstår målen så ökar även deras chans att kunna nå målen de satt upp. 
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För att elever och föräldrar ska kunna ha inflytande över vad 
undervisningen ska innehålla och hur undervisningen ska 
bedrivas, krävs att de har kännedom om hur uppdraget till skolan 
är formulerat. Det gäller grundläggande värden och mål i 
läroplanen och för ett specifikt ämne, en ämnesgrupp, en kurs 
eller de mål som fastställts i den nationella kursplanen 
(Skolverket, 2004).  
 

Nuförtiden har idrottslärarna mer utrymme att själva välja arbetssätt för att eleverna 
skall lyckas uppnå de mål som finns för ämnet.  
 

6.2 Vad tror sig eleverna bli bedömda efter 
 

6.2.1 Närvaron och aktiviteten 
 
Eleverna i vår undersökning beskriver att begrepp som närvaro, deltagande och 
aktivitet är viktiga delar i betygsättningen. I de nationella kursplanerna nämns 
inget om att närvaro eller aktivitet på lektionen ska premieras eller bedömas. 
Dock har båda skolorna i vår undersökning brutit ner den nationella kursplanen 
till lokala tolkningar och här framgår tydligt att inte bara närvaro krävs utan att 
eleven även ska vara ombytt och delta efter bästa förmåga (Lokal kursplan, skola 
1).  
 
” Att vara närvarande är inte tillräckligt för att bli godkänd utan det krävs att eleven 
ska delta i undervisningen i ämnet idrott och hälsa. Detta innebär att eleven är ombytt 
och är med i de planerade aktiviteterna. Eleven gör sitt bästa efter egen förmåga och 
tar initiativ till alternativ träning/alternativa uppgifter vid t ex skada” (Lokal kursplan, 
skola 1).  

 
 

Här upplever vi att skolorna har försökt täppa till ett kryphål som de mycket 
tolkningsbara nationella kursplanerna missat. Vi erfar att ämnet idrott och hälsa 
skiljer sig åt gentemot de flesta övriga ämnen som är mer av det teoretiska slaget. 
I ämnet idrott och hälsa så måste eleverna ha högre närvaro för att kunna visa sina 
kunskaper. I andra mer teoretiska ämnen räcker det att eleven kan visa goda 
teoretiska kunskaper på exempelvis nationella prov. Enligt den nationella 
utvärderingen (2003) så menar eleverna att det enda som krävs för att få betyget 
godkänt är att man är med på lektionerna och är aktiv. Det stämmer bra överens 
med vad flera av eleverna i vår studie är inne på som menar att aktivt deltagande 
på lektionen räcker för att få betyget godkänt, ”bara man är med så får man 
godkänt”. 
 
Annerstedts (2001) har i sin forskning kommit fram till att det är elevernas 
arbetsinsats och närvaro många lärare sätter värde på. Även Larsson och Redelius 
(2004) menar att lärarna bedömer närvaro, men även social kompetens och att 
eleverna har med sig rätt utrustning till lektionerna. Något som man då kan undra 
är varför närvaro inte är ett kriterium även i den nationella kursplanen eftersom 
ämnet idrott och hälsa som är ett praktiskt ämne kräver hög närvaro för att en 
rättvis bedömning ska kunna ske. Carrol (1993) menar att idrottslärarrollen 
innebär att man bedömer både process och produkt. Trots att vår och ovannämnda 
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författares studier pekar på föreställningen att bedömningen sker på dessa grunder 
nämns i Lpo 94 inga krav på att eleverna exempelvis måste vara närvarande för 
att målen ska nås, inte heller att man ska ha rätt utrustning. Däremot har båda 
skolorna i sina lokala kursplaner ”tolkat” den nationella kursplanen på sådant sätt 
att närvaro inte är tillräckligt utan att det krävs att eleven ska vara omklädd, deltar 
i undervisningen och gör sitt bästa efter egen förmåga. 
 

6.2.2 Personlighet och engagemang 
 
Flera av eleverna anser att personligheten bedöms och det är inget som nämns i 
vare sig de nationella eller lokala kursplanerna. Lärare är inte mer än människor 
och det kan vara så att lärare har svårt att bortse från elevens personlighet och att 
även bedöma elevens engagemang i vad han/hon håller på med. Den nationella 
utvärderingen (2003) belyser hur viktigt det är med en positiv inställning till 
ämnet för att få betyget godkänt. 
 
