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ABSTRACT 

 
Arbetet syfte är att kartlägga elevers åsikter om betygskriterierna i ämnet Idrott och 

Hälsa. Genom enkäter har elever i årskurs 8, 9 och gymnasiets första och tredje 

årskurs svarat på frågor om kriteriernas vikt, dess påverkan på lektionsinnehållet och 

om de skulle agera annorlunda om de kunde kriterierna. För att skapa ytterligare 

förståelse för elevernas inställning har även deras lärare svarat på enkäter. Resultaten 

från elevernas enkäter har jämförts och analyserats utifrån genusskillnader, skillnader 

i motivation och skillnader i förhållande till ålder. Av resultaten framgår att elever, 

oavsett årskurs, tycker att det är viktigt att kunna betygskriterierna samt att de anser 

sig se ett samband mellan kriterier och undervisningsinnehållet. Lärare i de olika 

årskurserna anser att de haft noggranna genomgångar av kriterierna med sina elever 

men elevernas beskrivningar av kriterierna säger något annat. Elevernas 

beskrivningar av kriterierna visar på en grov misstolkning av vad som är kriterier och 

vad som är förutsättningar. När lärare tillfrågas om de tror att deras elever kan 

beskriva kriterierna svarar samtliga Nej, de misstänker att eleverna lägger all vikt vid 

prestationer och närvaro. 
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1 INTRODUKTION 

 

Innan jag började min Lärarutbildning var jag väldigt nervös. Inte för att jag inte 

tyckte att yrket passade mig utan för att jag inte hade en aning om hur jag skulle 

lägga upp lektioner, bedöma mina elever eller förklara för mina elever varför ämnet 

ser ut som det gör. När jag själv var elev på högstadiet och gymnasiet reflekterade 

jag inte över lektionsinnehållet. Jag svalde det som gavs, gjorde det jag skulle och 

litade på att det var nyttigt att kunna. Ämnet Idrott och Hälsa var mitt favoritämne. 

Där kunde jag glänsa och visa allt jag kunde med boll, rep, hinder och redskap. Mitt 

mål med Idrotten, som elev, var att springa fortast, göra flest mål och vara snabbast 

genom hinderbanorna. När jag efter 4 års lärarstudier tänkte på inställningen till 

Idrott och Hälsa hos mina nuvarande elever kunde jag inte undgå att slås av att den 

var slående lik min egen. Jag märkte att syftet och målen med Idrott och Hälsa i 

dagens skola går eleverna förbi.    

 

1.1  Elevmedverkan 

 

I Lpo 94 talas det om utvecklingsmål och att resultaten måste följas upp och 

utvärderas. Att de mål med undervisningen som finns alltid ska testas och 

detaljgranskas ses som en grundförutsättning för att skolan ska kunna utvecklas. 

Denna utveckling ska ske via prövande av nya arbetsmetoder. Ansvaret för 

utvecklingen ligger på lärare och skolledning. (Lpo 94 2003 Lärarhandboken sid.16). 

Som lärare måste vi ta hänsyn, inte bara till nya metoder för att utvecklas,  utan även 

till våra elevers attityder och kunnande. Innan vi kan börja fundera över vilka 

metoder som är applicerbara på en klass ser jag det som en självklarhet att vi måste 

bedöma vilken nivå klassen ligger på, intresse som kunskapsmässigt. Det är ingen 

hemlighet att elever är olika intresserade av olika ämnen.  Vi lärare bör därför alltid 

vara tydliga med vilket syfte ämnet har, oavsett vilket ämne det är. Idrott och hälsas 

existensberättigande har diskuterats flitigt i media, främst om hur många timmar som 

ska läggas till eller tas bort. Men det är inte bara politiker, skolledare, skolpersonal 

och allmänheten som behöver övertygas om Idrottens betydelse och vikt i skolan. De 

som har absolut störst nytta av att se syftet med Idrott och hälsa är eleverna. Om våra 

elever inte förstår varför de olika momenten utförs hur ska de då kunna ta till sig och 

förstå dess vikt för framtiden. De olika momenten i Idrott och hälsa är inte till för att 

vara ett skönt avbrott från de övriga, i huvudsak teoretiska, ämnena i skolan. Ämnet 

Idrott och hälsa måste vara tydligare med sitt syfte. Detta för att elever ska se ett 

syfte med ämnet och genom detta, förhoppningsvis, skapa en inställning till ämnet 

som bildande mer än motionstillfälle. Idrottslärare och Skolledning måste alla vara 

tydligare med ämnets syfte och vikt för framtiden för att få eleverna mer engagerade. 

Lyckas vi med detta kommer våra elever att lära sig mycket mer än de gör nu. 
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2 BAKGRUND 

 

Denna del kommer att redovisa tidigare forskning om betygskriterier, motivation, 

och beteendevetenskap. Som inledande del kommer kursplanerna för både 

grundskola och gymnasieskolans Idrott och Hälsa A och B att redovisas. Med fokus 

på både de mål som ska ha uppnåtts mot slutet av år eller kurs samt de kriterier som 

finns för de olika betygsnivåerna. Vidare i bakgrunden kommer kriterierna som 

motivationsfaktor, lärandemiljön, de krav som ställs på eleverna samt forskning 

kring kriterier och strävansmål att presenteras. 

 

2.1 Kursplanen och betygskriterierna 

 

Kursplanen i Idrott och Hälsa innehåller både mål att sträva mot och kriterier för att 

uppnå de olika betygsnivåerna. I grundskoleåren finns inga kriterier för betyget 

Godkänt (Skolverket A) till skillnad från gymnasieskolans kursplan för Idrott och 

Hälsa A. På grundskolan sätts mål upp som skall ha uppnåtts vid slutet av år 5 och år 

9, Gymnasieskolan har liknande mål som skall ha uppnåtts vid kursens slut 

(Skolverket A, Skolverket B) 

2.1.1 Grundskolans kursplan i Idrott och Hälsa 
 

I grundskolans kursplan finns det mål eleven ska ha uppnått vid slutet av årskurs nio. 

Eleverna på grundskolan har ett läsår på sig att uppfylla kraven, samtidigt har 

Gymnasieelever till kursens slut på sig. Strävansmålen i ämnet Idrott och hälsa på 

grundskolan är inriktade på, bland annat, elevens rörelseförmåga, rörelsemönster, 

kritisk bedömning, livräddningskunskaper och organisation. De krav som ställs är att 

eleven ska ”... kunna forma och genomföra aktiviteter för egen motion”, ”ha 

kunskaper i vanliga rörelseaktiviteter och hur de kan bedrivas på ett säkert sätt” samt 

att ”kunna delta i lek, dans, idrott och andra aktiviteter och kunna utföra lämpliga 

rörelseuppgifter”. Utöver detta så ställs det även krav som är specifika för en viss 

kunskap. Livräddning i och utanför vatten är en kunskap som skolan lägger stor vikt 

vid och här får ämnet Idrott och Hälsa ansvara för utbildningen. Det står uttryckligen 

i målen att eleverna ”skall ha kunskaper i livräddande första hjälp” vid slutet av 

årskurs nio (Skolverket A). I likhet med målet om livräddningskunskap krävs det att 

de elever som vill uppnå ett Väl Godkänt betyg i slutet av årskurs nio: 
 
... använder sina kunskaper för att förutse och avvärja risker 

i samband med olika fysiska aktiviteter. 

                                                                (Skolverket 1994) 

  
Kriterierna för Väl Godkänt ställer krav på aktivt elevmedverkan genom att eleverna 

skall ”föreslår och genomför fysiska aktiviteter som befrämjar egen motion och 

hälsa” samt att eleverna aktivt ska närvara vid friluftslivsaktiviteter och ”tillämpar 

sina kunskaper om friluftsliv under olika årstider”. (Skolverket A) 

 

Eleverna skall även redan på grundskolan visa på ledaregenskaper och demokratiska 

värderingar om de vill uppnå ett Mycket väl godkänt betyg. I detta fall finns det två 
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olika kriterier att leva upp till. Eleven ska ”… komponerar, motiverar och genomför 

ett allsidigt och funktionellt motionsprogram” och utöver detta även ”organiserar 

motions-, idrotts- eller friluftsaktiviteter tillsammans med andra med hänsyn till olika 

deltagares behov”.  (Skolverket A) 

 

Kriterierna för Väl Godkänt och Mycket Väl Godkänt innehåller tydliga stegringar. 

För betyget Väl Godkänd skall eleverna reflektera ”... med hjälp av kunskaper om 

kropp och rörelse över hur hälsa och välbefinnande kan bibehållas och förbättras” 

samt använda ”... ett ändamålsenligt rörelsemönster vid deltagandet i olika fysiska 

aktiviteter.”. Nivån för Mycket Väl Godkänd stegrar dessa moment genom att kräva 

att eleverna ”... använder sina kunskaper om livsstil, livsmiljö och hälsa för att 

bedöma värdet av olika idrotts- och friluftsaktiviteter” samt ”... anpassar sina rörelser 

till de krav som olika aktiviteter och situationer ställer på exempelvis balans, 

precision och tempo”. Som krav för MVG gäller även att eleven ”komponerar, 

motiverar och genomför ett allsidigt och funktionellt motionsprogram” vilket ställer 

krav på att eleven kan tillämpa sin egen kunskap i ett annat sammanhang än att nyttja 

den själv. (Skolverket A) 

2.1.2 Gymnasieskolans kursplan i Idrott och Hälsa 
 

Gymnasieskolan har två kurser i Idrott och Hälsa som standard. Idrott och Hälsa A 

läser samtliga gymnasieelever, vanligtvis under sina första två läsår. Idrott och Hälsa 

B är en fortsättningskurs som i största grad elever på Idrottsprofilerade skolor och 

program läser men finns även som valbar kurs. Idrott och Hälsa A lyfter förståelse av 

aktiviteter samt att elever ska reflektera över vad de gör och anpassa sig efter sin 

omgivning som i, exempelvis, friluftslivsmomenten där eleverna för att få betyget 

godkänt måste ”... deltar i någon form av friluftsliv och använder sina kunskaper om 

friluftslivets olika former.”. Detta är det enda av kursens kriterier som använder sig 

av ordet deltaga. Det ställer, utöver kravet på att deltaga, krav på att elever har tagit 

del av tidigare information och kunskap om friluftsliv. Kunskap som läraren således 

måste ha bidragit med vid ett tidigare tillfälle. (Skolverket B) 

 

Den stegring av krav som ställs på elever mellan olika betyg i A-kursen är tydlig då 

ett kriterie för betyget godkänt lyder: ”Eleven genomför med viss handledning olika 

fysiska aktiviteter samt redogör för deras betydelse för hälsa och välbefinnande.” 

Detta stegras i och med kriteriet för Väl Godkänt som lyder: ”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.” 

Först på nivån för Mycket Väl Godkänt bryts mönstret där vikten istället läggs vid att 

eleven ”... utvecklar färdigheter och metoder i ett flertal aktivitetsformer och 

bedömer deras hälsoeffekter”. Ytterligare en stegring som syns i gymnasieskolans A-

kurs är kriteriet gällande livräddning, en stegring som utgår från grundskolans. 

Gymnasiets kunskapsmål för godkänd-nivå kräver att livräddning ska genomföras 

med stöd, för Väl Godkänd ska momentet genomföras på egen hand i en ”fingerad 

situation” och slutligen ligger kravet inte längre på elevens utförande av livräddning. 

Istället ställs Mycket Väl Godkänt-kravet på att eleven ska förmedla sin kunskap då 

kriteriet lyder ”Eleven instruerar i livräddande första hjälp.” (Skolverket B) 

 

Gymnasiets A-kursplans betygskriterier ställer även tydliga krav på att eleverna 

analyserar momenten och i ett flertal fall kan diskutera kring ämnet. För att uppnå 
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betyget Godkänd ska eleven visa sin kunskap genom att kunna ge exempel, t.ex. 

kostens påverkan på hälsa.  

