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ABSTRAKT 
Syftet med min rapport är att undersöka gymnasielevers kunskaper om kursplanen, 
bedömning och betygskriterierna för ämnet Idrott och Hälsa A. Jag har även undersökt 
hur eleverna upplever kursplanerna och betygskriterierna för Idrott och Hälsa A. Min 
undersökning bygger på kvantitativa enkäter som även innehåller fördjupningsfrågor där 
eleverna svarade med längre svar. Undersökningen är utförd på 129 killar och 85 tjejer 
som går på gymnasieskolor i sydöstra Småland. Eleverna som svarat på enkäten går tre 
olika gymnasieprogrammen (Samhällsvetenskapliga programmet, Byggprogrammet och 
Barn och Fritidsprogrammet). Undersökningen är även utförd på årskurs 1, 2 och 3 inom 
dessa program för att se om åsikterna och kunskaperna skiljer sig mellan dem. Resultatet 
visade att eleverna som gick Byggprogrammet och de elever som gick Barn och 
Fritidsprogrammet hade skilda uppfattningar om förståelsen och uppfattningen av 
kursplanen för Idrott och Hälsa till skillnad från eleverna som gick det 
Samhällsvetenskapliga programmet. Däremot hade samtliga elever i de olika 
programmen fått information om kursplanen för Idrott och Hälsa. Samtliga elever har 
även fått någon form av feedback av lärarna eller lärarna i Idrott och Hälsa A. 
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1 INTRODUKTION 
 

Innan jag började min utbildning på universitetet visste jag absolut inte vad jag ville 
studera. Jag har alltid sedan yngre ålder varit intresserad av att lära ut saker som jag 
kan och saker som jag själv har intresse för. Idrott har alltid varit min största passion 
i livet och därför föll idrottslärare in i bilden perfekt. Att få lära ut saker som jag har 
passion för anser jag är det perfekta arbetet. Jag insåg snabbt att idrott är mer än bara 
idrott. Jag hade ingen tanke på att ämnet heter Idrott och Hälsa. Jag hade ingen aning 
om hur jag skulle lägga upp lektioner och inte heller visste jag något om kursplaner 
och betygskriterier. Jag ska vara ärlig och säga att första gången jag såg och läste en 
kursplan eller några betygskriterier var under min utbildning på universitet. Det kan 
ha berott på flera olika saker, mina okunniga och oengarade lärare, eller för att jag 
kände mig överlägsen eftersom jag var bäst på idrott i klassen. Jag hade alltid haft 
högsta betygen i ämnet just för att jag var snabbast, starkast och spelade hockey i 
pojklandslaget. Nu när min utbildning snart är klar ser jag att ämnet Idrott och Hälsa 
inte bara handlar om idrott utan om så mycket mer. 

Som lärare i Idrott och Hälsa ska man utveckla elevernas lärande inom fysisk 
aktivitet och hälsa med mera. Som lärare inom Idrott och Hälsa skall man även se till 
att förklara och göra kursplanens mål samt betygskriterierna förståeliga för eleverna. 

Gymnasieskolan är den sista förberedande utbildningen elever får innan de ska ut i 
arbetslivet om eleverna inte läser vidare på högskola eller universitet. Därför anser 
jag att det är oerhört viktigt för eleverna att ha kunskap om vad de lär sig och varför 
det eleverna utför bedöms som det gör. 

Välkommen till min studie om hur eleverna ser på kursplanen och betygskriterierna 
för ämnet Idrott och Hälsa.  
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2 BAKGRUND 
För att ni som läsare ska få en större förståelse av mitt arbete så kommer jag att 
redovisa tidigare forskning om betygskriterier för ämnet Idrott och Hälsa A och B för 
gymnasieskolan, men även vad Skolverket säger om kursplanen och 
betygskriterierna. Jag kommer inledningsvis även lägga fokus på målen som skall 
vara uppnådda i slutet av året eller vid avslutad kurs.  

 

2.1 Introduktion om kursplaner och bedömning 
Inom varje ämne har Skolverket utarbetat en specifik kursplan som ska följas. Den 
används som ett komplement till läroplanen för att underlätta för att eleverna skall 
kunna nå målen som står i läroplanen. Den nationella kursplanen är inte speciellt 
detaljerad, det är för att skolorna skall ha en större möjlighet att forma och tolka den 
(Skolverket, 2008). För att det här skall fungera krävs ett samarbete och en 
kommunikation mellan lärare, elever och föräldrar kring kunskapen. Eleverna måste 
både känna till betygskriterierna för de olika betygsnivåerna såväl som visa upp 
kunskaper och kvalitéer de har skaffat sig under kursen för att erhålla de olika 
betygen för ämnet (Myndigheten för skolutveckling, 2007). 

 

Bedömning av den kunskap och den kompetens som elever ska erhålla kan tjäna till 
många olika syften och även fylla olika tillämpningar. Gipps (1995) förklarar i sin 
rapport att det finns en så kallad formativ bedömning och en som kallas för den 
summativa bedömningen. Den formativa bedömningen antas i och under 
lektionstillfällen då läraren vägleder eleven. Efter kursens slut brukar den summativa 
bedömning ägas rum då läraren förmedlar vad eleven har lärt sig under kursen gång 
och om eleven har infriat förväntningarna. Hon menar även på att bedömningen och 
betygen är något som elever lägger för mycket vikt på. Hon anser att eleverna och 
lärare bör koncentrera sig mer på vad avsikten är med hela bedömningssyftet. 

 

Det som styr skolans utformning är skollagen. Den utgör fler mål och direktiv som 
skolan ska arbeta och formas efter. För att de olika lokala kursplanerna skall få 
genomföras så måste de gå via skollagen först (Skollagen 1985:1100). Lpo94 som är 
en vidareutveckling av den gamla Lgr 80 är baserad på skollagen och innehåller mål 
och riktlinjer som skolorna skall arbeta efter (Utbildningsdepartementet, 2006 ). Till 
skillnad från den gamla skolformen Lgr 80 visar Lpo94 vilken kunskapssyn som ska 
existera i läroplanen. Den har gått ifrån att bedöma enbart faktakunskaper till att 
istället fokusera mer på det fyra f:en, fakta, färdighet, förståelse och förtrogenhet. 
Dessa fyra f  står till grund för det vad som skall bedömas för ämnet Idrott och Hälsa. 

 

Förståelsekunskapen har en kvalitativ dimension som innebär att eleverna själva 
skall kunna använda sig av olika begrepp och strukturer. De praktiska 
kunskapsformerna som går ut på att eleverna ska veta hur något ska genomföras och 
när det ska genomföras kallas färdighetskunskaper. De tysta och de kunskaper som 
ofta glöms bort i bedömningen för Idrott och Hälsa kallas för 
förtrogenhetskunskaper. Dessa färdigheter kan ses när man är ute på praktik. Alla 
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färdigheterna förekommer inom alla kunskapsområden, det är alltså ingen av det fyra 
f:en som är uppdelat var för sig (Isberg, 1996). 

 

2.2 Betygskriterier och kursplan 
Skolverket formulerar en läroplan och en kursplan som skolan sedan använder som 
styrdokument. Dessa läroplaner och kursplaner innehåller en beskrivning angående 
vad ämnet ska innehålla men även vad eleven ska lära sig, samt olika kursplaner med 
betygskriterier för att lärare och elev ska veta vad som förväntas för att få ett visst 
betyg inom ämnet. Lpo94 som är den senaste läroplanen för grundskolan omfattar 
bland annat målen som ska styra lektionsverksamheten. De kursplaner som anges är 
ingen beskrivning på vilket arbetsätt, planläggning eller tillvägagångssätt du 
använder dig av, men det finns olika utgångspunkter för olika urval som lärare kan 
tolka och sedan göra om till lokala kursplaner (Imsen, 1999). 

 

Enligt Skolverket (2010) ska ämnet Idrott och Hälsa lyfta fram elevernas kunskaper 
om hur människokroppen fungerar och hur regelbuden fysisk aktivitet och friluftsliv 
gynnar hälsan.  Den fysiska, psykiska och sociala förmågan ska också förbättras. 
Ämnet skall även sträva efter att skapa ett större intresse hos eleverna för olika 
aktiviteter samt ge fundamentala kunnigheter i olika rörelseaktiviteter.  

 

Enligt Folkhälsoinstitutet, (1997) har vikten av att lära ut olika specifika idrotter 
tonats ned och man har istället lyft fram vikten av själva hälsoperspektivet inom 
Lpo94. De menar även att undervisningen ska innehålla en mångsidig rörelseträning 
där lek ingår och som även ska stimulera eleverna till att aktivt röra på sig även 
utanför skoltid. Eleverna ska även öka sina förutsättningar till en god hälsa genom att 
se sambanden mellan miljö, livsstil och hälsa. 