Eleverna nämner att de ska kämpa väl samt göra sitt bästa för att nå resultat och 
det står i kontrast till Lpo 94. Det som Carrol (1993) presenterar, att läraren 
bedömer både process och produkt, borde rimligen inte fungera i ett målrelaterat 
betygsystem. Enligt vår studies resultat menar dock eleverna just att en process 
tros ligga som en del i betygsättningen.   
   
Meningen med målrelaterad betygsättning är att få en mer likvärdig bedömning 
mellan skolor och elever, men är det så att eleverna inte förstår kriterierna fullt ut 
så faller systemets delar samman. Om inte elever vet vad målet med 
undervisningen är, hur ska de då kunna påverka undervisningen på ett engagerat 
och involverat sätt? Vårt resultat pekar på att lärarna bör förankra kriterierna hos 
eleverna vid flera olika tillfällen och utnyttja sin profession för att vägleda 
eleverna i hur och vilka kunskaper som skolan ska jobba med. Då uppstår en 
bättre förutsättning som kan bidra till att förbättra samspelet mellan lärare och 
elever. På det här sättet underlättas vägen till hur man på bästa sätt kan uppnå 
målen. 
 

6.2.3 Hälsomedvetenhet och teoretisk kunskap 
 
Minst betydelse för betyget hade enligt eleverna hälsomedvetenhet och den 
teoretiska kunskapen. I kurplanen för ämnet idrott och hälsa finns det mål som 
eleven ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Ett av dem är följande: 
 

”Eleven skall förstå sambandet mellan mat, motion 
 och hälsa och kunna tillämpa kunskaper i 
 ergonomi i vardagliga sammanhang”  
(Skolverket, 2003). 

 

 
Vid bedömning av teoretiska kunskaper fordras det väldigt mycket av läraren om 
man inte arbetar med skriftliga prov. Att rättvist bedöma muntliga utsagor tar lång 
tid, fordrar mycket systematik och det är svårt att i efterhand redogöra för detta. 
Vid skriftliga prov gäller det för alla lärare att kunna utforma valida frågor som är 



25 

utformade på ett bra sätt och som avser att ta reda på graden av förståelsen hos 
eleven (Annerstedt, 2007). I vår undersökning kan det bero på att lärarna har varit 
dåliga på att förmedla detta till eleverna. Endast en teorilektion hos skola 1 under 
terminens gång upplever vi som väldigt lite och det innebär att teorin får liten 
plats i undervisningen. Vi tycker det är mycket bra att eleverna får testa så många 
olika aktiviteter som möjligt men vi anser även att hälsoaspekten måste bli mer 
prioriterad i undervisningen. Hur kommer det sig att hälsoaspekten fått så lite tid 
på skola 1? Vi tror att en av anledningarna kan vara att det är ont om tid. Under de 
få idrottstimmar som finns fördelade under terminen känner kanske läraren att det 
viktigaste är att eleverna få röra på sig och då finns det inte tid för hälsoaspekten. 
Det kan också ha varit så att det har försvunnit lektioner för läraren och då är det 
sannolikt att teorin är det som fått stå över. Men vi tror att om eleverna skulle lära 
sig att förstå vikten av hälsans betydelse för eget välbefinnande skulle 
möjligheten till att eleverna fortsättningsvis även efter deras skolgång på egen 
hand tänker på sin hälsa.    
 

6.2.4 Övriga resultat 
 
I resultatet nämner eleverna också att kursplanen tenderar att gynna elever som 
utövar traditionellt ”stora” idrotter, speciellt fotboll. ”Små” idrotter såsom 
fäktning och bowling upplevs inte lika betydelsefullt av lärarna enligt vissa av 
eleverna. Detta är något som i så fall är personligt hos deras lärare eftersom det 
inte nämns varken i den nationella kursplanen eller i de lokala kursplanerna att 
någon idrott är mer betydelsefull är någon annan. Vi har själva den erfarenheten 
att elever som utövar de ”stora” idrotterna, framförallt bollsporter har en viss 
fördel i ämnet idrott och hälsa. Vi upplever till exempel att de som tränar fotboll 
även generellt sätt är duktiga på flera andra moment som ingår i undervisningen. 
Till exempel aktiviteter som kräver kondition, koordination, styrka, samarbete och 
att de även har goda kunskaper inom kost och hälsa. 
 