 
... bedömer deras betydelse för hälsa och välbefinnande och 

resonerar i förhållande till detta om sambanden mellan 

hälsa, livsstil och miljö.  (Skolverket 1994) 

 

2.2 Betygskriteriers och måls betydelse för elevers 

lärande 

 

Larsson och Redelius (2004) menar att lärare bör bli bättre på att förklara varför de 

olika momenten i Idrott och Hälsa genomförs för att inte tappa elever intresse. Elever 

har redan ett bristande intresse för de betygskriterier som läraren informerar om och 

det är här lärare kan skaffa sig ett övertag (Dahlman & Jäghagen, 2005). 

Utbildningsdepartementet (2001) har studerat elevers motivation i förhållande till 

betygskriterierna vilket i kombination med Antonovskys (1991) forskning i 

beteendevetenskap skapar teorier om betygskriterierna som motivationsfaktor. Detta 

kommer att presenteras mer ingående här nedan. 

2.2.1  Lärarens information kring kriterier och mål 
 

Enligt Larsson & Redelius (2004) tappar många elever intresset för ämnet Idrott och 

Hälsa när de inte hittar något meningsfullt i undervisningen. Detta beror på att 

lärarna inte har informerat eleverna om skolans mål inom idrotten. Läraren har enligt 

Larsson och Redelius inte talat om syftet med varken den enskilda lektionen eller 

kursen i sin helhet.  

 

För att öka intressent kring ett ämne är det viktigt att läraren kan förklara syftet med 

undervisningen och dess innehåll för eleverna. Skillnaden mellan framgångsrika 

skolor och mindre framgångsrika är, enligt en amerikansk rapport att de 

framgångsrika ger eleverna valmöjligheter och gör kursplaner och instruktioner 

relevanta för eleverna. På detta sätt kan eleverna se ett värde i vad de gör i skolan 

(Committee on Increasing High School Students' Engagement and Motivation to 

Learn 2003 sid. 212) 
 

Dahlman och Jäghagen (2005) talar om att intresset för betygskriterierna var lågt hos 

eleverna när de själva gick i skolan och att genomgången oftast var en kort overhead-

presentation där eleverna själva fick läsa igenom alla kriterier. De lärare som lägger 

ner tid och energi på att förklara får igen den tiden nästkommande lektion då 

elevernas arbete flyter på bättre när de tar egna initiativ och har klara riktlinjer om 

vad det är de ska göra. Detta är oberoende av ämne, informationen till eleverna är 

lika viktig i alla ämnen. Dahlman och Jäghagens åsikt styrks av  Myndigheten för 

skolutveckling som påpekar vikten av att vara tydlig: 
 
Tydligheten som skapas för eleverna fungerar 

motivationshöjande och utvecklande då eleverna får 

inflytande och kan påverka sin egen framgång mot målen. 

Detta leder också till att eleverna tar ökat ansvar i sitt 

lärande. (Myndigheten för skolutveckling, 2004 sid. 3) 
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Elevernas vetskap om betygskriterierna påverkar lärarens planering och genomgång 

av lektionsinnehållet. Elever finner ytterligare motivation om de känner ett aktivt 

deltagande. Om ett aktivt användande av styrdokumenten läggs till blir dessa mer 

konkreta och begripliga. Utbildningsdepartementet (2001) fastställer att om eleverna 

känner till betygskriterierna kan man motivera momentet genom att citera 

betygskriterierna och motivera för eleverna att momentet måste genomföras för att få 

ett betyg i ämnet. Vidare påpekar Utbildningsdepartementet (2001) att elever måste 

få tid till både reflektion och utvärdering av resultat och process. 

 

Annerstedt (2001) menar att mål och kriterier för betygsättning måste vara klara och 

tydliga och relatera till varandra. Men samtidigt måste man se till elevens egna 

förutsättningar. För även om betyget sätts i förhållande till kriterierna så måste det 

även sättas i förhållande till elevens möjligheter.  Annerstedt (2001) säger vidare att 

diskussioner förekommer, inte minst bland lärare, när kriterierna ifrågasätts av 

eleverna då kriterierna inte är tillräckligt klara. (a.a) 
 

2.2.2 Vikten av sammanhang för lärandet 
 

Antonovsky (1991) har forskat mycket i ämnet beteendevetenskap. Hans forskning 

om mental hälsa har lett till en teori han kallar KASAM, som är en teori om känslan 

av sammanhang. Han menar med begreppet att en känsla av sammanhang är absolut 

nödvändigt för den mentala hälsan: 

 

Antonovskys KASAM-teori bygger på att en känsla av sammanhang är nödvändigt 

för den mentala hälsan. Figuren visar på samspelet mellan Begriplighet, Hanterbarhet 

och Meningsfullhet, de tre hörnstenarna i KASAM-teorin. 

 Begriplighet:  Insikt, Förståelse 

 Meningsfullhet: Motivation    

 Hanterbarhet: Handling, Strategi 

(Fritt efter Antonovskys KASAM-teori) 
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I denna modell så menar Antonovsky att om man inte begriper vad det är man gör så 

ser man ingen mening med det och kan i och med det inte heller hantera situationen 

på ett bra sätt. Ingen av dessa tre, Begripligheten, Hanterbarheten eller 

Meningsfullheten, kan existera utan den andra.  

 

En annan uppfattning kring lärande och sammanhang framförs av Engström och 

Redelius (2005) som talar om livslångt lärande och det automatiserade lärandet och 

säger bland annat: 

 
För det andra bidrar idrottslig verksamhet till att barnen lär 

sig olika färdigheter som de kan ha nytta av hela livet. 

Automatiserade rörelser är en ’kapitalvara’ som varar 

länge. Har man en gång lärt sig simma så kommer man 

efter flera decenniers uppehåll fortfarande simma. 

                               (Engström och Redelius 2005 sid. 283) 

 

Annerstedt (2001) menar att lärare har en tendens att bli alldeles för upptagna med 

att enbart koncentrera sig på färdigheter istället för att få eleverna införstådda i ett 

sammanhang. Annerstedt menar vidare att begriplighet, medvetenhet och förståelse 

är viktiga punkter som bör finnas med i en kursplan, lokal som nationell. Annerstedt 

påpekar betydelsen av att läraren ger sina elever ett sammanhang i undervisningen 

och tydligt påpekar varför ett moment genomförs. Ett sammanhang är lättare att 

skapa om eleverna känner till betygskriterierna som LPO 94 tydligt påpekar: 

 
En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och 

sammanhang.  

(Lpo 94 sid.6) 

 

2.3 Motivation hos elever 

 

Skinner och Belmont (1993) undersöker vad som motiverar elever. De har tagit hjälp 

av forskning i både psykologi och undervisning för att undersöka varför vissa elever 

är mer motiverade än andra. De definerar en motiverad elev som en ”enthusiastic, 

interested, involved, and curious; they try hard and persist; and they actively cope 

with challenges and setbacks.” (sid.571 1993) Duktiga elever är entusiastiska och 

intresserade av att lära sig. De är nyfikna och måna om att sköta sina uppgifter och 

lära sig. De fortsätter att beskriva den duktiga eleven som den mest benägna att 

stanna i skolsystemet efter gymnasiet och dessutom ha bättre självkänsla. (a.a) 
 

2.3.1 Inre motivation 
 

Motivation hos elever på högstadie- och gymnasienivå är avsevärt lägre än hos 

elever i de yngre åldrarna enligt en studie gjord av Harter 1981. Detta stödjs av 

amerikanska Committee on Increasing High School Students' Engagement and 

Motivation to Learn(CB) 2003. Skinner och Belmont (1993) väljer att särskilja de 

motiverade eleverna från de mindre motiverade genom att använda termerna 

”Engagement” och ”Disaffection”. Dessa två termer samlar de attityder och 

beteendemönster som är typiska för motiverade/omotiverade elever. Motiverade 
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(Engagement) elever visar t.ex. intresse, utmanar sig själva genom att ta sig an svåra 

uppgifter och är överlag optimistiska. Omotiverade (Disaffection) ger däremot upp 

väldigt lätt, är passiva från början och kan visa upp ett rebelliskt beteende inför både 

lärare och elever. Med sin forskning har de sett att elever som är engagerade i regel 

har högre betyg, får högre poäng på tester och visar på en bättre anpassning till 

skolmiljön. (a.a) 

 

Lärares interaktion med elever påverkar hur engagerade eleverna är. Skinner och 

Belmonts (1993) studie visar på tydliga skillnader i hur lärarens interaktion påverkar 

motivationen. ”When teachers are less involved with students, students not only miss 

the involvement but also experience teachers as less consistent and more coercive” 

(sid.577). Eleverna uppfattar helt enkelt att lärare tvingar dom att arbeta om läraren 

inte är mer delaktig i processen och interagerar mer. Som kontrast upplever de 

engagerade eleverna att de får sina behov tillgodosedda och känner sig mer 

motiverade att klara uppgiften. Det framkommer även att elever med tydliga lärare 

känner ett större engagemang: 

 
Children’s behavioral engagement (student report) is 

primarily a function of student perceptions of teacher 

structure. In other words, children who experience their 

teachers as providing clear expectations, contingent 

responses, and strategic help are more likely to be more 

effortful and persistent.    

                                                                   (Skinner and Belmont  1993 sid. 8) 

 

Motivationens vikt för inlärning går inte att försumma. Oavsett ålder har motivation 

en nyckelroll (Finn & Rock 1997). En Amerikansk kommitté med syfte att öka 

elevers engagemang under de senare skolåren har studerat elevers engagemang och 

kommit fram till att det är i de högre åldrarna som motivationen är som viktigast. För 

att minska risken för avhopp bland tonåringar behövs motivation. Ungdomar i 

tonåren som upplever skolan som tråkig eller helt utan värde har inga problem att 

hitta andra aktiviteter att sysselsätta sig med. De ungdomar som inte ser ett syfte med 

skolgången löper en risk att ge upp skolan helt. I rapporten fastställer de, bland 

annat, att en temabaserad undervisning, specifikt inriktad på praktisk kunskap med 

yrkesinriktning, skapar en högre grad av motivation hos elever. De rekommenderar 

att gymnasieskolor inriktar sig, antingen akademiskt eller yrkesmässigt, för att höja 

motivationsfaktorn hos sina elever. (Committee on Increasing High School Students' 

Engagement and Motivation to Learn(CB) 2003) 

 

2.3.2 Yttre motivation 
 

J.R Betts (1997) har forskat kring elevers motivation i förhållande till erhållna betyg. 

Genom att jämnföra olika skolors strikthet vid betygssättning har han fastställt att 

elever på skolor som ställer högre krav uppnår högre resultat. Skolor med sträng 

attityd till betygskriterier har fler högpresterande elever, det framgår även att elever 

som flyttas till skolor med högre krav höjer sina betyg. Betts fastställer dock att de 

elever som visar mest utveckling är de elever som redan är högpresterande. (a.a) 

 

Skolor med mindre strikt förhållningssätt till betygskriterier har en negativ 

utveckling. Elever presterar sämre på tester år 2 än vad de gjorde år 1, utöver detta så 
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utför de mindre hemläxor. Betts (1997) kommer till slutsatsen att elever på skolor 

med stränga krav på sig, då det gäller betyg, har en positiv utvecklingskurva i 

motsats till elever på mindre strikta skolor. Den största bromsklossen för 

motivationen är enligt Betts en betygsinflation. Att studera på en skola där det 

upplevs att elever får höga betyg trots att de inte förtjänar det är kontraproduktivt. 

Det är först och främst de högpresterande eleverna som upplever detta som 

nedstämmande. (a.a) Genom att ställa höga krav på sina elever finner Committee on 

Increasing High School Students' Engagement and Motivation to Learn att elever 

skaffar sig mer än höga betyg: 
 

… effective schools and teachers promote students’ 

understanding of what it takes to learn and confidence in 

their capacity to succeed in school by providing 

challenging instruction and support for meeting high 

standards, and by conveying high expectations for their 

students’ success.  

(Committee on Increasing High School Students'   

Engagement and Motivation to Learn 2003 sid. 212) 

 

Enligt rapporten från Amerikanska Committee on Increasing High School Students' 

Engagement and Motivation to Learn (2003) saknas denna attityd på bland lärare på 

skolor i lägre medelklass och underklass områden. Enligt rapporten är detta ett 

reslutat av sämre resurser, att lärare i dessa områden är de sämst kvalificerade samt 

att lokalerna är sämre. 