 

Den nationella kursplanen för Idrott och Hälsa innehåller ett antal mål som eleverna 
bör ha uppnått efter avslutat kurs. Dessa kursplaner innehåller även betygskriterier 
som eleverna skall sträva mot för att få ett betyg inom ämnet. Kriterierna gäller bara 
för gymnasieskolan. Inom grundskolan finns det inga betygskriterier för de yngre 
årskurserna, enbart för årskurs åtta och nio. Men enligt den nationella kursplanen för 
grundskolan finns det mål som skall vara uppnådda i slutet av år 5 och 9 (Lpo94). 
Det är inte bara omständigt att byta från grundskola till gymnasieskola, det kan även 
vara svårt att som elev sätta sig in i skillnaderna mellan den obligatoriska skolan och 
den frivilliga samt de krav som till följd höjs inom idrott och hälsa. Det följer en mer 
fördjupad genomgång kring skillnaderna mellan grundskolans och gymnasieskolans 
mål och kriterier för Idrott och Hälsa senare i arbetet.  

 

Lärare och lektionsansvariga har möjlighet att utforma en egen lokal kursplan där 
man använder den nationella kursplanen som utgångspunkt. Tyglarna är tämligen 
fria för hur man genomför den lokala kursplanen. Men enligt Fernbrant (1997) får 
lärarna inte forma den lokala kursplanen hur som helst. Den lokala kursplanen får 
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inte strida mot Skollagen, den frivilliga skolformen eller den nationella kursplanen i 
ämnet. 

 

2.2.1 Gymnasieskolans kursplan för Idrott och Hälsa A 
Alla gymnasieelever läser Idrott och Hälsa A. Kursen brukar sträcka sig mellan ett 
till två läsår. Idrott och Hälsa B är en utvecklingskurs eller en fortsättningskurs som 
ofta brukar vara en valbar kurs för eleverna. Inom Idrott och Hälsa A skall eleverna 
öka sin förståelse för de olika aktiviteterna. Eleverna ska bland annat delta i någon 
form av friluftslivsaktivitet (Skolverket A, 2010).  

 

Hälsoperspektivet inom Idrott och Hälsa A innebär psykisk, fysisk och social hälsa. 
Idrott och Hälsa A ska även innehålla fysiska aktiviteter som är utformade så att alla 
elever, oavsett olika förutsättningar, skall kunna delta på något sätt. Kursen ska även 
uppmana eleven att se till sin egen livsstil och vad den har för betydelse för hälsan 
(Skolverket A, 2010). 

 

Idrott och Hälsa A betonar kunskaper om olika faktorer som berör hälsan och som 
bidrar till en sund och god hälsa där även livs -och arbetsmiljö främjas. Inom ämnet 
ska eleverna även tillskaffa sig kunskaper om hur kroppen fungerar och hur vila, kost 
och motion påverkar hälsan. Ämnet belyser också hur droger och dopning påverkar 
hälsan negativt (Skolverket A, 2010). 

 
Ämnet skall även informera eleverna kring olika kulturfenomenen och traditioner 
som tillämpas genom rörelseuttryck i såsom exempelvis dans. Idrott och Hälsa A ger 
även eleverna möjligheten att fördjupa sina förmågor genom att delta, organisera och 
leda olika moment (Skolverket A, 2010). 

 

Mer om kursplanen för Idrott och Hälsa A: 
Gymnasieskolans utbildning i idrott och hälsa syftar till att utveckla elevernas 
fysiska, psykiska och sociala förmåga samt att ge kunskaper om den egna 
livsstilens betydelse för hälsan. Ämnet syftar även till att eleverna tillägnar sig 
sådana kunskaper och erfarenheter att de kan välja och delta i lämpliga fysiska 
aktiviteter för fritiden (Skolverket, A 2010). 

Ämnet syftar också till att eleverna skall bli hälso- och miljömedvetna och få 
förutsättningar att ta aktiv del i arbetet med hälsofrågor i arbetsliv och i 
samhälle. Ämnet syftar dessutom till fördjupad kunskap om hur den egna 
kroppen fungerar och hur olika faktorer kan påverka det fysiska, psykiska och 
sociala välbefinnandet (Skolverket, A 2010). 
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Enligt kursplanen ska eleven även: 

• ha kunskap om hur den egna kroppen fungerar i arbete och vila 

• ha kunskaper i vanliga rörelseaktiviteter och ha fördjupat sig i några självvalda aktiviteter 

• ha kunskap om samt ha genomfört och upplevt olika former av friluftsliv 

• kunna tillämpa några olika metoder för spänningsreglering och stresshantering 

• ha utvecklat sin förmåga att kombinera rörelser till musik och vara förtrogen med några 
danser 

• kunna tillämpa ergonomiska kunskaper i olika arbetsmiljösammanhang 

• ha kunskap om och kunna tillämpa livräddande första hjälp (Skolverket A, 2010). 

 

2.2.2 Grundskolans kursplan i Idrott och Hälsa 
Skolverkets (2010, A) kursplan för ämnet Idrott och Hälsa är mer detaljerad utifrån 
det syfte och den roll ämnet har för eleverna. De menar på att eleverna slussas in i 
ämnet och att eleverna får ta in lite information åt gången.  

 

Skolverket (2010, A) anser att idrott, friluftsliv och olika uppbyggnader av motion 
och rekreation har stor betydelse för elevernas framtida hälsa. De syftar även på att 
barn och ungdomar behöver få rätt information om hur kroppen fungerar och att de 
genom regelbunden fysisk verksamhet och friluftsliv kan skapa sig ett psykiskt 
välbehag.  

 

Ämnet Idrott och Hälsa syftar till att utveckla elevernas fysiska, psykiska och sociala 
förmåga samt ge kunskaper om den egna livsstilens betydelse för hälsan. Ämnet ska 
ge kunskaper om deras egen utveckling samt även ge dem olika färdigheter och 
erfarenheter. Ämnet Idrott och Hälsa ska också försöka väcka nyfikenhet och intresse 
för olika fysiska aktiviteter. Ett annat grundläggande syfte är att eleverna ska skapa 
förutsättningar för att de skall ta egna initiativ till att delta inom olika fysiska 
aktiviteter på fritiden. Ämnet Idrott och Hälsa skall även hjälpa elever att utveckla en 
känsla av gemenskap med andra och på så vis förstå vikten av samarbete, förståelse 
och respekt för andra. 

 

Enligt Utbildningsdepartementet (2006) kan eventuella kulturskillnader mellan 
elever ibland försvåra den gemenskapen i grundskolan och i gymnasieskolan. Man 
anser därför att fysiska aktiviteter och Idrott och Hälsa istället stärker gemenskapen 
mellan barn och ungdomar eftersom det är något som alla kulturer har gemensamt.   

 

En stor skillnad mellan kursplanerna för grundskolan och gymnasieskolan är att 
inom grundskolans kursplan så ska målen vara uppnådda efter årskurs nio, och i 
gymnasieskolans kursplan står det att eleverna skall ha uppfyllt kraven innan 
avslutad kurs. Detta innebär att eleverna har längre tid på sig att uppfylla målen inom 
grundskolan än vad de har på gymnasiet. På grundskolan har Lpo94 riktat in sig mer 
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på hur elevernas kunskaper ska kunna utvecklas till en livsstil. Ett annat syfte är att 
alla elever ska kunna ha möjlighet att delta i undervisningen utifrån sina individuella 
förutsättningar (Utbildningsdepartementet, 2006). 

 

Enligt Skolverket A (2010, A) finns det flera olika mål för elever i grundskolan.  Två 
av dem är strävansmål som utgör ett utgångsläge för hur undervisningen ska se ut 
och de fastställer även en önskvärd kvalité för hur skolan bör arbeta. De andra är 
uppnåendemål och beskriver de kunskaper som skall ha uppnått innan avlutat kurs.  

 

Enligt Skolverket (2010, A) är några av strävansmålen för grundskolan:  

 
• Skolan skall i sin undervisning i idrott och hälsa sträva efter att eleven 

• utvecklar sin fysiska, psykiska och sociala förmåga samt utvecklar en positiv självbild 

• utvecklar kunskap om vad som främjar hälsa 

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

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

• får inblickar i idrottens och friluftslivets historia samt lär känna olika former av lekar, danser 
och idrottsformer i olika kulturer 

 

2.3 Bedömning och betygskriterier   
Målen och betygsystemet för Idrott och Hälsa och den kvalitativa kunskapssynen 
som den bygger på har resulterat i att elever, lärare och skolan har varit tvungna att 
göra en stor omställning. Dagens system understryker betygens betydelse för 
elevernas motivation och lärande för ämnet. Systemet framhäver även att 
djupinlärning, individualisering och reflektion är viktiga aspekter för lärandet i 
ämnet. För att systemet skall fungera är en av förutsättningarna att elever, lärare och 
föräldrar får tydlig information om vilka krav som ställs enligt kursplanen och i 
betygskriterierna men även vilka kvaliteter eleverna måste visa för att uppnå betygen 
de strävar efter. En annan förutsättning är att eleverna får fler tillfällen där de får 
chansen att visa upp sina kunskaper och de olika färdigheter de har skaffat sig under 
kursen (Björklund, 2004). 