I resultatdelen framkom även att elever ansåg att pojkar har fysiska fördelar 
gentemot flickor. Ett problem inom idrott och hälsa är hur man skall bedöma 
pojkar och flickors olika förutsättningar. Pojkar är av ”naturen” starkare fysiskt 
och har därmed fördelar inom ämnet idrott och hälsa. Hur skall man som 
idrottslärare hantera detta inom betygsättningen. Ska pojkar ha högre betyg för att 
de har bättre fysiska förutsättningar redan från början eller skall man jämföra kön 
för kön? Skall idrott och hälsa vara det enda ämnet som betygsätter efter 
individens utveckling istället för kunskap och resultat? Problemet ligger i att 
skolan idag fokuserar på att motverka könskillnader och därmed motsäger sig om 
bedömningen inte gynnar pojkar i idrott och hälsa.   
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6.2.5 Fritidsaktiviteten 
 
Eleverna tror att det finns ett starkt samband mellan fritidsaktivitet och högre 
betyg i ämnet idrott och hälsa. Även i en studie från Myndigheten för 
skolutveckling (2007) visar det sig att det finns ett klart samband här. Carrol 
skriver om vad eleverna gör på fritiden och att det har betydelse för betyget i 
idrott och hälsa. Annerstedt (2007) instämmer inte i detta. Däremot menar han att 
om elever idrottar på fritiden, så kommer detta med stor sannolikhet att innebära 
att betyget i idrott indirekt kommer att påverkas. Genom att utveckla sina 
idrottsliga kunskaper på fritiden, ökar således möjligheterna att få ett högre 
idrottsbetyg. Vi håller med Annerstedt (2007) om att indirekt kan det som man 
gör på fritiden ha betydelse för betyget. Men vi tycker och tror att vad eleven gör 
på sin fritid inte påverkar betyget på något sätt än det man visar upp under 
lektionen.  
 

6.3 Fortsatt forskning 
 
Under tiden vi skrev examensarbetet har det väckts nya tankar och funderingar hos 
oss. Ämnet betyg och bedömning är ett stort och viktigt område inom skolan och 
detta leder till många infallsvinklar för dem som vill fortsätta att undersöka inom 
samma ämnesområde. Vi har valt att fokusera ur elevers perspektiv om hur stor 
kunskap elever har när det gäller bedömning och betygsättning i idrott och hälsa. Vi 
har även undersökt hur eleverna upplever att bedömning och betygsättning i ämnet 
idrott och hälsa går till. Det skulle vara intressant att se en liknande undersökning 
från lärarnas synvinkel för att kunna skapa en helhetsbild. Ett annat alternativ vore 
att utöka vår undersökning med fler respondenter från flera olika skolor spridda över 
större områden. Då skulle man upptäcka om det finns regionala skillnader samtidigt 
som man får ett större urval och därmed ett säkrare resultat.    

6.4 Slutsats 
 
Avsikten med vår undersökning var att söka svar på hur stor kunskap elever har 
när det gäller bedömning och betygsättning i idrott och hälsa och hur eleverna 
upplever att bedömning och betygsättning i ämnet idrott och hälsa går till. 
Slutsatsen i vårt arbete är att samtliga elever har fått ta del av betygsunderlaget i 
början av terminen och i vissa fall även när nya aktiviteter introducerades. Dock 
skiljer sig det hur mycket information som eleverna tar till sig beroende på 
lärarens engagemang eller elevernas intresse och förståelse. Vi har även undersökt 
hur samstämmigheten ser ut gällande elevernas uppfattning om bedömning och 
betygssättning kontra skolans lokala kursplan för idrott och hälsa. Vi ser ingen 
större skillnad mellan de olika skolorna i undersökningen vad det gäller hur 
bedömningen sker och hur eleverna uppfattar den. Vad vi har kunnat se när vi läst 
igenom skolornas lokala kursplaner är att det till stora delar överensstämmer med 
skolverkets nationella kursplan. När det gäller punkterna närvaro och aktivitet 
som det inte nämns någonting om i den nationella kursplanen så finns det en stora 
skillnader. I skolornas lokala kursplaner så har tillägget om närvaro och att vara 
ombytt fått stort utrymme. Närvaron är något som eleverna verkar ha tagit till sig 
och de svarar samstämmigt att närvaro har stor betydelse för betyget Godkänt. 
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Däremot finns fler skilda uppfattningar om vad som krävs av eleverna när de är 
närvarande. 
 