 

Kremer (2004) m.fl. har genomfört en undersökning på tonårsflickor i Kenya. 

Genom ett stipendie skulle de elever som gjort störst framsteg få sin skolgång och 

skolmateriel betalat. Detta stipendie gällde endast för flickor men fick även 

genomslag på pojkarnas resultat då även de visade på en generell höjning i 

medelbetyg. Under projektets gång innebär det dessutom en ökning av både elev- 

och lärarantal på skolorna. Resultaten från projektet, som innebar högre medelbetyg 

både bland flickor och pojkar, har visat sig kvarstå även efter projektets avslutande. 

Det Kremer m.fl. fastställde var att stipendiatprogram eller liknande program 

framkallar arbetsvilja och motivation både hos elever och lärare.  I studien visades att 

svaga elever stod för den kraftigaste förbättringen, oavsett kön. Externa 

motivationsfaktorer är enligt studien en högre motivationsfaktor än t.ex. ökad lärar-

elev kommunikation och mer resurser. Kremer m.fl. visar på ett resultat i studien 

som avslöjar att de elever som presterade bäst var elever med välutbildade föräldrar. 

Men den av betygen höjning som elever från icke-akademiska hem visade var mer än 

tillfredställande. (a.a) 

 

2.4 Forskning kring kriterier och strävansmål 

 

I Lpo 94 står det klart och tydligt att undervisningen skall anpassas utifrån varje 

elevs egna förutsättningar.  Under rubriken ”Rättigheter och Skyldigheter” står det 

dessutom att skolan ska göra det klart för både eleven och dess föräldrar vad 

utbildningen har för mål, vad skolan ställer för krav samt de rättigheter och 

skyldigheter eleverna och deras föräldrar har. Den enskilda skolan ska ha tydligt 

utsatta mål, innehåll och även de arbetsmetoder som man använder sig av för att ge 
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elever och deras föräldrar/vårdnadshavare en bra grund att stå på i deras rätt till 

inflytande och påverkan.  

 

Måhl (2001) menar att lärarnas krav vid bedömning är olika från skola till skola och 

mellan lärare och lärare. Men klyftan kan minskas och bedömningen kan bli smalare 

om lärarna talar om vad som ska betygsättas och kraven som ställs på eleverna i 

förväg och inte i efterhand.  

 

Pettersson (2005) säger att man som lärare väljer ut vad som är viktigt i 

bedömningen för att det skickar en signal till eleverna om vad de ska kunna och vad 

man som lärare tycker är viktigt. Det är viktigt att läraren är tydlig med vad 

lektioners och kursens innehåll syfte är för att undvika misstolkning hos eleverna 

Pettersson påpekar även att läraren vid bedömningstillfällen måste reflektera hur 

eleverna har försökt lösa uppgiften, på vilka sätt de har förstått uppgiften och på 

vilka sätt eleven har arbetat med uppgiften. Däri ligger lärarens ansvar att granska sig 

själv kritiskt och framför allt på vilka sätt eleven har förstått uppgiften. Det kan vara 

så att läraren måste vara tydligare eller förklara på ett annat sätt för att eleverna ska 

förstå och inte missuppfatta. I samma antologi påpekar Katarina Kjällström att lärare 

måste vara tydliga med vad som bedöms och vad som inte tas med i med 

bedömningen. Detta är speciellt viktigt när det gäller komplexa uppgifter och 

projekt. (Lindström & Lindberg (red.) 2005) 

 

Enligt Måhl (2001) är syftet med de lokala kraven att ge elever och föräldrar 

information om vad som krävs av eleverna att kunna. Att varje lärare kontinuerligt 

informerar elever samt föräldrar om betygskriterierna och vad som gäller för 

kommande kurs är en förutsättning för att ha en fungerande undervisning. Genom 

kontinuerlig information och uppföljning har också de svaga eleverna tid och 

möjlighet att nå de minimumkrav som ställs up.  

 

Måhl (2001) talar även om elevers misslyckanden. Han anser att flertalet elever 

misslyckas på grund av att de inte vet hur resultatet ska se ut, vad som söks av 

läraren.  Hans egna erfarenheter var att eleverna inte visste om vad som var viktigt, 

vad som kom på proven eller resultatets utseende, struktur eller innehåll.  

 

2.5 Lärandemiljö 

 

Ekberg och Erberth (2000) talar om att man som lärare bygger grunden för att skapa 

god förutsättning för elevens lärande genom att iscensätta positiv bildningsmiljö. Det 

görs bland annat genom att ge eleverna trygghet både i skolan och i det egna 

klassrummet. Genom att dessutom se till att eleverna vet vad som förväntas av dem 

inför varje moment i undervisningen kan läraren skapa utmärkta förutsättningar för 

lärande. I Lpo 94 står det att skolan har som uppdrag att skapa en god stämning i 

skolan genom att främja lärande där eleverna motiveras och stimuleras till att 

inhämta kunskaper. (Lärarboken) 

 

Även Per Måhl (2001) menar att det är bra att få reda på vad som krävs, elever 

behöver få konkret info om vad de ska visa upp för kunskaper. Men han påpekar 

vidare att en lärare skall vara socialt öppen mot eleverna, dvs. att läraren skall kunna 
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prata med sina elever även utanför klassrummet, då detta skapar förtroende och 

trygghet. Att veta vad lektionerna går ut på uppmanar eleverna till dialog och 

samarbete. 

 
… att man får problem med elevernas motivation i ett 

skolsystem, där eleverna inte vet vad de ska lära sig och där 

lärare låtsas att eleverna har klarat uppgifter som de inte har 

klarat, är inte konstigt. För vad händer om en anställd inte 

vet vad ett jobb går ut på och inte heller vet när man har 

klarat sin uppgift? Känns det då meningsfullt att gå till 

jobbet? Kan man då vara motiverat? Kan man då utveckla 

ett gott självförtroende? 

(Måhl, 2001, Sid. 8) 

 

Hassmén (2003) påpekar, i likhet med Måhl, att lärare och elever måste kunna föra 

en dialog. Inte bara om skoluppgifter utan även om personligare saker. Hassmén 

menar att om kommunikation uppstår gällande andra saker är formella skolfrågor 

underlättas all kommunikation parterna emellan: 

 
Kommunikation handlar om att medvetet och omedvetet 

förmedla information om tankar, idéer, känslor, 

upplevelser, intentioner, attityder, behov, identitet osv... 

Utan förmåga att kommunicera på ett sätt som kan förstås 

av andra, skulle grupprocesserna och ledarskapet se ut på 

ett helt annat sätt än vad som är fallet när kommunikation 

är möjligt 

                                  (Hassmén m.fl. 2003 sid. 239) 

                              

Hassmén m.fl. (2003) är inne på att man i en klass måste vara medveten om alla sätt 

man kommunicerar på och vara försiktig med vilka signaler man sänder ut. Med ett 

kroppsspråk som kan tolkas som att visa något helt annat än vad man egentligen 

menar så kan det bli problem i undervisningen då eleverna inte förstår vad läraren 

menar. Samtidigt så måste man som lärare, som en del i kommunikationen, vara 

medveten om att ge konstruktiv kritik på många olika sätt. Att ha en kontinuerlig 

kommunikation med eleverna skapar en harmoni med lärandemiljön som få eleverna 

att förstå och på så sätt kunna påverka sin möjlighet att ta till sig kunskap (Hassmén 

m.fl. 2003).  Framgångsrika skolor tillgodoser sina elevers behov genom att lärare 

har en dialog med sina elever. Genom denna dialog skapas en känsla av tillhörighet 

hos eleven då lärare får möjligheten att instruera mer personligt. Kommunikationen 

skapar även stöttande och omhändertagande atmosfär på skolan vilket ökar elevernas 

känsla av tillhörighet. (Committee on Increasing High School Students' Engagement 

and Motivation to Learn(CB) 2003). Hassmén (2003) mfl kommenterar även vikten 

av kommunikation även i lärare-elev relationer: 

 
Effektiv kommunikation mellan sändare och mottagare 

bygger bland annat på individernas förmåga att ge 

varandra feedback, kunna visa empati och lyssna på 

varandra, kunna öppna sig på ett sätt som passar 

situationen, kunna bedöma situationen korrekt och kunna 

styra och använda ett icke verbalt beteende på ett adekvat 

sätt 

(Hassmén m.fl. 2003 sid.246) 
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3 SYFTE 

 

Syftet med uppsatsen kan delas in i 3 syften. Huvudsyftet är att kartlägga Elevers och 

Lärares åsikter om betygskriteriernas betydelse för ämnet Idrott och Hälsa. 

Enkätundersökningen genomförs för att skapa en bild av attityden dagens elever har 

till kriterierna. Lärarenkäterna genomförs för att kunna jämföra elevers attityd med 

lärarens och utifrån detta analysera ett eventuellt samband mellan parternas attityder. 

Studiens syfte är såldes: 

 

Huvudsyfte: Kartlägga elevers och lärares åsikter om betygskriteriernas betydelse för 

ämnet Idrott och Hälsa 

 

Delsyfte 1: Undersöka elevernas åsikter om kriterierna i förhållande till ålder.  

 

Delsyfte 2: Undersöka om eleverna känner till kriterierna och dess innebörd.   
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4 METOD 

 

Genom enkätundersökningar utskickade till klasser i årskurserna 8, 9 samt på 

gymnasiets första och tredje år har många elever, i olika åldrar, fått göra sin åsikt 

hörd om betygskriterierna. Även lärarlag som är anknutna till klasserna har besvarat 

enkäten. Resultaten från dessa enkäter kommer att analyseras och vägas mot 

varandra. Utifrån analysen, elevers och lärares svar kommer jag att analysera och 

jämföra med forskningen och utifrån detta lägga fram ett resultat.  

 

 

4.1 Undersökningsmetod 

 

Jag har valt att gör en kvantitativ undersökning med kvalitativa inslag i form av 

enkäter. Undersökningen grundas på en kvantitativ frågeställning riktad mot eleverna 

och hur de uppfattar sin kunskap om betygskriterierna på deras skola. Detta 

genomförs för att det är lätt att analysera svaren och diskutera, hur många tycker 

vad? tycker elever i samma klass olika?  Samtidigt kan man se vilka samband som 

finns. De kvalitativa inslagen är till för att deltagarna ska kunna motivera sina svar 

och därigenom möjliggöra en djupare analys. 
 

Enligt Bell (1993) är enkät en bra metod för att samla in en viss typ av information 

på ett snabbt sätt. Hassmén (2003) menar att fördelen med en enkät är att det 

underlättar vid en jämförelse mellan både lärare och elever och elever sinsemellan. 

Även Patel och Davidsson (2003) hävdar att man genom en kvantitativ metod kan 

ordna, beskriva, bearbeta och analysera data. Dessa åsikter passar ypperligt in på den 

utförda undersökningen. 
 

Mitt val av undersökningsmetod grundar sig i Holme och Solvangs (1991) 

påpekanden om kvantitativa undersökningsmetoder. Enligt dem är kvantitativa 

metoder bra för att kunna generalisera och ”med viss säkerhet uttala sig om 

uppfattningar och åsikter hos alla de enheter utifrån vilka vi gjort vårt grundval” 

(sid.88). De menar att genom kvantitativa metoder, såsom enkäter, kan man skapa 

sig en bild av vad en större grupp anser om en fråga. Vidare menar de att valet av 

metod ska bygga på vissa centrala frågeställningar. Innan undersökningen påbörjas 

ska forskaren ha klart för sig om han/hon vill ha en övergripande bild eller en 

”fullständig förståelse” för det problem som undersöks. Kvantitativa metoder har sin 

styrka i att lägga fokus vid en svarsfrekvens, som kontrast till de kvalitativa 

metodernas sätt att belysa orsaker. Holme och Solvangs redogörelse för kvantitativa 

studiers styrkor har, med sin bok, stärkt mitt förtroende för en kvantitativ metod som 

rätt modell i sammanhanget (Holme och Solvang 1991).  