 
En annan förutsättning är att eleverna får möjlighet att visa upp olika kvaliteter i 
sin kunskap. Den miniminivå av kunskaper som alla elever ska uppnå finns 
beskrivna i kursplanens mål att uppnå, men det är kursplanens mål att sträva mot 
som ska vara inriktningen på undervisningen och inom mål att sträva mot ryms 
de olika former av kvalitet på kunskaper som eleverna ska kunna visa upp för att 
nå de högre betygen. För eleven ger bedömningen en fingervisning om vad som 
är viktiga kunskaper inom ett område, men också på vilka olika sätt man kan 
visa sina kunskaper. För läraren som ska bedöma olika aspekter och kvaliteter av 
elevernas kunnande är variation i sätten att bedöma en förutsättning för att klara 
uppdraget (Björklund, 2004, s.50) 
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Bedömning och betygssättning är en ofta förekommande fråga inom ämnet Idrott och 
Hälsa. Efter ett flertal genomförda betygundersökningar kan man konstatera att 
lärare inom ämnet betygsätter väldigt olika eftersom de utgår från betygskriterier 
som inte alltid är lika. Varken läroplanen eller kursplanen är speciellt detaljerad om 
hur betygen ska sättas. Något som resulterar i att lärare inom ämnet Idrott och Hälsa 
ofta gör och tolkar sina egna betygskriterier. Inte heller uppnåendemålen som anges 
av den nationella kursplanen är särskilt tydliga även om de ligger till grund för 
godkändnivån i kursen (Annerstedt, 2004). 

 

Fysiska färdigheter är något många förknippar med ämnet idrott och hälsa. 
Betygsbedömningen grundas ofta på hur utförligt eller hur bra eleverna utför de olika 
momenten som finns inkluderade i ämnet. Det kan då vara väldigt svårt att observera 
och betygsätta elever eftersom läraren ofta har ett extremt varierande antal av elever, 
allt cirka från 15 elever till cirka 30 elever vid ett och samma lektionstillfälle. Många 
lärare anser därför att tiden oftast inte räcker till för att kunna göra en rättvis 
bedömning på alla eleverna. Därför utför lärare inom ämnet Idrott och Hälsa ofta 
olika tester för att få en större överblick över elevernas färdigheter inom de olika 
momenten (Carrol, 1993). 

 

Annerstedt (2004) klargör att skollagen visar att det är läraren som har ansvaret för 
att sätta elevernas betyg. Läraren utvärderar elevernas studieresultat med hjälp av 
betygskriterierna och målen som skall uppnås. Betyg kan avgöra elevernas framtid 
för eventuella jobb och studier på högre nivå som högskola och universitet. I 
läroplanen för gymnasieskolan framgår det att betygsättningen och bedömningen 
sker i samband med kursplanens mål och där kursplanens utgångspunkt är till grund 
för betygsättningen. Målen och kriterierna för betygsättningen måste vara punktliga 
med klar bestämdhet där man tydligt ser att målen och betygskriterierna är relaterade 
till varandra. Även om betygen utgår ifrån de kriterierna som står i kursplanerna 
måste man också bedöma med hänsyn till elevens särskilda behov med tanke på de 
olika utvecklingsstadier och erfarenheter eleverna har, något som kan variera väldigt 
mycket. Det kan även vara så att en del elever lättare kan visa sina kvalitéer i ostörda 
situationer men när det kommer till gruppaktiviteter som testar t.ex. snabbhet och 
styrka kan eleven inte utföra dem. Precis som för en del elever som har läs och 
skrivsvårigheter i klassrummet ser lärare ofta till att eleverna får visa sina kvaliteter 
på annat sätt. Handikapp, vikt, hävarmar, längd etc. spelar naturligtvis in när det 
gäller olika fysiska aktiviteter. Därför bör man bedöma eleverna efter de 
förutsättningar de har och inte jämföra dem med andra elever. Insatser och 
förutsättningar är också något man tar hänsyn till vid bedömningar av de olika 
fysiska prestationerna. Det gäller också att som lärare sträva efter att ha en klar 
överblick på vem eleven är och till en viss del lära känna eleven. Det ger läraren fler 
möjligheter att bedöma olika moment inom ämnet samt se till elevernas olika 
förutsättningar (a.a.). 

 

Enligt Skolverket (2008) ska läraren överse allt material och därefter bearbeta det 
noggrant för att sedan få en överblick över elevens kunskaper och utveckling i 
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förhållande till de krav som utgörs i kursplanen. Ämnet Idrott och Hälsa är inte bara 
ett praktiskt ämne. Det finns även teoretiska aspekter där eleverna får visa sina 
kunskaper genom att skriva t.ex. prov eller arbeten. Många lärare anser att 
betygsättning är väldigt svårt och det gäller inte bara inom ämnet Idrott och Hälsa 
och detta kan därmed leda till en hel del konflikter. Därför är det viktigt att lärare 
sinsemellan diskuterar betygsättningen och kommer överens om de grundläggande 
kriterier för hur betygen ska sättas. 

 

2.3.1 Gymnasieskolan betygkriterier  
De gymnasiala betygen i ämnet Idrott och Hälsa infattar tre olika steg, godkänt, väl 
godkänt och mycket väl godkänt. Klarar inte eleven målen för kursplanen får de ett 
Icke godkänt betyg i ämnet. 

Betygskriterierna för kursen Idrott och Hälsa är den enda inom den nationella 
kursplanen som tar upp ordet delta, till skillnad från många andra kurser där eleven 
måste visa på ren kunskap eller genom exempel på olika moment som läraren 
bidragit med från tidigare lektionssammanhang (Skolverket 2008). 

 

Ett av kriterierna för ett godkänt betyg är ” Eleven genomför med viss handledning 
olika fysiska aktiviteter samt redogör för deras betydelse för hälsa och 
välbefinnande”. Man kan se att det är en klar förhöjning till ett högre betyg i form av 
ett Väl Godkänt betyg, ” Eleven verkställer sig inom flera olika fysiska aktiviteter, 
värderar deras betydelse för hälsa och ett välbefinnande samt resonerar i 
förhållande till detta om anknytningarna mellan hälsa, livsstil och miljö.” När 
kriterierna för ett Mycket Väl Godkänt betyg beskrivs ändras mönstret till att eleven 
måste utveckla sina tidigare färdigheter och metoder inom olika aktivitetsformer och 
sedan bedömer sin individuella hälsopåverkan av kursen. För att nå ett Godkänt 
betyg inom momentet livräddning krävs att eleven utför det med visst stöd. För ett 
Väl Godkänt betyg ska livräddningen ske utan stöd och på egen hand med en 
handledare eller lärare som har arrangerat en situation där livräddningen måste 
användas. För att nå ett Mycket Väl Godkänt betyg ser man en märkbar stegring. 
Eleven ska kunna demonstrera sina livräddningskunskaper såväl som förmedla  sin 
kunskap om livräddning och första hjälp till andra. 

 

2.3.2 Godkänt, Väl Godkänt och Mycket Väl Godkänt 
Betygskriterierna för Idrott och Hälsa A, Skolverket (2010, B).  

Kriterier för betyget Godkänt 
• Eleven genomför med viss handledning olika fysiska aktiviteter samt redogör för deras 

betydelse för hälsa och välbefinnande. 

•  
Eleven ger exempel på kostens betydelse för hälsan. 

•  
Eleven deltar i någon form av friluftsliv och använder sina kunskaper om friluftslivets olika 
former. 
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•  

Eleven ger exempel på konkreta situationer för spänningsreglering, samt utför några olika 
rytmiska rörelser. 

•  
Eleven ger exempel på olika arbetsmiljöer och sätter dessa i samband med hälsa.  

•  
Eleven utför med visst stöd livräddande första hjälp.  

 

 

Kriterier för betyget Väl godkänt 

• Eleven genomför olika fysiska aktiviteter, bedömer deras betydelse för hälsa och 
välbefinnande och resonerar i förhållande till detta om sambanden mellan hälsa, livsstil och 
miljö. 

•  
Eleven tillämpar och utvecklar med viss handledning eget hälsoarbete i några självvalda 
fysiska aktiviteter. 

•  
Eleven tillämpar spänningsreglering, rörelse och rytm till musik, i några självvalda fysiska 
aktiviteter. 

•  
Eleven bedömer ergonomisk anpassning av olika arbetsmiljöer. 

•  
Eleven genomför på egen hand livräddande första hjälp i en fingerad situation. 

 

Kriterier för betyget Mycket väl godkänt 

• Eleven utvecklar färdigheter och metoder i ett flertal aktivitetsformer och bedömer deras 
hälsoeffekter. 

•  
Eleven diskuterar samband mellan livsstil, livsmiljö och hälsa, samt drar slutsatser om 
begreppet livskvalitet med utgångspunkt från dessa samband. 

•  
Eleven planerar och genomför friluftsliv i nya miljöer och finner lösningar på oförutsedda 
situationer. 