Det vi kan konstatera utifrån vår studies resultat är att det verkar föreligga ett större 
behov från elever att läraren förtydligar och diskuterar betygkriterier i idrott och 
hälsa. Detta för att få ekvationen, elevernas uppfattning och beskaffenhet för ett visst 
betyg och lärarnas bedömning att gå ihop, utan tveksamheter. 
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BILAGA 1 
 

Kursplan idrott och hälsa – grundskolan (Skolverket, 2003. 
Avdelning idrott och hälsa). 
 
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 utvecklar en 
positiv självbild,  

– utvecklar kunskap om vad som främjar hälsa,  
– utvecklar en god kroppsuppfattning och kunskaper som gör det möjligt att 

se, välja och värdera olika former av rörelse ur ett hälsoperspektiv, 
stimuleras till ett bestående intresse för regelbunden fysisk aktivitet och tar 
ett ansvar för sin hälsa,  

– utvecklar och fördjupar sin rörelseförmåga och lust att röra sig samt 
stimuleras att ge uttryck för fantasi, känslor och gemenskap,  

– utvecklar förmågan att leka, motionera och idrotta på egen hand och 
tillsammans med andra,  

– utvecklar kunskaper att kritiskt bemöta missförhållanden som kan 
förekomma i samband med olika typer av fysiska aktiviteter samt ges 
förutsättningar till ett personligt ställningstagande i idrotts- och 
hälsofrågor,  

– utvecklar förmågan att organisera och leda aktiviteter,  
– får inblickar i idrottens och friluftslivets historia samt lär känna olika 

former av lekar, danser och idrottsformer i olika kulturer,  
– utvecklar kunskaper om och beredskap för handlande i nöd- och 

katastrofsituationer både på land, i och vid vatten.  
 
Mål som eleven skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret:  
Eleven skall:  

– förstå sambandet mellan mat, motion och hälsa och kunna tillämpa 
kunskaper i ergonomi i vardagliga sammanhang,  

– kunna delta i lek, dans, idrott och andra aktiviteter och kunna utföra 
lämpliga rörelseuppgifter,  

– kunna forma och genomföra aktiviteter för egen motion,  
– kunna orientera sig i okända marker genom att använda olika hjälpmedel 

samt kunna planera och genomföra vistelse i naturen under olika årstider,  
– kunna hantera nödsituationer i och vid vatten,  
– ha kunskaper i livräddande första hjälp 



 

Bilaga 2 
 

Intervjufrågor 
 

• Hur har du fått information om de mål som finns i 
kursplanen för idrott och hälsa?  

• Är det lätt/svårt att förstå?  
• Vad tycker du är bra med nuvarande kursplan?  
• Vad tycker är mindre bra med nuvarande kursplan?  
• Saknar du något i nuvarande kursplan? 

 
 

• Har ni i klassen talat om betygskriterierna i idrott och 
hälsa? (på vilket sätt). 
 

• Talar läraren och ni elever om betygskriterierna under terminens 
gång eller endast vid kursstart? 

• Vad anser ni om betygskriterierna i idrott och hälsa? Är det lätt/svårt 
att förstå? 

• Vet ni vad ni behöver kunna för att få ett visst betyg i idrott och 
hälsa? (ge exempel) 

• Jämför ni era prestationer med betygskriterierna? (till exempel har 
ni ett visst mål i tankarna, till exempel Vg, och tittar sedan på 
betygskriterierna vad som krävs för att nå detta mål) 
 
 

• Vad tror du att din lärare tittar på när hon/han sätter 
betyg i idrott och hälsa?  
 

• Tror du dina teoretiska resultat är avgörande för ditt betyg? 
• Personlighet? Hur du är som person? Trevlig... 
• Har närvaro stor betydelse för ditt betyg? 
• Vad du gör aktivitet på fritiden, har det någon betydelse? 

 
 



 

Bilaga 3 (Skola 1 hemsida) 
 
Bedömnings matris i Idrott & Hälsa för skola 1 år 6-9 
 
Att vara närvarande är inte tillräckligt för att bli godkänd utan det krävs att eleven ska delta i 
undervisningen i ämnet idrott och hälsa. Detta innebär att eleven är ombytt och är med i de 
planerade aktiviteterna. Eleven gör sitt bästa efter egen förmåga och tar initiativ till 
alternativ träning/alternativa uppgifter vid t ex skada. 
 