 

Genomförande av enkätundersökningarna skedde under min övervakning vid 

samtliga tillfällen. Befring (1994) jämför enkäter som handgripligen delas ut av 

försöksledare med enkäter som postas ut. Vidare påpekar han att enkäter får en högre 

så kallad svarsprocent om de presenteras av en person med auktoritet. Om en lärare 

eller försöksledare är närvarande kan eventuella frågetecken redas ut samt att det 

dessutom uppmuntrar deltagarna att svara. I och med att en försöksledare finns 
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närvarande under själva utförandet gör enkätsvaren mer tillförlitliga då deltagarna 

alltid kan be om hjälp. (E. Befring: Forskningsmetodik och statistik 1994) 
 

4.2 Urval 

 

Jag valde att genomföra undersökningen på 4 skolor i östra Sverige: 2 

Gymnasieskolor och 2 högstadieskolor. Utifrån dessa skolor valdes 4 klasser på 

vardera skolan på Grundskolan blev fördelningen två niondeklasser och två 8: or. På 

gymnasiet valdes två stycken ettor och två årskurs 3:or. 

4.2.1 Urvalsgrupp 
 

Årskurs 8 och 9 valdes för att de har haft betyg i minst en tidigare årskurs vilket 

medför att de har viss erfarenhet vid betygsättning och bedömning. Gymnasiets åk 1 

och 3 på gymnasiet för att dels se hur de skiljer sig från högstadieeleverna, 3: orna 

kommer även de analyseras utifrån övriga svar för att se om det blir någon skillnad i 

motivation under gymnasietiden alternativt om man kan analysera motivationen i 

förhållande till ålder/mognad. 

 

Medvetet har jag valt elever från olika skolor som, förhoppningsvis, kommer avslöja 

att elever har olika motivationsnivå beroende på vilken klass de går i. Eleverna har 

valts med det enda kriteriet att de ska gå på högstadiet och gymnasiet. Ett medvetet 

val har dock gjorts med syftet till undersökningens delmål om genus. Det har 

medvetet valts klasser med både flickor och pojkar. Samtliga klasser har en spridning 

mellan pojkar och flickor där spridningen minst är 65 % 35%. Detta för att säkra ett 

deltagande som är så nära hälften tjejer, hälften killar, som möjligt. Eftersom 

undersökningen ämnar undersöka skillnaden i motivation i förhållande till kön är det 

viktigt att inget kön är överrepresenterat då det kan skapa en medföra en bristande 

reliabilitet. I övrigt har inga val gjorts utifrån geografi, resultat, etniciteter eller 

dylikt.  Tinglevs (2005) urval har inspirerat mitt val då hon säger: 

  
Valet av skolår 7-9 kom sig även av att betyg då formellt 

och officiellt sätts på elevers kunskapskvaliteter. Valet av 

skolår 8, gjordes därför att betyg ges första gången på 

hösten. Genom att välja skolår 8 trodde jag mig kunna få ta 

del av en ökad diskussion kring måluppfyllelse, bedömning 

och betygssättning. 

(Tinglevs, I 2005) 

 

Valet av gymnasieklasser gjordes på två skolor som båda har Samhällsprogrammet. 

Skola A har, utöver Samhällsprogrammet, Handelsprogrammet, Idrottsprogram och 

Omvårdnad. Skola B har till skillnad från Skola A bara två program och utöver 

Samhällsprogrammet finns Naturvetarprogrammet. Skola A är större än Skola B. 

Båda skolorna har en Idrottsprofilering, Skola B har dock en mer uttalad 

idrottsprofilering. Vilket betyder att många elever utöver den obligatoriska idrotten 

även har en så kallad specialidrott som de läser 2-3 pass i veckan beroende på vilken 

idrott det är. Ingen av skolorna ställer krav på att elever måste ha en specialidrott för 

att gå på skolan, det är därför en blandning mellan elever som läser Specialidrott 

under hela sin gymnasietid och elever som enbart läser Idrott och hälsa A. Idrott och 

hälsa B finns som tillvalskurs på skolan. Skola A har även de elever som läser 
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specialidrott. Majoriteten av dessa läser Idrottsprogrammet men det finns även elever 

som läser andra program och har specialidrott 2-3 gånger i veckan. 

 

Gymnasieskolorna har valts för deras blandning av elever med specialidrotter och 

elever som enbart läser Idrott och Hälsa A för att få ta del alla elevers åsikter, oavsett 

om de är intresserade av idrott på fritiden eller ej. 

 

4.3 Databearbetning 

 

Efter att samtliga enkäter samlats in förs resultaten in i en tabell för att enklare 

sammanställa och jämföra de olika utfallen. Utifrån svaren kommer tabeller att 

sammanställas för att tydliggöra enkätresultaten.   

 

Tabellerna kommer endast att gälla de frågor på enkäten som har svarsalternativ, dvs. 

JA eller NEJ frågorna. 

 

4.4 Metoddiskussion 

 

Att samla in elevers och lärares kunskaper och åsikter om betygskriterier har varit en 

spännande och lärorik uppgift. I mångt och mycket har undersökningen fungerat 

felfritt. Att göra en kvalitativ studie i detta ämne är bra för att få en överblick över 

elevers och lärares åsikter. Men för att verkligen kunna gå till botten och analysera 

varför de olika parterna tycker som de gör skulle en kvalitativ studie vara önskvärd. 

 

Det skall förtydligas att vissa elever har valt att motivera sitt Nej-svar på fråga 1 trots 

att det står ”Om JA: Hur har du fått information om dom”.  Detta fenomen gäller 

även på fråga 7, dock har de flesta elever som kommenterat möjligheten att diskutera 

med sina lärare fällt sina kommentarer i den öppna frågan i enkätens slut. 

 

De bortfall som redovisas är elever som inte har varit säkra på svaret och därför satt 

en markering mitt emellan JA och NEJ alternativet. Detta har i största grad skett på 

frågan om eleverna har kvar sitt papper på betygskriterierna (Följdfrågan på fråga 6). 

Såhär i efterhand hade det varit bättre att ha 3 valmöjligheter på några frågor. I 

följdfrågan på fråga 6 och fråga 14 är två exempel på frågor som skulle vara bra att 

ha ett tredje alternativ. Att komplettera dessa svarsalternativt med ett Vet EJ skulle 

vara optimalt. Frågor som ”Vet du vad som krävs...” och ”Känner du till...” är frågor 

som inte lämnar utrymmer för tvekan. En tvekan på sådana frågor innebär ett nej. 
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5 RESULTAT 

 

Samtliga enkätsvar har sammanställts och utifrån huvudsyfte och delsyften kommer 

dessa resultat att delas in i olika delar av kapitlet. Då lärarna på grundskolan 

undervisade i både årskurs 8 och 9 och gymnasielärarna likaså i sina respektive 

årskurser kommer dessa enkätsvar endast att delas in i två delkapitel, ett för 

högstadiet och ett för gymnasiet.  

 

5.1 Grundskolan ÅK 8 

5.1.1 Elevers åsikter om betygskriteriernas betydelse 
 

Elever i årskurs 8 svarar, med en klar majoritet, att det är viktigt att kunna 

betygskriterierna i Idrott och Hälsa (se Fig. 1.1). De elever som kompletterat sitt svar 

med en kommentar uttrycker ett behov av mer information om kriterierna då det 

underlättar i strävandet efter ett betyg, oavsett nivå. Av de elever som uttryckt att 

kunskap om kriterierna är viktigt är de kommentarer som fällts väldigt 

överensstämmande. Majoriteten av kommentarerna påpekar att kriterierna är av stor 

vikt då målet är att nå ett specifikt betyg, G, VG eller MVG. En elev svarar JA med 

motiveringen att ”... för då kan man se vad man ska förbättra sig på”, andra 

kommentarer i samma anda är ”För att kunna veta vad man ska satsa på”, ”då vet 

man vad som behövs för G, VG och MVG” samt ”Då är det lättare att prestera för att 

få bättre betyg”. Ett flertal av eleverna kommenterar att kunskap om kriterierna 

skulle bidra till ett ökat engagemang. : ”För då så tror jag att man försöker mer”, ”för 

då vet man vad man vill kämpa emot”, och ”Man ska sträva efter att utvecklas. Det 

kan man göra om man kan dem”. Av de elever som inte anser att betygskriterierna är 

viktiga att kunna är kommentarerna få och mer varierade när det kommer till 

motiveringen varför. En elev tycker inte att betygskriterierna är viktiga för att ”man 

gör sitt bästa oavsett betyg” och får medhåll från en kamrat som säger ”. Jag tror att 

om man sköter sig och gör sitt bästa så klarar man dom flesta kriterier”. Utöver 

kommentarer i likhet med de föregående är kommentarer i relation till Nej-svar på 

frågan väldigt få. Elever som svarar Ja på frågan följer i större grad upp med en 

kommentar i jämförelse med elever som svarat Nej. Med svarsantalet i åtanke är 

kommentarsfrekvensen i förhållande till svar inte av stor vikt då antalet Ja-svar är 

mer än dubbla Nej-svaren till antal (se Fig. 1.1). Av de elever som svarat Nej på 

frågan dyker kommentarer om ämnets syfte i skolan upp däribland kommentaren:  

 

Huvudsaken med Idrotten är ju att vi ska röra på oss och ha 

kul, Jag tycker inte att man ska kunna dom utantill för då 

försöker man inte ha kul utan då vill man bara uppnå vad 

som står på pappret. 

(Elev åk 8) 

 

Utöver dessa kommentarer innehåller majoriteten av kommentarerna i anslutning till 

ett Nej-svar åsikter om att man ska göra sitt bästa oavsett situation. Kommentarer 

som t.ex. ”Man behöver bara göra sitt bästa”, ”Nej- Bara man gör sitt bästa” och ” 

Jag tror att om man sköter sig och gör sitt bästa så klarar man dom flesta kriterier” är 
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något som stämmer överens med elevers åsikter om kraven för att uppnå vissa betyg 

som redovisas i kommande kapitel. 
 

 
Fig 1.1: Sammanställning, ur ett könsperspektiv, av elever i ÅK 8:s svar på frågan om de anser det 

viktigt att kunna betygskriterierna i Idrott och hälsa. Kategorin bortfall gäller de svar som markerats 

utanför Ja/Nej intervallet alt mellan de två samt de som har lämnat frågan tom. 

 

5.1.2  Kunskapen om kriterierna 
 

Eleverna i årskurs 8 känner till betygskriterierna och påpekar att det är först och 

främst via lärare på skolan de fått informationen. I enstaka fall är det i från familj och 

vänner informationen införskaffats. 
 

När enkätfrågorna mer specifikt kom till de olika betygsnivåerna blev svaren 

varierande. I svaren på fråga 2-4 syns en tydlig skillnad på elevernas kunskaper om 

kraven. Från att vara en klar majoritet i Ja-svar på fråga 2 ökar antalet Nej-svar redan 

i fråga 3 med ungefär 6 gånger. Elevernas kunskaper om kriterierna, i enlighet med 

fråga 1, gör sig gällande nivån godkänt och endast i ett fåtal fall gäller dessa 

kunskaper över nivån Godkänd. Skillnaden mellan Ja- och Nej-svar i fråga 3 och 4 är 

närmast obefintlig. Från att vara 35 Ja och 24 Nej i fråga 3 är förändringen endast att 

två elever fler svarar Nej. (Se Fig 1.2) 

 

 
Fig 1.2: Sammanställning, ur ett könsperspektiv, av elever i Åk 8:s svar på fråga 1: Känner du till 

Betygskriterierna i Idrott och hälsa? Samt fråga 2,3 och 4 om eleverna visste vad som krävdes av dem 

för G VG respektive MVG. Kategorin bortfall gäller de svar som markerats utanför Ja/Nej intervallet 

alt mellan de två samt de som har lämnat frågan tom 
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Som ett led i att utreda elevernas kunskaper om kriterierna i ett större perspektiv fick 

de även frågan om de kunde beskriva ett kriterie, G, VG eller MVG (fråga 12). Utan 

konkurrrens var det den fråga där flest elever lämnade svarsutrymmet blankt. Av de 

elever som svarade dominerar åsikter och kunnande kring kriteriet för betyget 

Godkänd. Även här syns en tydlig majoritet. Det svar som förekommer oftast är att 

för att klara av betyget G måste eleven vara ombytt. I viss utstrckning förekommer 

även ”vara aktiv” som ett tillägg till närvaron. En elev beskriver kraven för betyget 

Godkänt som att ”...Man är med och är ombytt på lektioner. Man är halv 

intresserad.” en annan elev säger att ”...man ska vara där” och en tredje säger 

”Närvaro och gör de lärare säger”. Utöver dessa elevers utsagor om vikten av att vara 

på plats förekommer ett flertal kommentarer av det mer specifika slaget. Dessa 

elever påpekar att ”man ska ha simkunskap”, ”ha med rätt material” och visa upp 

”ledaregenskaper” och att ”...klassen ska se upp till en”. Ett fåtal elever har i sina 

svar på frågan svarat ”VG: Samma som G” och ”MVG: G+VG” och som tillägg till 

detta är det överlag kommentarer som trycker på vikten av aktivitet, engagemang på 

lektionen, visande av intresse och ”vara mer självständig”, ”ha god kunskap i de 

flesta idrotter” kommentarer gällande betyget MVG är få till antalet men innhåller 

nära inpå alltid orden självständig, intresse samt vikten av att ”...vara duktig på 

nästan allt”.  