•  
Eleven instruerar i livräddande första hjälp.  

Det är läraren som sätter betygen på eleverna. Vid enstaka tillfällen har eleverna 
möjlighet att vara med vid bedömningen när prestationer på klassen i helhet ska 
bedömas. Betygen som eleverna får i ämnet informerar eleverna och föräldrarna om 
vad de har uträttat utifrån målen, de praktiska och de teoretiska färdigheterna 
(Annerstedt, 2004).  

 

En annan viktig egenskap för att nå de högre betygen inom Idrott och Hälsa A är den 
sociala kompetensen. Det här är inget som framhävs i de olika kursplanerna för 
ämnet, men man anser ändå att den sociala kompetensen är minst lika viktig som de 
olika färdighetskraven. Däremot klassas inte den kognitiva utvecklingen och det 
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teoretiska innehållet som utgör en del av kursen lika högt som den sociala 
kompetensen och de fysiska färdigheterna (Skolverket, 2002). 

 

2.3.3 Tidigare forskning 
I allmänna delen av denna rapport nämner jag hur den svenska skolan är strukturerad 
efter det fyra f:en, fakta, färdighet, förståelse och förtrogenhet. Larsson (2004) har 
forskat och undersökt bland annat, vad skall ämnet Idrott och Hälsa omfatta? Vilka 
kvaliteter ska tillägnas? Vad är det egentligen som ska bedömas och betygsättas? 
Larsson (2004) har samlat ett flertal rapporter för skolämnet Idrott och Hälsa A som 
en helhet. I denna rapport utgår man ifrån en undersökning som är gjord på 2000 
barn och ungdomar runtom i Sverige. I samma undersökning har de genom sina 
rapporter kommit fram till att elevernas fysiska färdigheter bara sammanfattar en del 
av ämnet och att faktakunskaperna kring ämnet är lika viktiga. De har även 
undersökt vilka bedömningspunkter lärare använder sig av vid betygsättningen ute i 
verksamheten. De har kommit fram till att saker som hygien och rätt utrustning i 
form av kläder (dvs. kläder för de olika aktiviteterna) spelar roll vid bedömningarna, 
något som inte vidrörs i den nationella kursplanen för ämnet.    

 

En annan forskare inom ämnet är Tholin (2006). Han har samlat lokala kursplaner 
från olika skolor mellan åren 1996 och 2005. I majoriteten av alla kursplaner är dans, 
friluftsliv, friidrott och simning de mest förekommande färdigheterna. Hans 
undersökning visar även att många skolor och lärare bedömer eleverna på de 
färdigheter som är lättast att mäta när han analyserar det lärarna anser är viktigast vid 
betygssättningen. Han menar på att det kan vara så att lärarna ser att det är lättare för 
eleven att förstå varför de fick ett visst betyg när läraren förklarar att eleverna t.ex. 
inte hoppat tillräckligt långt, istället för att förklara vilka kunskapskvaliteter som 
saknas.  

 

Tholin (2006) antyder även att många skolor bedömer och betygsätter inte alltid det 
som står i de nationella betygskriterierna. Skolverket (2002) nämner att element som 
uppförande, närvaro och ordning inte ska beröras när bedömning och betyg ska 
sättas. Tholins undersökning visar på att många skolor har lokala kriterier där 
eleverna för att nå ett godkänt betyg exempelvis måste komma i tid, vara ombytta, ta 
hand om sin hygien och hjälpa till med att plocka fram och plocka undan redskap. Ett 
vanligt krav som också tillkommer i många lokala kursplaner är närvaro, något som 
den nationella kursplanen inte tar upp (Skolverket A & B, 2010). 

Tholin (2006) visar i en undersökning av gymnasieelever och gymnasielärare att 
lärarna anser att samarbete, kommunikation, problemlösningsförmåga, 
planeringsförmåga och samarbete är viktiga färdigheter vid bedömning och 
betygsättning. Men när eleverna själva får specificera och beskriva vilka delar lärare 
bedömer som viktigast vid betygsättningen visade det sig att eleverna inte hade tagit 
upp eller uppfattat problemlösning och planeringsförmåga som något som vägs in 
när det är dags för bedömningen. En av undersökningens slutsatser är att eleverna 
och lärarna måste skapa en djupare dialog där man diskuterar de verkliga grunderna 
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till en rättvis bedömning, eftersom lärare och eleverna har olika åsikter kring detta 
(a.a.). 

År 2000 publicerade nationella kvalitetsgranskningen en undersökning där man 
konstaterade att majoriteten av eleverna var missnöjda med skolornas betygsättning. 
Eleverna upplevde även att betygsättningen på gymnasieskolan var väldigt orättvis 
(Skolverket, 2000). Eleverna ansåg att de mål och de riktlinjer som står i kursplanen 
och betygskriterierna inte låg till grund för den bedömningen och de betyg eleverna 
fick. Eleverna ansåg även att betygen och bedömningen som de fick kunde skilja sig 
beroende på vilken lärare de hade i ämnet. Samma nationella kvalitetsgranskning 
visade att bedömningen och betygskriterierna varierade stort i olika skolor även om 
de tillhörde samma kommun. Granskningen visade också på att förståelsen för 
betygskriteriernas innehåll bland eleverna varierade. I samma nationella 
kvalitetsgranskning visade det sig att de lokalt formade kursplanerna för ämnet Idrott 
och Hälsa hade stora skillnader när det gällde uppfattningen av den nationella 
kursplanens betygskriterier. De såg även en bristande kommunikation mellan lärarna 
vilket ledde till svårigheter att skapa jämbördiga bedömningsgrunder (Skolverket, 
2000) 

 

Enligt Annerstedt (2004) är det väldigt svårt att sätta betyg i ämnet Idrott och Hälsa. 
I artikeln redovisar han att idrottslärare betygsätter sina elever utifrån de kriterier 
som står i kursplanerna. Annerstedt (2004) menar att för många lärare inom ämnet 
Idrott och Hälsa sätter betyg på ett sätt som får till följd att elevernas motivation för 
ämnet sänks vilket inte gynnar deras utveckling. Läroplanerna och kursplanerna är 
oklara och inte formulerade på ett gynnsamt sätt och därför blir de väldigt svåra att 
utvärdera. 

 

En annan som även anser att betygskriterierna och bedömningssystemet är för 
invecklat för lärarna är Selghed (2004). Han anser att målformuleringarna för ämnet 
inte är tillräckliga för att ge stöd och fungera som underlag för lärare och elever när 
betygen ska sättas. Undersökningen visar även att många lärare väger in andra 
aspekter i sin bedömning och i sin betygsättning. Aspekter såsom flit, engagemang 
och hur eleven uppför sig under lektionstid räknas ofta in när det är dags för läraren 
att sätta betyg. Det är betygskriterier som inte står med i den nationella kursplanen 
Selgheds (2004). 

 
Betygssystemet bygger på att lärare har kompetens att tolka och konkretisera de 
nationella målen och betygskriterierna. För att det ska blir verklighet krävs att 
lärare ges stöd i form av fortbildning och stödmaterial. Eftersom detta inte har 
skett finns det, menar Riksrevisionen, en stor risk för att varken undervisningen 
eller betygsättningen i Sverige kan sägas vara likvärdig (Tholin, 2006 s.101) 
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3 PROBLEM 
Syftet med min uppsats är att undersöka gymnasieelevers kunskaper om bedömning, 
kursplan och betygskriterier inom ämnet Idrott och Hälsa A. Inom min huvudfråga 
kommer jag ha delfrågor. För att belysa detta utgår jag ifrån följande frågeställningar 

• Hur upplever elever bedömningen, betygsättningen och kursplanen i ämnet 
Idrott och Hälsa? 

• Känner eleverna till betygskriterierna för ämnet och deras innebörd? 

• Finns det skillnader i elevernas upplevelse och kännedom av bedömningen, 
betygssättningen och kriterierna mellan olika årskurser och 
gymnasieprogram? 
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4 METOD 
En enkätundersökning har genomförts på elever som går första, andra och tredje året 
på gymnasiet. Jag har koncentrerat mig på elever som går i årskurs 1, 2 och 3 inom 
det Samhällsvetenskapliga programmet, Byggprogrammet och Barn och 
Fritidsprogrammet. Resultaten från enkätundersökningen har analyserats och 
jämförts med varandra. Utifrån enkätundersökningen kommer jag återblicka till vad 
tidigare forskare skrivit om mitt ämne. 

 

4.1  Undersökningsmetod 
Jag har valt att genomföra en kvantitativ undersökning. Undersökningen riktar in sig 
på eleverna och det jag vill undersöka är hur deras kunskap om betygskriterierna, 
bedömningen och kursplanenen för ämnet Idrott och Hälsa ser ut. Jag vill även veta 
vad elevernas har för kunskaper om de olika lokala kriterierna på deras skolor. Jag 
använder mig av denna metod för att det blir lättare att analysera svaren och se hur 
många som tycker lika eller olika kring frågorna. Det kommer på detta sätt även vara 
lättare att se om elevernas åsikter skiljer sig åt eller samstämmer inom sina egna 
klasser eller program. Min undersökning är kvalitativ eftersom jag har öppna frågor 
på min enkät där eleverna får förklara sina svar på ett fördjupande sett. 