Bedömnings-
områden 
 
 

G VG 
 
 

MVG 

Lek, dans & rörelse 
till musik 
 

Aktivt delta i 
danser, lekar och 
motionsprogram 
till musik efter 
egen förmåga. 

Kan dansa och visa 
känsla för rytm och 
takt i ett flertal 
danser. Samt visa 
god teknik & 
koordination vid 
motionsprogram till 
musik. 

Visa mycket god 
rytm och 
taktkänsla. Visa 
god 
samarbetsförmåga 
i lek. 

Bollspel/Racketspel 
 
 

Delta aktivt efter 
egen förmåga i de 
olika 
boll/racketspelen. 

Ha god grundteknik 
olika boll/racketspel. 
Visa grundläggande 
regelkunskap samt 
god 
samarbetsförmåga.  
 

Visa mycket goda 
färdigheter samt 
mycket god teknik 
och förståelse för 
de olika spelens 
idé. Ha god 
samarbetsförmåga. 

Gymnastik 
 

Utifrån egen 
förmåga delta i 
olika gymnastik 
och redskaps-
övningar samt 
delta i redskaps- 
banor. 
 

Kan utföra de flesta 
gymnastik- och 
redskapsövningar 
som förekommer i 
undervisningen. 

Visa mycket goda 
färdigheter i de 
gymnastik och 
redskapsövningar 
som förekommer i 
undervisningen. 

Orientering 
 

Med hjälp av 
karta, kunna 
orientera i okänd 
terräng. Delta i 
flertalet av våra 
friluftsdagar. 

Visa stor säkerhet i 
sin 
orienteringsförmåga. 

Visa mycket god 
individuell 
förmåga att 
orientera sig i 
okänd terräng. 
 

Simning & 
Livräddning 

Kunna simma 200 
m. bröstsim och 
50 m. ryggsim. 
Grundkunskaper i  
livräddning. 
 

Ha god simteknik 
och goda kunskaper 
i livräddning. 

Ha mycket god 
simteknik i 
bröstsim, ryggsim 
och crawl. 

Friidrott 
 

Delta aktivt efter 
egen förmåga i de 
förekommande 
friidrottsgrenarna. 

Genomföra 
friidrottsgrenarna 
med god teknik. 
Visar prov på god 

Genomföra 
friidrottsgrenarna 
med en förfinad 
teknik. Visar prov 



 

 spänst, kondition 
och styrka. 

på mycket god 
spänst, kondition 
och styrka. 

Kondition & Styrka 
 

Delta aktivt i 
förekommande 
konditions- och 
styrkeövningar. 

Uppvisa god 
kondition och 
styrka. 

Uppvisa mycket 
god uthållighet i 
konditions och 
styrkeövningar. 

Hälsa 
 
 

Förstå sambandet 
mellan mat, 
motion och hälsa. 
Ha 
grundkunskaper i 
ergonomi, 
kondition och 
styrketräning. 
Genomföra de 
teoretiska 
uppgifterna med 
betyget godkänd. 

Visa en fördjupad 
kunskap i de 
teoretiska delarna 
idrott och hälsa. 
Genomföra de 
teoretiska 
uppgifterna med 
betyget väl godkänd. 

Genomföra de 
teoretiska 
uppgifterna med 
betyget mycket väl 
godkänd. 

Friluftsliv 
 

Aktivt delta i 
skolans 
friluftsverksamhet. 

  

Ledarskap 
 

Leda en 
uppvärmning i 
grupp. 

Planera, genomföra 
och leda en väl 
fungerande 
idrottslektion. 

Planera och 
genomföra en 
mycket väl 
fungerande 
lektion, där det tas 
hänsyn till olika 
personers 
förutsättningar. 

Helhetsbild 
 

Regelbundet vara 
ombytt och aktiv. 
Ha kunskap om 
vikten av säkerhet 
i idrottsämnet. 

Uppvisa en positiv 
attityd och seriös 
inställning till 
ämnet. Bidra till fair 
play. Kunna 
samarbeta och ta 
egna initiativ.  

Vara ett gott 
föredöme för de 
andra eleverna. Ta 
initiativ för att 
hjälpa de som 
behöver. 