 

På frågan om de skulle agera annorlunda under lektionerna om de kunde 

betygskriterierna var svaren spridda. Ett flertal elever förklarade att de skulle lägga 

ner mer engagemang och delta i större grad med tillägg som påpekar en vilja att göra 

sitt bästa. En elev säger ”Man vill ju prestera så bra som möjligt” en annan uttrycker 

en ambition att leva upp till kraven genom att säga ”Ja det tror jag. Jag skulle ju göra 

mer exakt vad som stod där på” en annan elev uttrycker samma ambition att leva upp 

till krav med att säga ”Ja självklart. Man vill ju ja MVG!”. Spridningen var, som 

tidigare nämnt, stor med svar som sträcker sig från ”Vet inte” och ”nej jag tror inte 

det” till korta och bestämda ”Nej”. Svaren på denna fråga avslöjar, i likhet med 

svaren på fråga 14 (se fig 1.1 kap 5.1.1), åsikter om att det viktigaste på Idrotten är 

att göra så gott man kan: ”Jag skulle kanske visa ännu mer intresse, men jag gör det 

bästa jag kan, så jag kan inte göra mycket bättre ifrån mig”. 
 

5.1.3 Finns ett samband mellan kriterierna och undervisningen? 
 

Med elevernas åsikter om kriteriernas vikt och deras kunskaper om kriterierna i 

åtanke är elevernas svar på frågan om kriteriernas delaktighet i undervisningen 

intressanta. En övergripande majoritet av eleverna säger att de ser ett samband 

mellan betygskriterier och vad som genomförs på lektionerna. I likhet med tidigare 

redovisade svar är svaren på fråga 9 (se Fig. 1.3) överensstämmande, i frekvens, med 

elevernas kunskaper om kriterierna för betyget godkänt. 
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Fig 1.3: Elever i ÅK 8:s svar, ur ett könsperspektiv, på Fråga 9: Kan du se ett samband mellan 

kriterierna och det ni gör på lektionerna? Kategorin bortfall gäller de svar som markerats utanför 

Ja/Nej intervallet alt mellan de två samt de som har lämnat frågan tom. 

 

 

5.2 Grundskolan ÅK 9 

 

Grundskolans nionde år är det andra året elever får ett betyg efter årskursens slut, 

utöver det betyg som delas ut vid höstterminens slut. Då eleverna i denna årskurs 

behöver betyg för att bli antagna till gymnasiet är det rimligt att anta att kunskapen 

om kriterierna är mer utbredd bland niondeklassarna. Kriteriernas delaktighet i 

undervisningen bör, rimligtvis, också vara mer av intresse för grundskolans 

sistaårselever. 

 

5.2.1 Elevers åsikter om betygskriteriernas betydelse 
 

I grundskolans årskurs 9 är eleverna indelade i två läger. De elever som anser att 

kriterierna är viktiga att kunna och de som anser att de inte är det.  Med en skillnad 

på endast 2 svar i Ja-sidans favör är det synnerligen jämnt mellan de båda sidorna. 

Med ett bortfall på endast 6 svar visar sistaårseleverna att de är engagerade och står 

för sina åsikter (se Fig. 2.1). Niondeklassarna lämnar, tyvärr, få motiveringar till 

varför de tycker som de gör vilket gör det svårt att presentera några övergripande 

åsikter om varför de olika sidorna tycker som de gör. Av de kommentarer som finns 

befäster Ja-sidan kriteriernas vikte genom att säga ”Då vet man vad som krävs för G, 

VG, MVG”, ”För då vet man vad som krävs för att få ett högre betyg än vad du har” 

och ”för då vet man vad man ska göra”. Nej sidan motiverar sina svar med åsikter 

om inställning och attityd. En kille motiverar sitt nej med att säga ”Jag bryr mig inte 

så mycket”, en annan säger endast att det är ”onödigt” samtidigt som en tredje 

påpekar att det är ”Inte viktigt förutom kanske i nåt fall. Man behöver bara vara där 

och göra sitt bästa endå”. Överlag präglas Nej-sidans åsikter av kommentarer som 

säger att det enda som behövs är att göra sitt bästa. Ett av Nej-sidans unika svar är 

från en kille som säger: ”Gör man sitt bästa är det inge problem, det geller att visa att 

man kan mycket och då är det bara att göra som läraren säger, man måste visa rätt 

instälning”. Sammanfattar man elevernas åsikter om kriteriernas vikt är Ja sidans 

svar noga med att påpeka att det blir lättare att identifiera och leva upp till 
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kriterierna. Nej-sidan tycker inte kriterierna är av vikt då de anser att så länge 

momenten genomförs med rättinställning tilldelas de ett betyg de förtjänar.  

 

 

 
Fig 2.1: Sammanställning, ur könsperspektiv, av elever i ÅK 9:s svar på frågan om de anser det 

viktigt att kunna betygskriterierna i Idrott och hälsa. Kategorin bortfall gäller de svar som markerats 

utanför Ja/Nej intervallet alt mellan de två samt de som har lämnat frågan tom.  

 

5.2.2 Kunskapen om kriterierna 
 

Eleverna i årskurs nio är bekanta med betygskriterierna då över hälften av eleverna 

svarat att de känner till kriterierna. Då eleverna i övertygande majoritet anser att de 

känner till kriterierna (se fig 2.2) är det en kraftig majoritet som svarar Ja på frågan 

om de vet vad som krävs för att uppnå betyget godkänt. När eleverna svarar på fråga 

3, gällande kraven för Väl Godkänt, har antalet som svarar Nej lite mer än 

fördubblats. När sedan svaren på fråga 4, gällande kraven för Mycket Väl Godkänd, 

sammanställs är fördelingen mellan de två svarsalternativen jämn. Genom ett kraftig 

ökat antal Nej-svar i förhållande till nivån av betyg visar eleverna att de vet vad som 

krävs av dem för att klara Godkänt men att kraven för att nå upp till Mycket Väl 

Godkänt är okända för hälften av eleverna (Se Fig 2.2). 

  

 

 
Fig 2.2: Sammanställning, ur könsperspektiv, av elever i Åk 9:s svar på fråga 1: Känner du till 

Betygskriterierna i Idrott och hälsa? Samt fråga 2,3 och 4 om eleverna visste vad som krävdes av dem 

för G VG respektive MVG. Kategorin bortfall gäller de svar som markerats utanför Ja/Nej intervallet 

alt mellan de två samt de som har lämnat frågan tom 
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På frågan om de kunde beskriva kriterierna var niondeklassarna även här försiktiga 

med att lämna kommentarer. Bland de kommentarer som fälldes var många korta och 

koncisa. En pojke beskriver ett kriterie, utan att specificera betygsnivå, som ”att vara 

närvarande o försöka”. Det förekom dock ett par kommentarer där elever beskrivit 

vad de upplever som kriterier för betygen G, VG och MVG. En pojke beskriver 

kriterierna som ”G- Ha med sig material...VG-Ta eget ansvar för sin egen kondition 

träning + anstränga sig...MVG- se ovan –anstränga sig mer och ta mer eget ansvar 

för sin egen konditionsträning”. Svaren från niorna då de skulle beskriva 

betygskriterierna domineras av svar där eleverna påpekar att för att uppnå de högsta 

betygen måste man uppnå kraven för de lägre. Bland dessa svar kan de vanligast 

förekommande svaren sammanfattas i som inställning, ledarskapsförmåga och rätt 

utrustning. 

 

Svaren på frågan om eleverna skulle agera på annat sätt om de kunde 

betygskriterierna fick många svar, både korta och långa. Överlag väger svaren över 

åt Ja-hållet med både korta ”Ja”-svar och långa motiveringar till varför som: ”Ja. 

skulle försöka med allt på de högre betygen” och ”jag skulle försöka mer, vara mer 

seriös” En flicka motiverar sitt svar såhär:”ja agera efter ett VG” och en pojke är 

inne på samma spår då han säger att ”Ja. Jag skulle göra så jag fick bra betyg”. Av de 

nej-svar som förekommer är en tydlig majoritet korta, koncisa ”Nej” med enstaka 

kommentarer som exempelvis: Nej det skulle jag ej”. I nionars fall förekom även ett 

fåtal tveksamma svar som alla påpekade att de alltidgör sitt yttersta. En pojke och en 

flicka svarar:”jag tror inte det jag gör alltid bra ifrån mig”, jag tror inte det. Jag gör 

mitt bästa på lektionerna” 

 

5.2.3 Finns ett samband mellan kriterierna och undervisningen? 
 

Enligt eleverna i årskurs nio så kan de se ett samband mellan kriterierna och 

undervisningens innehåll (se fig 2.3). Utan ett enda bortfall svarar ungefär dubbelt så 

många att de ser ett samband. Då två tredjedelar har svarat Ja på frågan stämmer 

denna frekvens tämligen överens med svaren på fråga 1, om de känner till 

kriterierna, vilket kan förklara likheten i svarsfrekvensen. 

 

 

 
Fig 2.3: Elever i ÅK 9:s svar, redovisade ur ett könsperspektiv, på Fråga 9: Kan du se ett samband 

mellan kriterierna och det ni gör på lektionerna? Kategorin bortfall existerar inte i denna tabell då 

ingen elev lämnade fråga blank eller kryssade ogiltigt. 
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5.3 Gymnasiet ÅK 1 

 

5.3.1 Elevers åsikter om betygskriteriernas betydelse 
 

Förstaårseleverna på gymnasiet är den minsta gruppen i undersökningen, bestående 

av 46 deltagande elever. Av dessa elever svarar ungefär hälften att det är viktigt att 

kunna betygskriterierna. Anmärkningsvärt är att ingen har lämnat frågan tom eller på 

annat sätt tillfört ett bortfall. Ja-sidan har ett övertag med 25 mot de 20 på Nej-sidan 

vilket skapar en ganska jämn fördelning (se Fig. 3.1). Vid vidare analys av svaren 

syns skillnader i svaren i förhållande till kön (se kapitel 5.5). Elever på 

gymnasieskolans första läsår lämnar en del kommentarer som skiljer sig avsevärt 

från det eleverna i grundskolan lämnat. Bland kommentarerna märks en pojke som 

önskar att: ”... betygskriterierna förekommer mer och att läraren upplyser mer om 

dem. Så man vet vad man ska sträva efter”, en annan pojke uttrycker samma fördelar 

med att säga ”För att veta bättre vilka krav man måste uppnå för att få det betyget 

man vill ha” de får medhåll från en flicka som tycker att kriterierna är viktiga ”så 

man vet vad man måste uppnå för de betyget man vill ha” och fortsätter i enkätens 

öppna fråga med att önska ”mer kriterier mer påverkan från eleverna”.  Av de 

kommentarer som fällts kan de sammanfattas som att kriterierna är viktiga för att 

eleverna ska veta vad som behöver göras för att uppnå ett betyg. En pojke uttrycker 

kriteriernas vikt utifrån egna erfarenheter med att säga ”För jag gör tydligen delvis 

fel på lektionerna när jag strävar efter att vara bäst” vidare kommenterar samma elev 

i den öppna frågan att ”Alla betygskriterier är otroligt flummiga o byrokratiskt 

skrivna”. Allt för att ansvaret ska lämnas på lärarna som ska försöka tolka dem”. Av 

de kommentarer som följer ett Nej-svar på frågan är de överrenstämmande med 

tidigare årskursers kommentarer. Åsikter som uttryckas av en pojke och en flicka är: 

”Man försöker ändå alltid göra sitt bästa” och ”onödigt man gör väl vad man kan” är 

typiska svar som sammanfattar de övriga kommentarerna.  