4.2 Urval 
För att få en större överblick har jag valt att utföra min enkätundersökning på 214 
elever som går på skilda gymnasieskolor i sydöstra Småland. Eleverna som svarat på 
enkäten går på tre olika gymnasieprogram. 

4.2.1 Urvalsgrupp  
Min undersökning är utförd på gymnasieelever i årskurserna ett, två och tre. Jag har 
själv valt de klasser och program som eleverna kommer ifrån. Valet av skolorna 
grundade jag på att jag har haft VFU samt vikariat på flera av dessa skolor. En mer 
detaljerad redovisning finns i tabell 1. 

 

Jag valde gymnasiet för att eleverna på gymnasiet har en viss erfarenhet av 
bedömning, betygsättning och uppnåendemål utifrån kursplanen för ämnet Idrott och 
Hälsa. Jag har valt alla årskurserna på gymnasiet för att se om och i så fall hur det 
skiljer åt sig inom de olika programmen som jag har valt att undersöka. Jag har även 
undersökt om och i så fall hur det skiljer sig inom de olika årskurserna. Medvetet har 
jag valt att göra min undersökning på elever från olika skolor men samma program 
för att även se eventuella skillnader eller likheter mellan de olika gymnasieskolorna. 
Jag har valt ett program där det var mest manliga elever och ett program där det var 
mest kvinnliga elever för att sedan till sista göra en undersökning på ett program där 
det var mer jämnfördelat bland könen. Den här undersökningen är inte fokuserad på 
genus, men jag valde att göra så för att mitt resultat kanske skulle visa något annat än 
vad mitt syfte är. Byggprogrammet var det enda program som inte tillhörde samma 
skola som Samhällsprogrammet och Barn och Fritidsprogrammet. Jag fann ingen 
specifik skillnad mellan kvinnliga och manliga elevers svar och därför kommer jag 
inte heller att redovisa det i min rapport.  
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Tabell 1. Tabellen visar antal tjejer och killar i de olika klasserna som ingick i undersökningen 

Program Årskurs Killar Tjejer Total 

Bygg 1 21 0 21 

Bygg 2 22 0 22 

Bygg 3 21 0 21 

Barn & Fritid 1 5 15 20 

Barn & Fritid 2 0 15 15 

Barn & Fritid 3 9 11 20 

Samhäll 1 16 18 34 

Samhäll 2 16 20 36 

Samhäll 3 10 15 25 

 

4.2.2 Etiska Principer  
Patel & Davidsson (2003) anser att det är viktigt att skydda elevernas integritet och 
att all information som inskaffas för undersökningens räkning således behandlas 
konfidentiellt.  I en undersökning som den här är det viktigt att jag som forskare 
redogör syftet med undersökningen samt varför och hur elevernas svar kommer att 
användas i min undersökning. Eleverna blev informerade av både mig och 
närvarande lärare att enkäterna och undersökningen var anonym. Därför kommer 
ingen information om elevernas eller skolornas namn att redovisas i min 
undersökning. 

 

4.3 Databearbetning 
När jag samlat in samtliga enkäter sammanställdes resultaten i diagram och skrift. 
Jag anser att diagrammen är ett enklare sätt att sammanställa resultaten men jag 
redovisar även resultaten i skriftlig form. Det var 5 elever som var borta under min 
enkätundersökning men som jag fick tillfälle att utföra min undersökning på lite 
senare. Ja och nej frågorna kommer att redovisas i diagram och de svar som är liknar 
varandra på fördjupningsfrågorna kommer redovisas i texten. De svar som har stora 
skillnader kommer att redovisas via skrift och även kommentarerna på följdfrågorna. 
Min svarsfrekvens var väldigt hög, 100 % av eleverna svarade på mina enkäter. 
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4.4 Metoddiskussion 
Jag upplevde som att arbetet med min undersökning framskred i princip problemfritt 
men jag har lärt mig att man både måste vara ute i god tid och vara väl förberedd. 
Ingen av eleverna blev störda eller avbrutna under tiden de svarade på enkäten och 
kunde därför sitta i lugn och ro medan de svarade på frågorna. 

 

Att utföra en kvantitativ undersökning inom detta ämne är ett bra sätt att få en 
överblick på elevernas åsikter om bedömning, betygskriterier och kursplan. Man kan 
alltid ifrågasätta en studies validitet då man får en rätt ensidig bild av elevernas 
uppfattningar när det gäller just enkätundersökningar. För att undvika detta har jag 
därför lämnat plats för att eleverna skall kunna förtydliga sina svar ytterligare än att 
bara kryssa i Ja, Nej eller Vet ej, på några av enkätfrågorna. Eftersom min 
svarsfrekvens var 100 % kan jag utifrån detta göra generaliseringen att eleverna 
verkligen har kunskaper om kursplanenerna och betygskriterierna för Idrott och 
Hälsa A. Undersökningen är inte gjord över hela södra Småland och därför gäller 
mina resultat endast de skolor som jag har undersökt. Jag anser dock att det inte går 
att göra en generalisering av att elever i hela södra Småland har kunskaper om 
kursplanerna och betygskriterierna eftersom det finns fler än två gymnasieskolor i 
södra Småland. För att kunna dra generella slutsatser för det behövs en större 
undersökning, eller stickprov på fler skolor.  

 

En nackdel med den här sortens undersökning är att de kan finnas elever som inte 
orkar skriva längre kommenterar på följdfrågorna. Om en fråga bara kan besvaras 
med ett Ja, Nej eller Vet ej och har en följdfråga som t.ex. förklara varför du svarat 
Ja eller Nej så kan det leda till att eleven istället kryssar i Vet ej för att han/hon inte 
orkar eller vill motivera sitt svar. Jag kan även se en annan nackdel med att göra en 
kvantitativ undersökning inom mitt ämne. Mina svar blir inte lika fördjupande som 
de eventuellt hade varit om jag använt mig av kvalitativa intervjuer. Men genom att 
ha följdfrågor där eleverna fick förklara sina svar på ett mer fördjupande sätt fick jag 
en större bredd på mina svar. Båda undersökningsmetoderna har sina för- och 
nackdelar och jag anser att jag genom att kombinera dessa får ett acceptabelt resultat. 
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5 RESULTAT 
Mitt syfte med den här undersökningen var att undersöka elevers kunskaper om 
kursplanen och betygskriterierna för ämnet idrott och hälsa, samt om deras förståelse 
och kunskaper skiljde åt mellan de olika årskurserna och gymnasieprogrammen. Nu 
har samtliga enkätsvar sammanställts och utifrån mina syften kommer jag att 
redovisa resultaten i flera delar av det här kapitlet. Enkätsvaren kommer vara 
indelade i en generell sammanfattning, därefter följer en mer detaljerad lista av svar 
som är indelade i tre delkapitel utifrån de tre program som undersöktes. Alla frågor i 
enkäten kommer inte redovisas utan jag kommer endast redovisa de frågor och svar 
som är relevanta för den här undersökningen. 

 

5.1 Allmänt om kursplanen 
Analysen av enkätsvaren visar att alla elever i årskurs 1, 2 och 3 i alla programmen 
fått en genomgång kring skolornas kursplaner för ämnet Idrott och Hälsa. 97 % av 
eleverna har svarat att de har uppfattat och förstått kursplanens innehåll och 
innebörd. 93 % av eleverna som har deltagit i denna undersökning anser även att 
kursplanen inte är oklar, elevernas lärare för ämnet Idrott och Hälsa har utfört en 
eller flera genomgångar kring innehållet. Många elever har även fått kursplanen i 
skriftlig form som de själva kan läsa och gå igenom. Min undersökning visade även 
att de inte fanns några skillnader mellan killar och tjejer om bedömningen, 
kursplanen och betygsättningen. Resultatet av min undersökning visade att det inte 
var några skillnader mellan de olika årskurserna eller programmen angående 
förståelsen och kunskaperna i kursplanen för ämnet Idrott och Hälsa. 

 

5.2 Bedömning och betygskriterierna  
Eleverna som studerar på Byggprogrammet och Barn & Fritidsprogrammet hade 
liknade åsikter kring bedömningen och betygskriterierna för Idrott och Hälsa. 64 % 
av eleverna ansåg att betygskriterierna var oklara och luddiga. 36 % av eleverna 
ansåg även att bedömningen för deras lektioner i Idrott och Hälsa inte var utförd i 
enlighet med betygskriterierna, undersökningen visar även att eleverna ansåg att 
betygsättningen var orättvis eftersom många elever som utförde någon form 
föreningsidrott var favoriserade av lärare i Idrott och Hälsa. 