 
Under Ht ligger oftast mestadels av friidrotten. 
Under Vt ligger en racketsport period och all orientering. 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 4 (Skola 2 hemsida) 
 
BETYGSKRITERIER FÖR IDROTT OCH HÄLSA SKOLA 2ÅR 9 
 
Godkänd: Att vara närvarande är inte tillräckligt utan det krävs att eleven ska delta i 
undervisningen i ämnet idrott och hälsa. Detta innebär att eleven är ombytt och 
ställer upp på de planerade aktiviteterna. Eleven gör sitt bästa efter egen förmåga och 
tar initiativ till alternativ träning/alternativa uppgifter vid t ex skada. 
 
 
 
Bedömningsområde 
 
 

G VG MVG 

Lek,  dans och 
rörelser till musik. 
 

Delta aktivt efter egen 
förmåga i danser, 
lekar och 
motionsprogram till 
musik. 

Kan dansa foxtrott 
och vals. Visa känsla 
för rytm och 
koordination vid 
motionsprogram till 
musik. 
 
 

Visa mycket god rytm 
och taktkänsla. 

Bollspel 
 

Delta aktivt efter egen 
förmåga i de olika 
boll och racketspelen 

Ha en god 
grundteknik i de olika 
boll och racketspelen. 
Visar grundläggande 
regelkunskaper. 

Visa mycket goda 
färdigheter i de olika 
boll och racketspelen. 
Ha en god 
spelförståelse. 
 
 

Gymnastik 
 

Delta utifrån egen 
förmåga i de olika 
gymnastik och 
redskapsövningarna, 
samt deltar i 
redskapsbanor och 
lekar. 
 
 

Kan utföra de flesta 
gymnastik- och 
redskapsövningar 
som förekommer i 
undervisningen. 

Visa mycket goda 
färdigheter i 
gymnastik och 
redskapsövningar. 

Orientering 
 

Med hjälp av karta 
kunna orientera sig i 
okänd terräng. 

Visa en stor säkerhet i 
sin 
orienteringsförmåga. 

Visa mycket god 
individuell förmåga 
att orientera sig i 
okänd terräng. 
 
 

Simning 
 

Kunna simma 200 
meter bröstsim och 50 
ryggsim. Ha 
grundkunskaper i 
livräddning. 

Ha en god 
grundteknik i ryggsim 
och crawl. 

Ha en mycket god 
teknik i ryggsim och 
crawl. 



 

 
 

Friidrott: Känna till den 
grundläggande 
tekniken i de grenar 
som ingår i 
undervisningen. Delta 
i tre av sex grenar på 
friidrottsdagen. 
 
 
 

Visa god teknik i 
huvuddelen av 
friidrottsgrenarna. Ha 
goda resultat på 
friidrottsdagen eller 
annat testtillfälle. 

Visa mycket god 
teknik i huvuddelen av 
friidrottsgrenarna. Ha 
mycket goda resultat 
på friidrottsdagen 
eller annat 
testtillfälle. 

Egen lektion - Planera och 
genomföra en väl 
fungerande lektion. 

Planera och 
genomföra en mycket 
väl fungerande 
lektion, där det tas 
hänsyn till olika 
personers 
förutsättningar. 
 
 

Hälsa Förstå sambandet 
mellan mat, motion 
och hälsa. Ha 
grundkunskaper i 
ergonomi,  och 
avslappningsträning. 
Genomföra de 
teoretiska uppgifterna 
med betyget godkänd. 

Visa en fördjupad 
kunskap i teoretiska 
delarna idrott och 
hälsa. Genomföra de 
teoretiska uppgifterna 
med betyget väl 
godkänd. 
 
 
 
 

Genomföra de 
teoretiska uppgifterna 
med betyget mycket 
väl godkänd. 

Friluftsliv Aktivt delta i skolans 
friluftsverksamhet. 
 
 

- - 

Helhetsbild Vara ombytt och 
aktiv.  Ha kunskap om 
vikten av säkerhet i 
idrottsämnet. 

Ha en positiv attityd 
och seriös inställning 
till ämnet. Väljer 
idrottsverkstäder för 
att öka bredden i sin 
idrottskompetens. 
 
 

Är ett gott föredöme 
för de andra eleverna. 
Ta initiativ för att 
hjälpa de som 
behöver 

 
 