 

 

 

 

 
Fig 3.1: Sammanställning, ur könsperspektiv, av elever i gymnasiets ÅK 1:s svar på frågan om de 

anser det viktigt att kunna betygskriterierna i Idrott och hälsa. 
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5.3.2 Kunskapen om kriterierna 
 

Fördelningen mellan Ja och Nej svaren på frågan om eleverna känner till 

betygskriterierna (Fråga 1) är väldigt jämn. Med 19 Nej och 27 Ja är det bara lite 

över hälften som anser sig känna till kriterierna (se Fig 3.2). Jämför man svaren på 

fråga 1 med svaren på från 2 ,3 och 4 (se Fig 3.2) märks att eleverna är betydligt mer 

bekanta med kraven för betyget Godkänd jämfört med kraven för Väl Godkänd och 

Mycket Väl Godkänd. Från att ha en överlägsen majoritet med 3 av 4 Ja-svar på 

fråga 2 faller kunskapen om kriterierna markant redan på fråga 3. Där svarar exakt 

hälften av eleverna att de inte vet vad som krävs för ett Väl Godkänt betyg. Väl vid 

fråga 4 är inte utvecklingen lika dramatisk men likväl i samma riktning. Med 25 Nej-

svar och 21 Ja-svar upplever eleverna att de inte vet vad som krävs av dem för att få 

högsta betyg i ämnet. Sammanfattningsvis är således inte bekanta med kraven för 

högre betyg än Godkänt. 

 
 

 
Fig 3.2: Sammanställning, ur könsperspektiv, av elever i gymnasiets ÅK1:s svar på fråga 1: Känner 

du till Betygskriterierna i Idrott och hälsa? Samt fråga 2,3 och 4 om eleverna visste vad som krävdes 

av dem för G VG respektive MVG 

 

Av alla 46 elever i Gymnasieskolans år 1 som deltog in enkäten var det lite över en 

tredjedel som svarade på frågan om de kunde beskriva ett betygskriterie (fråga 12 se 

bilaga 1). I denna tredjedel räknas inte svar som exempelvis ”nää” och även ett 

enstaka” Ja”. Längre svar som ”Nej inte så här i huvudet lite mer utbildning som är 

tydlig skulle vara bra” kan dock stå som exempel för samtliga bortfall och övriga 

Nej-kommentarer. Av de elever som beskrivit kriterier domineras kriterier för 

betyget Godkänd av kommentarer som ”Delta aktivt på lektionerna”, ”att närvara vid 

lektionerna” och ”att vara närvarande och försöka”. I övrigt fälls få kommentarer om 

de högre betygsnivåerna, ett faktum som är i direkt relation till svaren på fråga 2, 3 

och 4 (se Fig. 3.2). Av de elever som beskrivit VG och MVG kriterier är det endast 

en som inte beskrivit ett kriterie för varje betyg. Denna flicka beskriver ett kriterie 

för MVG som ”Visa prov på ledarskap. Bra utförande och givetvis uppnått VG- och 

G-kriterier”. Flickan nämner förvisso att för att uppnå MVG måste hon även uppfylla 

kraven för G och VG. Eftersom hon inte har beskrivit ett kriterie för G eller VG 

nivån är hon ensam, bland kommentatorerna, om att lämna ett kriterie för högre 

betyg utan att nämna ett för de lägre. Av de övriga beskrivningarna för de högre 

betygsnivåerna finns ”... VG: (Förutom G-kraven) och att angagera sig och alltid 

göra sitt bästa ... MVG: (Förutom G- och VG-kraven) och att visa ledaregenskaper 
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vid lagidrotter” samt ”...VG: Ta initiativ på lektionerna o visa tydligt ledarskap ... 

MVG: Ska kunna hålla i en idrottslektion” 

 

Gymnasieeleverna är överlag restriktiva i sina svar på om de skulle agera annorlunda 

om de kunde alla kriterier. En pojke svarar något försiktigt att han skulle agera 

annorlunda genom att säga ”Det skulle jag nog. Då visste man hur mycket man 

skulle göra och koncentrera sig på” en flicka är, även hon, inte säker på att det skulle 

innebära en förändring ”Om jag visste betygskriterierna skulle jag eventuellt sträva 

mer efter dem”. Av de mer övertygade eleverna svarade en flicka att hon skulle agera 

annorlunda för ”...då vet man ju vad exakt man behöver göra” ytterligare en 

övertygad elev är en pojke som menar att ett annorlunda agerande inte nödvändigtvis 

är bättre ”Ja det skulle jag. Det skulle leda till att glädjen i idrottslektionerna 

försvann och man skulle istället bara fokusera på betyget”. Eleverna spekulerar i 

huruvida de skulle agera annorlunda om de kunde kriterierna och svaren kan 

sammanfattas som spekulativa. Många av eleverna använder sig, som citaten ovan 

visar, av ord som uttrycker spekulation men påpekar att de högst troligtvis skulle 

agera annorlunda. 

5.3.3 Finns ett samband mellan kriterierna och undervisningen? 
 

Sambandet mellan kriterierna och momenten i undervisningen är, enligt eleverna, 

tydligt. Det är dock en ytterst liten majoritet som tycker sig se ett samband (se Fig. 

3.3). Med ett litet antal bortfall, vissa elever lämnade frågan blank medan vissa satte 

ett kryss mellan Ja och Nej vilket räknas som ett bortfall, är elevernas åsikter om 

sambandet tillförlitliga då en klar majoritet lämnat ett svar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 
Fig 3.3: Elever i gymnasiets ÅK 1:s svar, ur könsperspektiv, på Fråga 9: Kan du se ett samband 

mellan kriterierna och det ni gör på lektionerna? Kategorin bortfall gäller de svar som markerats 

utanför Ja/Nej intervallet alt mellan de två samt de som har lämnat frågan tom 
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5.4 Gymnasiet ÅK1 

 

5.4.1 Elevers åsikter om betygskriteriernas betydelse 
 

Eleverna som läser sista året på gymnasiet anser att det är viktigt att kunna 

betygskriterierna. Ungefär hälften av eleverna i gymnasieskolans sista årskurs har 

svarat Ja på frågan och med endast 5 bortfall är antalet svar i förhållande till 

deltagare mycket tillfredställande (se fig 4.1). I fältet för kommentarer har årskurs 3 

eleverna lämnat kommentarer som skiljer sig avsevärt från det vi sett i tidigare 

årskurser. En pojke  motiverar sitt Nej med att säga ”Du gör ditt bästa, sen går det 

som det går ... Jag tycker att man ska göra idrotten mycket mer frekvent.2-3 gånger i 

veckan. Och man ska dela upp folk i 2 grupper: 1: De som inte tränar och har idrott 

för att hålla igång. 2: De som är vana idrottare och vill testa nya Idrotter”. Denna 

pojkes kommentar får stöd av en annan pojke som anser att ”Tyvärr inte, man gör sitt 

bästa kan man ju inte göra mer precis” och som senare motiverar i den öppna frågan 

att ”man borde dela upp det mer. Både tjejer/killar men också efter hur pass tränade 

man är. Eftersom annars har man killar och tjejer under samma krav vilket är fel.” de 

får stöd av ytterligare en elev som påpekar vitsen av den individuella insatsen: ”Man 

skall alltid göra sitt bästa och om man visste allt och bara tänkte på det skulle 

resultatet bli sämre. Gör bara ditt bästa”. I motsats till tidigare citerade elever 

påpekar en flicka att ”Man bör ju veta vad som förväntas av en för betygen.” hon får 

stöd av en pojke som tycker att ”Man måste självklart veta vad man ska uppnå, 

utföra för att få det betyg man vill ha”. En pojke har svarat Ja på frågan och svarar 

med en kommentar som täcker lita av vad andra Ja och Nej sägare sagt: ”Bra att veta 

vad läraren kollar på men det ska inte spela någon roll på hur man presterar. Man ska 

ju alltid göra sitt bästa.”. En pojke kommenterar att det är nödvändigt för att nå det 

betyg man strävar efter: ”Hur ska man annars få det betyg man vill ha? Chansa?. 

Fördelningen mellan kommentarer följade Ja eller Nej svar är väldigt jämn. 

Majoriteten har följt upp sitt svar med en kommentar, de flesta 2-3 rader långa. 
 

 

 

 

 
Fig 4.1: Sammanställning, ur könsperspektiv, av elever i gymnasiets ÅK 3:s svar på frågan om de 

anser det viktigt att kunna betygskriterierna i Idrott och hälsa. Kategorin bortfall gäller de svar som 

markerats utanför Ja/Nej intervallet alt mellan de två samt de som har lämnat frågan tom. 
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5.4.2 Kunskapen om kriterierna 
 

Betygskriterierna är inte främmande för eleverna men ett högt antal elever, 22 

stycken, anser att de inte känner till kritererna alls (se fig 4.2). Svaren på fråga 2, 3 

och 4 skiljer sig ytterst lite. 21, 20 respektive 23 Nej och avslöjar att lite över hälften 

av eleverna anser att de vet vad som krävs av dem för att uppnå ett visst betyg i 

ämnet (se Fig 4.2). 
 

 

 
Fig 4.2: Sammanställning, ur könsperspektiv, av elever i gymnasiets ÅK3:s svar på fråga 1: Känner 

du till Betygskriterierna i Idrott och hälsa? Samt fråga 2,3 och 4 om eleverna visste vad som krävdes 

av dem för G VG respektive MVG. Siffrorna 1,2,3 samt 4 representerar vilken fråga svaret gäller för. 

Dvs 1= fråga 1 osv. 

 

När gymnasietreorna fick frågan om de kunde beskriva ett betygskriterie var det 

endast ett fåtal som valde att svara. Lite över hälften av eleverna lämnade frågan tom 

eller svarade med ett kort ”Nej”. Bland de vanligaste kommentarerna märks 

beskrivningar såsom ”Kom på lektionerna”, ”För G krävs att du är med på 

lektionerna och är aktiv”, ”Visa ledarskap” och du skall kunna genomföra en egen 

lektion efter din planering”. Variationen i svaren syns tydligt bland de som försökt 

beskriva kriterier då kommentarerna sträcker sig från kriterier som att delta till mer 

specifika kriterer om uppförande och agerande på lektionerna. Majoriteten av de 

kommentarer som fällts innehåller kommentarer om att vara närvarande, det är dock 

ett flertal av dessa kommentarer som även beskriver kriterier för VG och MVG. 

Trots ett fåtal svar på fråga är majoriteten av dessa beskrivningar av 2 eller 3 

betygsnivåer. En pojke skriver ”VG. Utvecklas ... Vara med på lektionerna  G” i sina 

kommentarer om kriterierna vilket är en typisk kommentar för gymnasiets 

sistaårselever. Sammanfattningsvis är eleverna på gymnasiets årskurs 3 få till antalet 

som kan beskriva ett kriterie, oavsett betygsnivå. Då över hälften av eleverna svarade 

”nej” eller lämnade frågan tom är de svar som övriga elever lämnade i minoritet men 

spridda till skillnad från tidigare årskursers svar. 

 

5.4.3 Finns ett samband mellan kriterierna och undervisningen? 
 

De eleverna som ser ett samband mellan kriterier och undervisningsinnehåll är i klar 

majoritet mot de elever som inte anser sig se något samband (se fig 4.3). Med 33 Ja 

och 20 Nej är det inte en enda elev som lämnat frågan tom eller svarat utanför 
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ramarna. Överlag har eleverna på gymnasiet en god svarsfrekvens vilket visar på ett 

seriöst deltagande och en vilja att göra sin röst hörd. 
 