Min undersökning visar att eleverna som studerar på det Samhällsvetenskapliga 
programmet hade en annan syn på bedömning och betygskriterierna.  Eleverna ansåg 
att betygskriterierna inte var oklara, de ansåg även att deras lärare för ämnet Idrott 
och Hälsa bedömde och betygsatte utifrån betygskriterierna men även här ansåg 
många elever att lärare i Idrott och Hälsa favoriserar vissa elever som bland annat 
föreningsidrottar utanför skoltid. Min undersökning visade även att majoriteten av 
eleverna i årskurs 1 på det Samhällsvetenskapliga programmet inte visste om läraren 
bedömde och betygsatte efter kursplanen.  

En större resultatredovisning om årskurserna och de olika programmen följer under 
nästa rubrik. 
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5.3 Byggprogrammet  
Enkätundersökningen utfördes på 64 elever, 21 elever som gick i årskurs ett, 22 
elever i årskurs två och 21 elever i årskurs 3. Ingen kvinnlig elev studerade vid 
byggprogrammet. Alla elever uppger att deras lärare i Idrott och hälsa har informerat 
dem om betygskriterierna och kunskapsmålen för kursen eller Idrott och hälsa. Alla 
elever svarade ja på frågan om de fått någon form av feedback för att kunna behålla 
sitt betyg eller för att höja det. 

 

5.3.1 Svar från årskurs 1 
95 % av eleverna uppfattade vad som krävdes för att nå de olika betygen inom ämnet 
efter att läraren hade informerat om de olika betygskraven. Men när det kom till 
frågan om de tyckte att betygskriterierna var oklara varierade svaren hel del. Flera 
elever som ansåg att betygskriterierna var oklara svarade bland annat ”för att jag 
glömt vad kriterierna var” och ” det står inte exakt vad man ska göra för att få de 
olika betygen ”. 6 stycken elever kommenterade svaret med att de ansåg att 
betygskriterierna var ”luddiga”. Tre elever hade även skrivit att de inte får betyg 
inom Idrott och Hälsa i slutet av andra årskursen och därför brydde de sig inte om 
betygen och betygskriterierna än. Eleverna som svarat nej på om de ansåg att 
betygskriterierna var oklara motiverade sina svar med att ”jag kommer ihåg vad 
läraren sa när vi gick igenom dem”. Frågan där eleverna fick svara på om målen för 
kursplanen var oklara hade 98 % av eleverna svarat nej. Eleverna som svarat ja och 
förklarade varför motiverade svaret med bland annat ”jag har glömt bort dem” och 
”vi gör saker som inte står i kursplanen”. Betyg och bedömningsfrågorna svarade 
inte eleverna på eftersom de får sina betyg efter andra året på utbildningen. 

 

5.3.2 Svar från årskurs 2 
I årskurs två har alla eleverna uppfattat vad som krävs av dem för att uppnå betygen 
de strävar efter inom ämnet Idrott och Hälsa, efter att läraren gått igenom och 
förklarat betygskriterierna. Det var ingen av eleverna för årskurs två som hade 
kryssat i att de upplevde att kursplanen var oklar eller otydlig. Däremot var det en del 
spridning på svaren om betygskriterierna var oklara. Elever som svarat nej på frågan 
lämnade kommentarer som ”läraren har förklarat exakt vad som krävdes”. Eleverna 
som svarat ja har kommenterat med bland annat att om man inte kommer ihåg vad 
läraren sagt är det svårt att uppfattad betygskriterierna om man bara läser dem. Alla 
elever förutom två hade fyllt i att de fått någon form av feedback om vilken 
betygsnivå de ligger på och hur det ska göra för att höja betyget. All feedback som 
eleverna fått har varit genom muntliga samtal med läraren.  Eleverna hade många 
olika åsikter om hur rättvis läraren för ämnet Idrott och Hälsa var när det kom till 
betygsättning och bedömning. Många elever kommenterade att läraren inte alltid kan 
motivera varför flera elever har olika betyg även om de alla har gjort det som står i 
betygs och bedömningskriterierna. En del elever ansåg även att läraren favoriserade 
några i klassen. 
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5.3.3 Svar från årskurs 3   
Av 21 elever i årskurs tre på Byggprogrammet svarade 50 % ja på frågan om deras 
lärare för ämnet Idrott och Hälsa bedömde och betygsatte efter kriterierna i 
kursplanen. 99 % av eleverna tycker att betygskriterierna är oklara. Det var 15 av 21 
elever som ansåg detta. De motiverade sina svar med att skriva att man bland annat 
förstår vad betygskriterierna är om läraren förklarar väldigt detaljerat. Eleverna 
svarade även med att ”läser man dem själv så förstår man inte vad det är exakt som 
ska bedömas och betygsättas”. Alla 21 eleverna hade fyllt i att de har fått någon form 
av feedback. Alla förutom 2 elever hade fått muntlig feedback, de andra eleverna 
fick den i skriftlig form. På frågan om huruvida läraren var rättvis i sin bedömning 
var de bara 2 elever som inte tyckte att han/hon var rättvis i sin bedömning och 
betygsättning. Några elever tyckte även att det var dåligt att elever som utförde 
någon idrott utanför skoltid fick mycket bättre betyg även om det utförde mindre än 
andra under lektionstid.  Eleverna i de tre årskullarna svarade likartat på huruvida 
lärarna var rättvisa i sina bedömningar, något som även figur 1 redovisar för. 
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Figur 1 Tycker du att lärarna för ämnet Idrott och Hälsa betygsätter efter de betygskriterier 
som står i kursplanen? 

 

5.4 Barn och Fritid  
Det andra programmet som enkätundersökningen utfördes på var Barn och 
Fritidsprogrammet. Jag kommer inte att redovisa alla svar från enkäterna utan jag har 
valt de svar som är mest relevanta för denna undersökning. Enkäterna besvarades av 
55 elever som alla svarade ja på frågan om deras lärare hade informerat dem om 
kunskapsmålen och betygskriterierna för Idrott och Hälsa. Alla elever svarade ja på 
frågan om de fått någon form av feedback för att behålla sitt betyg eller för att höja 
det.  
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5.4.1 Svar från årskurs 1 
Årskurs 1 bestod av 20 elever. På frågan om eleverna anser att läraren för ämnet 
betygsätter efter de betygskriterierna som står i kursplanen svarade 5 elever ja och 
resten svarade vet ej. Eleverna som svarade vet ej kommenterade det med att ” Jag 
har inte fått mitt betyg, har inte jämfört betygskriterierna” och ”jag kommer inte 
ihåg betygskriterierna”. På frågan om eleverna förstod vad som krävdes för att nå ett 
betyg svarade alla eleverna ja. Eleverna som svarade ja förklarade sig med att ”läser 
jag den förstår jag inte vad som krävs”,” Jag fattar inte den” Står inte exakt vad jag 
ska göra för att få betyget jag vill ha” De elever som svarade nej svarade med att ” 
Läraren har gått igenom dem” och ”jag fick dem på papper”. 

 

5.4.2 Svar från årskurs 2  
Eleverna som besvarade enkäten för årskurs 2 var en klass som bestod av 15 tjejer. 
Alla eleverna fyllde i ja på frågan om deras lärare för Idrott och Hälsa informerat 
dem om kunskapsmålen och betygskriterierna för Idrott och Hälsa.  
Enkätundersökningen visade att bara 2 elever hade uppfattat betygskriterierna efter 
att läraren för ämnet Idrott och Hälsa utfört en genomgång på vad som krävdes för 
att nå de olika betygen. I den här klassen var det även 10 av 15 elever som ansåg att 
betygskriterierna var oklara. Eleverna ansåg bland annat att ” Det står inte exakt vad 
man ska göra för att nå ett visst betyg” och 4 elever skrev att ”betygskriterierna är 
flummiga”. De elever som svarat ja ansåg att läraren var tydlig och att de även fick 
dem på papper för att eleverna själva skulle få en möjlighet att läsa igenom dem på 
egen hand. 

 

5.4.3 Svar från årskurs 3 
Enkätundersökningen utfördes av samtliga elever från barn och fritidsprogrammet 
årskurs 3. I denna klass var det 9 killar och 11 tjejer som besvarade enkäten. Alla 
elever svarade ja på frågan om läraren informerat om kunskapsmålen och 
betygskriterierna för ämnet Idrott och Hälsa. Figuren 2 nedan visar hur många elever 
som anser att läraren för ämnet Idrott och Hälsa betygsätter efter de betygskriterier 
som står i kursplanen. Eleverna som svarade nej på frågan kommenterade det med 
bland annat ”Jag har gjort det som står i betygskriterierna men fick ett lägre betyg 
ändå” och ”känns som läraren sätter sina egna betygskriterier”. 

 

Det var ingen av eleverna i klassen som ansåg att målen i kursplanen var oklara. 
Däremot var det 8 av killarna och 4 av tjejer i klassen som ansåg att betygskriterierna 
för Idrott och Hälsa var oklara. Kommentarerna om varför de tyckte att 
betygskriterierna var oklara var: ”Jäkligt luddiga”, ”Förstår dem inte” och ”De är 
svårförståliga”. De elever som svarade ja kommenterade bland annat att ”de är inte 
så svåra att förstå” och ”det är bara att läsa på betygskriterierna för att förstå dem”. 
Bara fyra av eleverna ansåg att läraren var orättvis när det kom till bedömning och 
betygsättningen. Figur 2 visar även att elevernas åsikter om lärarnas bedömning och 
betygsättning på Barn och Fritidsprogrammet avviker sig mer än resultatet från 
Byggprogrammet.  
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Figur 2 Alla elever i Barn & Fritidsprogrammet som svarade på om det tycker att lärarna för 
ämnet Idrott och Hälsa betygsätter efter de betygskriterierna som står i kursplanen? 

 

5.5 Samhällsprogrammet  
Sista programmet som enkätundersökningen utfördes var Samhällsprogrammet. 
Enkäten besvarades av 95 elever varav av 55 av eleverna var tjejer. Fördelningen 
mellan killarna och tjejerna för samhällsprogrammet var väldigt lika. Alla elever 
inom det samhällsvetenskapliga programmet svarade ja på frågan om deras lärare för 
ämnet Idrott och Hälsa informerat dem om kunskapsmålen och betygskriterierna. 
Alla elever svarade ja på frågan om de fått någon form av feedback för att behålla sitt 
betyg eller för att höja det. 

 

5.5.1 Svar från årskurs 1 
I denna klass var det 34 elever som besvarade enkäten, varav 18 av dem var 
kvinnliga elever. 21 elever svarade vet ej på frågan om de tycker att läraren eller 
lärarna betygsätter efter de kriterier som står i kursplanen. 27 elever, däribland alla 
tjejer i klassen, ansåg att kursplanen och vad som krävdes av eleverna för att nå de 
olika betygen hade uppfattats. De få elever som svarade nej på frågan ” Tycker du att 
läraren för ämnet Idrott och Hälsa betygsätter utifrån de betygskriterierna som står i 
kursplanen?” kommenterade: ”Jag fick ett papper om betygskriterierna och då 
förstod jag” och ”vår lärare förklarade dem bra”. De elever som svarade ja på 
frågan kommenterade det med: ”Det står inte vad exakt vad jag ska göra”, ”jag 
förstår dem inte” och ”kriterierna stämmer inte med det vi gör”. 
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5.5.2 Svar från årskurs 2 
Alla eleverna i årskurs 2 (n=36) ansåg att läraren för ämnet Idrott och Hälsa bedömer 
och betygsätter efter kriterierna som står i kursplanen. 30 elever svarade att de hade 
uppfattat vad som krävdes för att nå de olika betygen för Idrott och Hälsa efter att 
läraren gått igenom kriterierna. Ingen av eleverna ansåg att målen som står i 
kursplanen för Idrott och Hälsa var oklara. 

 

Elever som svarade ja på frågan om de ansåg att betygskriterierna var oklara skrev 
bland annat:” För att alla betygskriterierna är luddiga så att favoritelev ska få bra 
betyg”, ”de är luddiga” och ”lärarens förklaring stämmer inte med papperet jag 
fick”. Det elever som svarade nej kommenterade med att: ”Alla kan dem och alla vet 
också vad som krävs”, ” ”för att läraren har gått igenom dem och jag har dem på 
papper” och ”jag förstår kriterierna fullt ut”. 

 

5.5.3 Svar från årskurs 3 
De äldsta samhällsvetarna på gymnasiet var 25 elever i sin klass och 15 av dem var 
kvinnliga elever. 23 av alla eleverna svarade ja på frågan angående om de ansåg att 
läraren för Idrott och Hälsa bedömde och betygsatte efter de betygskriterierna som 
står i kursplanen. De andra två eleverna svarade vet ej. Alla 25 elever svarade ja på 
enkätfrågan om de förstod vad som krävdes för att nå de olika betygen efter att 
läraren gått igenom betygskriterierna och kursplanen. Två elever som svarade ja på 
frågan kommenterade med: ”Den är krånglig och luddig” och ansåg att de inte hade 
uppfattat betygskriterierna. Resten av eleverna ansåg att den var lättförståelig och 
kommenterade med ord som: ”Vi har gått igenom den flera gånger”, ”jag har 
kriterierna på papper” och ”vår lärare var tydlig när han gick igenom kriterierna”.  

 

De två elever som svarade ja på frågan om läraren betygsatt efter betygskriterierna 
för ämnet Idrott och Hälsa kommenterade med: ”Det spelar inge roll vad man gör 
det känns som läraren har förbestämt vilket betyg jag ska få”, och ”att missa några 
lektioner ska inte betyda att man får ett längre betyg”.  

 

Figur 3 visar att årskurs 1 elevernas åsikter om bedömningen och betygssättning 
skiljer sig ifrån eleverna i årskurs 2 och 3. 
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Figur 3 Alla elever i det Samhällsprogrammet som svarade på om det tycker att läraren för 
ämnet Idrott och Hälsa betygsätter efter d betygskriterierna som står i kursplanen? 
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6 DISKUSSION 
Jag tycker att jag har fått flera bra resultat av enkäterna som har delats ut under 
klasstid, där alla eleverna har varit både närvarande och delaktiga. Lärarna har varit 
noggranna med att förklara hur viktigt det var att eleverna var seriösa med de svar 
som de gav på enkäten.  
 

Jag har valt att dela upp min diskussion utifrån syftet och de tre frågor som utgör min 
undersökning.  

6.1 Hur upplever elever bedömning, betygsättningen och 
kursplanen i ämnet Idrott och Hälsa 

För att nå en korrekt betygsättning och bedömning måste det ske i enighet med 
kursplanens mål och ämnets betygskriterier. Annerstedt, (2002) menar att när 
betygsättningstillfället uppkommer skall eleven erhålla information om vilket betyg 
och vilka grunder den examinerade läraren bygger sina betyg på. 

 

Jag tycker precis som Skolverket (2008) att lärare och skola bör tänka igenom 
undervisningens syfte, innehåll och på vilket arbetssätt man arbetar utifrån för att 
hitta en rak linje i det man gör och i det som sker. I läroplanen för Idrott och Hälsa 
framhäver man att betygen motsvarar kunskaperna i ämnet. Resultat i denna 
undersökning styrker även detta eftersom eleverna anser att lärarna inte är rättvisa i 
sina bedömningar. Min undersökning visar på likheter med Skolverkets 
undersökning om att eleverna uppfattar att läraren inte bedömer efter läroplanen.  

 

64 % av eleverna i denna undersökning upplever att betygskriterierna är oerhört 
otydliga. Eleverna motiverade det med att betygskriterierna var luddiga och att 
lärarna inte bedömde och betygsatte med grund på de betygskriterier som eleverna 
fått. Eleverna upplevde även att visa elever som idrottade på sin fritid gynnades vid 
bedömningstillfällena. Många lärare grundar betygen på vad eleverna har för 
färdigheter i olika moment som t.ex. friidrott. Lärarna tittar alltså på hur snabbt 
eleverna springer och hur långt de hoppar. Enligt Tholins (2006) undersökning har 
lärare inom ämnet Idrott och Hälsa svårt att tolka betygskriterierna och väljer därför 
att grunda betygen på hur snabbt eleverna springer eller hur lång de hoppar.  Jag 
förstår varför eleverna upplever att lärarnas bedömningsätt gynnar vissa mer än 
andra, då även min undersökning visade att eleverna upplever att lärarna är orättvisa. 
Utgår lärarna enbart ifrån elevernas färdigheter blir resultatet att eleverna blir orättvis 
behandlade vid bedömningar eftersom denna typ av bedömning tydligt styrs av det 
som står i den nationella kursplanen (Skolverket A, 2010). 

 

Det går även att tolka mitt undersökningsresultat som att det finns en 
kommunikationsmiss mellan elever och lärare även om många elever har fått 
betygskriterierna på papper. Om så är fallet anser jag att eleverna bör diskutera det 
med sina lärare för att en förändring ska kunna ske. Samtidigt vill jag dock poängtera 
att det största ansvaret för att det finns en bra kommunikation ligger hos läraren. 
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Skolverket (1985) formulerar en läroplan och en kursplan som skolorna runt om i 
landet sedan använder som styrdokument. I delen om tidigare forskning i 
bakgrundskapitlet hänvisar jag till Annerstedt (2004), som anser att läroplanerna och 
kursplanerna är oklara och inte formulerade på ett gynnsamt sätt för eleven. Min 
undersökning visar nästan tvärtemot vad Annerstedt anser (a.a.). Alla eleverna i min 
undersökning har fått information om kursplanen för ämnet idrott och Hälsa. 
Resultatet visar att lärare har gått igenom kursplanen och att eleverna har fått den 
utskriven. Min undersökning visar att 97 % av eleverna i denna undersökning anser 
att kursplanen inte är oklar. Annerstedt (2004) förklarar inte i sin undersökning 
varför eleverna anser att läroplanen och kursplanen är oklar och formulerad på ett 
inte så gynnsamt sätt och således är en jämförelse om varför det skiljer sig så mycket 
mellan hans och min studie inte genomförbar. 