 

 

 
Fig 3.3: Elever i gymnasiets ÅK 1:s svar, redovisade ur ett könsperspektiv, på Fråga 9: Kan du se ett 

samband mellan kriterierna och det ni gör på lektionerna? Kategorin bortfall existerar inte i denna 

tabell då ingen elev lämnade fråga blank eller kryssade ogiltigt. 

 

5.5 Lärare och Elevers uppfattningar 

 

Lärarnas enkäter avslöjar att samtliga lärare, oavsett vilket år de undervisar, 

använder sig av en genomgång av betygskriterierna vid skolstarten varje hösttermin. 

Utöver detta anser lärarna att de har haft noggranna genomgångar med sina elever 

(Se Fig. 5.1). Ett fåtal lärare påpekar att de i samband med denna introduktion delar 

ut ett dokument med kriterierna. I de högre årskurserna, främst gymnasieklasserna, 

använder sig lärarna av IT för att förmedla kriterierna.  Genom att förse eleverna, via 

Internetbaserade program, med möjligheten att läsa betygskriterierna när det passar 

dom hoppas lärarna att eleverna själva ska ta initiativet att skaffa sig kunskap om 

kriterierna. En manlig gymnasielärare säger såhär: ”Vid första lektionstillfället. Samt 

påminner ofta om att de går att hitta dem på It’s learning”. Vissa elever har tyckt till 

om detta och kommenterar i den öppna frågan att de har tillgång till kriterierna via 

skolans nätverk vilket de ser som positivt men tillägger att: ”... man läser den inte om 

man inte absolut behöver och man behöver nog påminnas om att den finns där”. På 

högstadiets tidigare år har eleverna gått igenom kriterierna, fått papper på kriterierna 

och i viss mån haft möjligheten att diskutera kriterierna med sina lärare. Elever i 

årskurs 8 upplever sig ha fått möjlighet att diskutera kriterier med sin lärare jämfört 

med eleverna i årskurs 9 (se Fig. 5.3, 5.4).  Detta har ofta skett vid samma tillfälle 

avslöjar kommentarer. Det har även förekommit möjligheter att diskutera kriterier i 

anslutning till utvecklingssamtal eller liknande möten med lärare. Lärarna 

kommenterar, i den öppna frågan, att de har genomgångar av kriterierna i anslutning 

till utvecklingssamtal eller i de fall då elever behöver hjälp för att inte bli underkänd: 

”Vi pratar mest med elever om konkreta kriterier då de måste upp i G från IG 

varning”. I år 9 säger elever att de har fått papper på kriterierna men anser dock att 

de inte har gått igenom kriterier eller har haft möjligheten att diskutera dessa med 

sina lärare. En elev kommenterar sitt nej med att säga ”Inte själva kriterierna, men vi 

pratar om ju om betygen och sånt när vi går igenom matrisen tillsammans”. Väl i 

gymnasieåldrarna har eleverna fått genomgångar av kriterierna av sina lärare. De 

anser sig även ha haft goda möjligheter att diskutera dessa kriterier med sina lärare 

(se Fig. 5.5, 5.6). Av de elever som fått papper har 15 behållit sina papper mot de 9 
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som inte har det. I åk 1 svarar hälften av eleverna att de inte har fått ett papper på 

kriterierna i motsats mot eleverna i åk 3 som svarar att de har fått papper med 

kriterierna.  
 

. 

 
Fig 5.1: Figuren visar lärares svar, ur ett könsperspektiv, på fråga 1: ”Anser du att du har gått igenom 

betygskriterierna noggrant med dina elever?”. Ingen lärare svarade Nej på frågan, det fanns inte heller 

något bortfall av någon sort 

 

Lärare på grundskolan tror inte att deras elever känner till betygskriterrierna. Detta 

motiveras med ”Jag tror inte att dom tänker på dem. De misstar troligtvis kriterier 

och mål.” Ett par lärare misstänker att eleverna upplever att de kan kriterier trots att 

de faktiskt inte gör det. ”Nej jag tror att dom misstar närvaro och rätt klädsel för 

kriterier.” och ”Nej det tror jag inte dom gör. De tror nog själva att de gör det men 

det är nog mer närvaron dom tänker på.” är högstadielärarnas åsikter (se Fig. 5.2). 

Gymnasielärarnas åsikter om elevers kriteriekunskaper är jämnt fördelade. De 

tillfrågade lärarna tror dock att deras elever ser ett samband mellan lektionsinnehåll 

och kriterierna. Oavsett vilka åldrar lärarna undervisar i är det en klar majoritet som 

tror att deras elever ser sambandet (se fig 5.3) 
 

 

 
Fig 5.2: Figuren visar lärares svar, ur ett könsperspektiv, på fråga 3: ”Tror du att eleverna känner till 

kriterierna?”. Lärarnas svar är indelade efter nivå. GS är grundskolan och således lärare för studiens 

elever i ÅK 8 och 9. GY är gymnasiet och lärare för studiens elever på gymnasiets ÅK 1 och 3 
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Fig 5.3: Figuren visar lärares svar, redovisade ur ett könsperspektiv, på fråga 6: Tror du att eleverna 

kan se ett samband mellan lektionsinnehåll och betygskriterier. Lärarnas svar är indelade efter nivå. 

GS är grundskolan och således lärare för studiens elever i ÅK 8 och 9. GY är gymnasiet och lärare för 

studiens elever på gymnasiets ÅK 1 och 3 

 

När eleverna tillfrågas om de kan påverka utbildningsinnehållet innehåller svaren 

ofta kommentarer om egenledda lektioner och enstaka omröstningar. Något som 

stöds av lärarnas åsikter om elevernas delaktighet. En kvinnlig lärare är kortfattad 

med sin kommentar ”Genom egenledda lektioner”, en man kommenterar lite längre 

att ”De får leda egna lektioner. Det räcker. Det finns så mycket annat att hinna med”. 

Övriga lärare är mer skeptiska till elevers direkta påverkan på kriterierna i sig med en 

kvinna som kommenterar ”Påverka går inte men de får alltid diskutera om de vill. 

Det hjälper dem att förstå. Men de vill tyvärr sällan ta initiativet själva. Ofta kommer 

de mot slutet av kursen” och en man som påpekar de teoretiska delarna ” De finns 

med i olika teoretiska uppgifter. Men annars inte!”.  

 
 

 
Fig 5.3: Elevers svar, ur ett könsperspektiv, på fråga 7: Har ni haft möjligthet att diskutera kriterierna 

med eran lärare?” Kategorin bortfall gäller de svar som markerats utanför Ja/Nej intervallet alt mellan 

de två samt de som har lämnat frågan tom. Tabellerna är i åldersordning med lägsta åldern längst till 

vänster och äldst till höger. 

 



31 

6 DISKUSSION 

 

Att både lärare och elever tycker att det är viktigt att kunna kriterierna är ytterst 

intressant. Lärarna är mer av åsikten att det skulle vara bra för att det då skulle 

underlätta i elevens strävan mot det betyg han/hon vill ha. Eleverna är mer 

övertygade om att det är bra att kunna kriterierna, med en motivering som är 

skrämmande lik lärarnas, om än mer specifik på strävan mot ett högre betyg. 

Eleverna vill ha högre betyg och tycker då att det inte finns någon nackdel med att 

kunna kriterierna. Lärarna har dock en poäng i att det inte är det lättaste i världen att 

kunna kriterierna utan att man istället ska sträva efter att inkludera kriterierna mer i 

utbildningen för att på så sätt skapa förståelse för vad kriterierna innebär. Det lärarna 

vill är att skapa förståelse och meningsfullhet om kriterierna, och samtidigt för ämnet 

Idrott och Hälsa, vilket är helt i linje med vad Antonovsky (1991) menar är viktiga 

hörnstenar för människans mentala hälsa. Elever som inte tycker att kriterierna är 

viktiga är av den uppfattningen att inställning och prestation är de faktorer som 

bedöms av läraren. Ett stort steg från de elever som påpekar att det är viktigt att 

känna till kriterierna för att kunna sträva mot ett högre betyg, som uppenbarligen är 

majoriteten av elevernas inställning. Att elever från årskurs 8 upp till 3: an på 

gymnasiet alla tycker att det är viktigt att känna till kriterierna skickar tydliga 

signaler om att lärare i Idrott och Hälsa måste möta elevernas krav. Eleverna vill veta 

vad som krävs för att nå de högre betygen, en åsikt som bekräftar Larsson och 

Redelius (2004) studie som visar att elever tappar motivationen om de inte ser något 

syfte med undervisningen.  

 

De tillfrågade lärarna känner sina elever mycket väl. De trodde inte att deras elever 

skulle kunna beskriva ett betygskriterie men de skulle nog försöka. Lärarnas 

misstankar var mitt i prick. Eleverna lever under uppfattningen om att närvaro och 

rätt klädsel är nog kriterier för att få ett Godkänt betyg. Att eleverna misstar, vad som 

bara kan beskrivas som, förutsättningar för att kunna leva upp till kriterierna som ett 

kriterie i sig är ett bevis på att Idrottslärarna måste börja ta sitt eget ämne på större 

allvar. Pettersson (2005) har påpekat att läarae måste vara tydligare med målen med 

undervisningen för att undvika missförstånd och säger samtidigt att det är läarares 

ansvar att se till så att eleverna har förstått uppgiften, något som elever i den här 

studien uppenbarligen inte gjort. Här faller Hassmén mfl (2003) åsikter om att kunna 

hålla en dialog med sina elever väl in. Då Hassmén mfl (2003) påpekar att man 

måste vara försiktig med vilka signaler man sänder i sin kommunikation med 

eleverna. Inställningen hos lärare  måste trycka på ämnets existensberättigande 

utöver att vara ett motionsmoment för att alla ska få röra på sig. När Idrottslärare 

själva beskriver elevernas inställning till Idrott och Hälsa som ”… ett skönt avbrott 

från läsämnena” tyder det på en uppgivenhet och att läraren accepterat den attityden, 

åsikter som, enligt Hassmén mfl (2003), kan komma fram i samtal med elever om 

läraren inte är försiktig. Ett kontinuerligt arbete med kriterierna som del i 

undervisningen skulle skapa ett annat förhållningssätt till ämnet. Lärarna själva har 

insett detta när de svarar att kriterierna borde ha en återkommande roll för att 

motivera lektionsinnehåll och planeringar. Genom att motivera momenten i 

undervisningen med hjälp av kriterierna kan lärare skapa en förståelse för att ämnet 

Idrott och Hälsa är mer än bara motion. Genom att använda kriterierna och visa för 

eleverna att det krävs mer än att vara där och ha rätt kläder på sig för att få ett betyg 

skapas också en inställning till ämnet som utbildande och inte kaloriförbränning. 
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Elever visar på en vilja att lära sig med sina kommentarer om kriteriernas vikt. Att 

eleverna är tydliga med att de vill nå högre betyg visar på en motivation och en vilja 

att lära. Att pojkar i högre grad än flickor anser sig veta vad som krävs för högre 

betyg är allt annat än förenligt med elevernas egna beskrivningar av kriterierna. 

Elevernas svar, oavsett kön, på frågor om de vet vad som krävs för de olika betygen 

är inte förenliga med elevernas beskrivningar av kriterierna. Elevernas egna 

beskrivningar av kriterierna är närmast de krav som ställs av dem för att de ska 

kunna leva upp till kriterierna. När lärare säger att eleverna inte behöver kunna 

kriterierna med motiveringen ”… jag ger dom möjligheter att leva upp till kriterierna 

genom mitt innehåll och planeringen” förklaras elevernas kunskap om kriterierna. 

Om inte lärare ger eleverna möjligheter att förstå kriterierna, utöver 

introduktionstillfället, finns det väldigt få möjligheter för eleverna att förstå 

skillnaderna mellan kriterier, mål och vad som är förutsättningar för att uppnå 

kriterierna. 