 
Eleverna upplevde följaktligen att kursplanen var oklar medan betygskriterierna och 
bedömning inte var det, även om kursplanen och betygskriterierna sammansmälter 
med varandra. 

  

6.2 Känner eleverna till kursplanen och betygskriterierna för 
ämnet och dess innebörd  

Min undersökning visar att alla de elever som har varit med i denna undersökning 
har en eller flera lärare inom Idrott och Hälsa som försöker meddela eleverna om 
ämnet och dess innehåll. Med det menar jag att alla elever har blivit informerade om 
kursplanens mål och betygskriterier och även att alla har tagit del av kursplanen i 
någon form, t.ex. fått den utskriven. Min undersökning visar även att eleverna 
uppfattade vad som krävdes för att nå de olika målen som står inom kursen. En 
generell uppfattning jag har fått är att eleverna har fått en bra genomgång av 
kursplanen för ämnet Idrott och Hälsa, något som har resulterat i att eleverna känner 
till kraven som ställs för att uppnå målen i ämnet.  

 
Tholin (2006) förklarar i sin rapport att betygsystemet bygger på att lärare har 
tillräckligt stor kompetens så att de själva kan tolka och förstå de nationella 
betygskriterierna och på dem bygga en grund för sin bedömning och betygsättning. 
Tidigare i rapporten tog jag även upp Tholins (a.a.) forskning kring de lokala 
kursplanerna och om hur lärare för ämnet Idrott och Hälsa ofta bedömer 
färdigheterna hos eleverna i form av simning och friidrott eftersom det är lättare att 
motivera för eleverna varför de får det betyg som de får. Här inser jag att det finns 
ännu en intressant frågeställning, som jag tyvärr inte har fördjupat mig i under denna 
undersökning, nämligen frågan om lärarnas kompetens att själva förstå och tolka 
betygskriterierna för ämnet Idrott och Hälsa för gymnasiet. Sätter jag mig in i 
elevernas situation så måste det vara väldigt frustrerande att känna att lärarna för 
ämnet inte alltid bedömer utifrån betygskriterierna vilket kan resultera i att eleverna 
inte når de betyg de strävar efter. Min undersökning visar att det är något som brister 
mellan kursplanen och betygskriterierna för Idrott och Hälsa.  Jag ser i själva verket 
att man kanske ska göra om betygskriterierna så att de blir mer lättförståeliga och 
tydliga inte bara för eleverna utan även för lärarna. Enligt Skolverket (2006) är 
lärarnas uppgift att förmedla vidare budskapen i betygskriterierna till eleverna. Om 
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inte lärarna förstår kriterierna blir det givetvis svårt för eleverna att förstå dem, något 
som min undersökning även bevisar. 

Min undersökning visar också att alla eleverna får någon form av feedback på vilket 
betyg de har och hur eleverna ska förbättra sina betyg genom att läraren eller lärarna 
för ämnet Idrott och Hälsa utför en muntlig eller skriftlig genomgång. 

 

6.3 Årskurser  
Eleverna som går första året på sin utbildning har inte samma förståelse och 
kunskaper för kursplanerna och betygskriterierna som eleverna i årskurs 2 och 3 
enligt mina resultat. Det är stora skillnader mellan betygskriterierna och 
kursplanernas mål i grundskolan och gymnasieskolan. Ett bevis på det är att många 
årskurs 1 elever och nästan alla inom det Samhällsvetenskapliga programmet svarade 
att man inte visste om läraren bedömde och betygsatte efter de utgivna 
betygskriterierna. Det kan bero på flera saker. Dels kan det bero på att eleverna inte 
fått något betyg eftersom betygen delas ut i slutet av vårterminen och dels kan  det 
bero på den stora omställningen det innebär att gå från grundskolans kursplan och 
betygskriterier till gymnasieskolans.  

 

6.4 Vidare forskning 
 

Mer än hälften av eleverna i min undersökning anser att betygskriterierna är luddiga 
och otydliga, personligen har jag svårt att förstå varför inte lärarna ser till att 
tydliggöra dem för eleverna? Är det så att lärarna själva saknar kompetensen att 
förstå och tolka betygskriterierna för ämnet Idrott och Hälsa och därför väljer de att 
göra om dem till enklare lokala kursplaner? Man kan även fråga sig varför elever 
säger sig ha kunskaper om och förståelse för kursplanen och samtidigt anser att 
betygskriterierna är oklara? Jag tycker att det skulle kunna vara ett tänkvärt ämne för 
någon att forska vidare om, det vore intressant att få en klarare bild av om det är fler 
elever runt om i Sverige som har samma åsikter som eleverna i min undersökning. 

 
Det som slog mig mest i min undersökning var skillnaden mellan de 
yrkesförberedande programmen kontra det studieförberedande programmet. 
Åsikterna och kunskapen hos de yrkesförberedande programmen var väldigt lika när 
det kom till kunskapen och betygskriterierna, medan eleverna som studerade inom 
det Samhällsvetenskapliga hade en helt annan syn. Man kan fråga sig hur det 
kommer sig att eleverna inom det Samhällsvetenskapliga programmet inte uppfattade 
betygskriterierna som oklara? Tyvärr var det inget jag fördjupade mig i under denna 
undersökning men det är en väldigt intressant fråga, som jag också anser är ett 
intressant område för vidare studier. Kan det bero på att eleverna inom det 
Samhällsvetenskapliga programmet har lättare att förstå eller lista ut saker själva? 
Kan det bero på läraren? Jag ser även det som ett väldigt intressant och ett väldigt 
relevant ämne att forska och fördjupa sig inom. Jag har själv erfarenhet från praktik 
inom ämnet Idrott och Hälsa där lärare ofta har en negativ inställning till vissa 
klasser och en mer positiv inställning till andra. Jag tror att det kan leda till att man 
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som lärare undermedvetet nonchalerar de klasser som man har en negativ inställning 
till. Min undersökning är relativt liten om man ser till alla ungdomar som läser Idrott 
och Hälsa A på gymnasieskolor runt om i Sverige. Jag hoppas att min undersökning 
ger inspiration åt fler forskare som vill undersöka ungdomars förståelse för skolor, 
bedömningar, lärare, kursplaner och betygskriterier.  

 

Under min undersökning har jag kommit fram till att det finns skillnader mellan 
program och de olika årskurserna när det kommer till förståelsen av betygskriterierna 
för Idrott och Hälsa. Majoriteten av eleverna i denna undersökning anser att 
betygskriterierna är oklara och för att eleverna ska få mer klarhet i vad 
betygskriterierna innebär krävs det att lärarna själva förstår dem och kan tydliggöra 
innebörden för eleverna.  
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BILAGA 1 
Enkätundersökning  
 

En enkätundersökning om betygkriterierna och kursplanen för ämnet Idrott och 
Hälsa för gymnasiet. 

 

Den här undersökningen avser elever på som går i årskurs 1, 2 och 3 på ett fler tal 
gymnasieskolor i Kalmarlän år 2010. Den har som avsikt att se hur eleverna 
uppfattar betygskriterierna och kursplanen i skolorna. 

 

 

1. Vilket program går du i? 

 

 

2.  

Tjej  

Kille 

 

 

 

3.  Vilken årskurs går du i? 

 

Årskurs 1        

Årskurs 2 

Årskurs 3 

 

 

4. Har din lärare i Idrott och Hälsa informerat dig om kunskapsmålen och 
betygskriterierna för Idrott och Hälsa? 
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Ja 

Nej 

 

5. Tycker du att lärarna eller läraren för ämnet Idrott och Hälsa betygsätter efter 
de betygskriterierna som står i kursplanen? 

 

Ja 

Nej 

Vet ej 

 

Om inte, motivera varför:       

 

 

    

Nästa fråga är för er som har kryssat i ja på fråga 3 . 

 

6. Uppfattade du vad som krävdes för att nå de olika betygen efter att läraren gått 
igenom betygskriterierna och kursplanen?  

 

 

Ja 

Nej 

 

 

 

7. Tycker du att betygskriterierna är oklara? 

 

Ja 

Nej 

Vet ej 

 

Om inte, motivera varför: 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 

 

Om ni kryssat i JA förklara varför: 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 

 

8. Om ni har kryssat ni Nej förklara kort varför? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 

 

 

9. Tycker du att målen i kursplanen är oklara? 

 

Ja 

Nej 

 

 

 

10. Om ni kryssat i JA förklarar varför? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 

 

 

11. Tycker ni att läraren är rättvis i sin bedömning och betygsättningen? 

 

Ja 

Nej 

Vet ej 

 

 

 

12. Om ni svarat NEJ förklara varför inte? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 

 

13. Får du någon feed-back om vilket betyg du ligger på och saker du måste 
utveckla för att få ett högre betyg? 

 

Ja 

Nej 

 

14. Om ni har kryssat i JA beskriv i vilken form av feed-back ni fått? 
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Tack för er hjälp! 