 

Lärare har också en uppfattning där de är säkra på att deras elever inte kan beskriva 

ett betygskriterie. Eleverna svarade på frågan om de kunde beskriva ett betygskriterie 

oberoende av nivå (G, VG, MVG) med att beskriva saker som att de skulle ”vara 

närvarande, ”vara ombytt” och ”ha med sig rätt utrustning”. Saker som inte står alls i 

betygskriterierna utan snarare är förutsättningar för att leva upp till kriterierna. Betts 

(1997) prestenterar resultat som visar att om man ställer krav på elever uppnås högre 

resultat än om man gör tvärtom. Att elever tror att det räcker med att vara ombytt och 

att ha med sig rätt utrustning gör det uppenbart att de inte har höga krav på sig. 
 

6.1 Resultatreflektion 

 

Det jag anser som det mest slagkraftiga ibland enkätsvaren är svaret på frågan om 

eleven skulle agera annorlunda om han/hon kunde kriterierna utantill. Elever svarar 

bland annat: 
 

Man måste självklart veta vad man ska uppnå, utföra för att 

få det betyg man vill ha. 

(Elev Gymnasiet åk 1) 

 

Man vill ju prestera så bra som möjligt 

(Elev åk 8) 

 

jag skulle försöka mer, vara mer seriös 

(Elev åk 9) 

 

ja agera efter ett VG 

(Elev åk 9) 

       

Elevsvaren utrycker klart och tydligt att de vill känna till betygskriterierna och om de 

vetat om kriterierna skulle de sträva efter ett högre betyg. Det finns en lust att sträva 

efter högre betyg även i Idrott och Hälsa, en åsikt som eleverna här sätter ord på. Det 

borde ligga i lärarnas intresse att utvärdera vid varje termin och se till att eleverna 

har kännedom om kriterierna för att få fler engagerande elever som kommer till 

lektionen och vill göra sitt bästa. Det är inte bara för elevernas skull kännedomen om 
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kriterierna borde vara tydligt informerade. Även lärare tjänar på att göra kriterierna 

tydliga, både för elever och sina kollegor.  Enligt Både Larsson och Redelius (2004), 

Committee on Increasing High School Students' Engagement and Motivation to 

Learn (CB) (2003) och Antonovsky är det av yttersta vikt att lärare konkretiserar, 

förenklar och förklarar vad kriterierna innebär. Att dela ut ett papper med kriterierna 

i dess ursprungsform är inte fel, men att endast förklara dessa muntligt lämnar inte 

mycket möjligheter för eleverna att registrera och förstå vad detta innebär så att 

informationen sitter kvar. En gymnasieelev har upplevt detta och kommenterar det: 

”Alla betygskriterier är otroligt flummiga o byrokratiskt skrivna. Allt för att ansvaret 

ska lämnas på lärarna som ska försöka tolka dem”. För att visa eleverna att Idrott och 

Hälsa är mer än ett motionsämne måste vi skapa, som Antonovsky påpekar, en 

betydelsefullhet, en meningsfullhet och en begriplighet kring ämnet. Precis som 

Myndigheten för skolutveckling (2004), Committee on Increasing High School 

Students' Engagement and Motivation to Learn (CB) (2003) och 

Utbildningsdepartementet fastställer så ökar elevers intresse och engagemang om 

kriterierna blir tydliga. Kan lärare dessutom motivera varför ämnet är värdefullt, på 

lång eller kort sikt, ökar elevers intresse. Detta styrks av eleverna som gång på gång 

kommenterar kriteriernas vikt då kunskapen om dessa underlättar i strävan mot högre 

betyg. 
 

Om en elev kommer med papper, penna och miniräknare till mattematiklektionen ska 

han /hon få godkänt då? Om en elev i årskurs 9 kliver in på kemilektionen med en 

egen brännare och provrör ska han/hon då få godkänt? Om elever kommer med 

stekspade till Hemkunskapen eller en egen bågfil till Trä och metallslöjden får de 

godkänt då? Står det i kriterierna? Självklart inte, varför  upplever då eleverna att det 

räcker att komma på lektionerna i rätt utstyrsel för att få godkänt? Att inte ställa krav 

på eleverna att faktiskt uppfylla kriterierna är inget annat än att missköta sin uppgift. 

Elever vill uppenbarligen veta vad som krävs av dem för att uppnö de högre betygen. 

Det är vår skyldighet som lärare att informera eleverna om detta, så varför gör vi det 

inte? Attityden hos elever är en tydlig reflektion av att deras lärare inte ställer krav. 

Att skicka signaler till sina elever att det räcker med att glida in på lektionen i rätt 

kläder underminerar inte bara ämnet utan även både läraren och hela skolsystemet. 

Det är dags att börja ställa krav på eleverna i Idrott och Hälsa. För skolan, lärarna, 

och framförallt för elevernas skull. 

 

 



34 

REFERENSLISTA 
 

 

Antonovsky, A (1991). Hälsans mysterium Finland: Natur och kultur 

 

Annerstedt, C, Peitersen, B & Ronholt, H.(2001). Idrottsundervisning – Ämnet idrott 

och hälsans didaktik. Göteborg: ZetterQvist Tryckeri AB.   

 

Bell, J. (1993). Introduktion till forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur 

 

Belmont, MJ. Skinner, EA. (1993). Motivation in the Classroom: Reciprocal Effects 

of Teacher Behaviour and Student Engagement Across the School Year Journal 

of Educational Psychology, American Psychological Association Inc, 1993 

Vol. 85, No 4, sid.571-581 

 

Betts, J.R (1997). Do Grading Standards Affect the Incentive to Learn? University of 

California, San Diego. UCSD Economics Discussion Paper 97-22. 

 

Bjerrum Nielsen, H. & Rudberg, M. (1998). Kjønnssocialisering i og utenfor skolen. 

I Pojkar och flickor - tillsammans eller var för sig. (Pedagogiskt 

utvecklingsarbete vid Lunds universitet nr 98:161). Lund: Lunds universitet. 

 

Committee on Increasing High School Students' Engagement and Motivation to 

Learn(CB). Engaging Schools: Fostering High School Students. 

Washington, DC, USA: National Academies Press, 2003. p 212. 

 

Cederschiöld, G. (1900). Om kvinnospråk och andra ämnen. Lund: C.W.K. Gleerups 

förlag. 

 

Dahlman, M & Jäghagen, M (2005). Bara man gör sitt bästa så får man se hur långt 

det räcker. Högskolan i Kalmar 2005, Handledare: Tom Danielsson 

 

Ekberg J-E, Erberth B  (2000). Fysisk Bildning- om ämnet idrott och hälsa Lund: 

Studentlitteratur 

 

Elmeroth, E (1999). Beskrivande statistik med Excel 

 

Engström, L-M, & Redelius, K. (2005). Pedagogiska perspektiv på idrott. 

Stockholm: HLS Förlag. 

 

Finn, J., and Rock, D. (1997). Academic success among students at risk for school 

failure. Journal of Applied Psychology, 82, 221-234.  

 

Gellerstam, M. (1998). Kvinnospråk, finns det? (Rapport nr 61 från 

forskningskommittén i Uppsala för modern svenska). Uppsala: Uppsala 

universitet. 

 

Hassmén, P. Hassmén, N. & Plate, J (2003). Idrottspsykologi. Stockholm: Natur och 

Kultur. 

 



35 

Kremer. M, Miguel. E, Thornton. R (2004). Incentives to Learn Center for 

International and Development, Economics Research. Working Paper No. C05-

142, Berkley California 

 

Larsson, H.& Redelius, K. (2004). Mellan nytta och nöje – Bilder av ämnet idrott 

och hälsa. Stockholm: Nordstedts Tryckeri.  

 

Lindström, L & Lindberg, V. (Red.) (2005). Pedagogisk bedömning. Stockholm: 

Mälartryckeriet. HLS Förlag 

 

Lärarnas Riksförbund.(2003). Lärarboken . Stockholm 

 

Måhl, P (2001). Vad krävs nu? Stockholm: HLS Förlag 

 

Patel, R. & Davidsson, B. (2003). Forskningsmetodikens grunder. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Piaget, J. (1968). Barnets själsliga utveckling. Lund: Liber Läromedel.  

 

Rydqvist, L-G & Wintoth, J. (2004). Idrott, Friskvård, Hälsa & Hälsopromotion. 

Malmö Holmbergs. 

 

Internet 
 

Myndigheten för skolutveckling. (2004). Individuell planering och dokumentation i  

grundskolan  http://www.skolverket.se.  Besökt 24 april 2009 

 

Skolverket A http://www3.skolverket.se.  Besökt 26 april 2009 
 

Skolverket B http://www.skolverket.se Besökt 26 april 2009

http://www.skolverket.se/
http://www3.skolverket.se/
http://www3.skolverket.se/
http://www.skolverket.se/


 

BILAGA i 

 

ELEVENKÄT 

(Använda gärna baksidan av pappret om Du inte får plats) 

 

Kön:                                                                                           Tjej                

Kille 

 

 

1.Känner du till betygskriterierna i Idrott och Hälsa  JA NEJ 

   Om JA: Hur har du fått information om dom? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________ 

 

2.Vet du vad som krävs för att få Godkänt betyg i ämnet? JA NEJ 

 

3. Vet du vad som krävs för VG-betyg i ämnet? JA NEJ 

 

4. Vet du vad som krävs för MVG-betyg i ämnet? JA NEJ 

 

5. Har läraren gått igenom dessa kriterier med klassen? JA NEJ 

 

6. Om ni har fått ett papper på kriterierna: JA NEJ  

    

 Om JA: Har DU kvar det pappret? JA NEJ 

 

7. Har ni haft möjlighet att diskutera kriterierna  

    med eran lärare? JA NEJ 

   Om JA på fråga 7: När fick ni möjlighet till detta och hur många gånger? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 



 

 

8. Har ni i klassen haft möjlighet att påverka vad ni gör på lektionerna? I så 

fall hur? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

9. Kan du se ett samband mellan betygskriterierna och 

   det ni gör på lektionerna JA NEJ 

 

10. Vad tror Du att din lärare tittar efter (bedömer) när han/hon sätter betyg 

i ämnet                                                        

      Idrott och Hälsa. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

11. Skulle du agera annorlunda på idrottslektionen om du kunde alla 

betygskriterier i huvudet? (Om du visste exakt vad som krävdes för att få ett 

betyg?) Hur? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 



 

12. Kan du beskriva ett betygskriterie i Idrott och Hälsa (G, VG eller MVG) 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

13. Hur viktig är närvaron i Idrotten? (Vad har den för påverkan på 

betyget?) 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

14: Är det viktigt att kunna betygskriterierna?  JA NEJ 

Motivera ditt svar:______________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Är det något du vill tillägga? Finns det någonting som du anser är viktigt att veta om 

hur man får betyg i Idrott eller något annat som du tycker är viktigt att poängtera? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

____________________________ 



 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

  



 

          Bilaga ii 

Enkät  (Lärare) 

(Använda gärna baksidan av pappret om Du inte får plats) 

 

Kön: MAN KVINNA 

 

1: Anser du att du har gått igenom  

    betygskriterierna noggrant med dina elever?  JA NEJ 

 

2: Hur har du gått igenom betygskriterierna med dina elever? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

____________________________ 

 

3: Tror du att eleverna känner till kriterierna?  JA NEJ 

    Om NEJ: Varför inte? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

4: Tror du att dina elever kan beskriva ett betygskriterie? JA NEJ 

 

5: På vilket sätt har eleverna kunnat vara delaktiga och påverka/diskutera 

betygskriterierna?   

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 



 

 

6: Tror du att eleverna kan se ett samband mellan  

     lektionsinnehåll och betygskriterier?  JA NEJ  

 

7: Vad tror DU att dina elever anser som viktigaste egenskap hos dem när 

du sätter betyg? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

8:  Tycker du att det är viktigt att    JA NEJ 

    dina elever kan betygskriterierna? 

 

Motivera:____________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

Är det något du vill tillägga? Finns det någonting som du anser är viktigt att veta om 

hur man får betyg i Idrott eller något annat som du tycker är viktigt att poängtera? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________



 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 
 

 


