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Grading in physical education 1 

-Eguivalent assessment based on teacher´s perspective  

Abstract 

The purpose of this study is to examine how physical education teachers' perspective 

looks, towards the new topic plan of physical education and health 1. Our results are based 

on a qualitative approach where seven teachers specializing in high- school, who teach 

physical education were interviewed. When the teachers were interviewed they also saw 

the video clips with different exercises which they would evaluate from the clips quality. It 

is revealed that it is different if teachers use matrices or not, or if they have used different 

tools from Skolverket (the NationalAgency of Education) in relation to the new topic plan. 

It burst in communication between Skolverket and teachers and that could have an effect 

of the equivalency of grading in school. The analysis is linked to Linde’s (2006) theory of 

the various arenas of curriculum theory and we are also addressing Pettigrew’s (1991) 

model of the macro, meso and micro. The grading is not equivalent and that is a major 

problem. From a future perspective, we hope there will be more equal rating and 

assessment, at least in the same municipality. 

 

Keywords: Assessment, Rating, Equivalence, Physical Education 1 
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1. Inledning 

Under senaste året har det såväl inom lärarkåren, i media och hos elever samt föräldrar 

varit debatt om den nya skolreformen och betygsystemet. Ett av argumenten vid införandet 

av ett nytt betygsystem fokuserades på brister vad gällde likvärdighet och rättvisa. 

Lärarförbundet har ifrågasatt möjligheterna till att uppnå dessa ambitioner då lärarkåren 

inte fått tillräckligt med tid för att sätta sig in i det nya betygsystemet (Carlsson 2011). Ett 

stort problem med betygssystemet är att likvärdigheten brister utifrån hur man bedömer 

och betygsätter eleverna.  Korp (2006) menar dock att Skolverkat har prioriterat att det ska 

bli en likvärdig skola, detta genom att de nationella proven får en större betydelse i 

betygsättningen (Korp 2006).  

Andersson (2011) diskuterar likvärdiga betyg. Författaren anser att lärarnas samsyn måste 

blir bättre och att de måste vara överens, eftersom det finns tecken på att betygen inte är 

likvärdiga. Andersson (2011) tar upp att samsynen måste bli bättre men frågan är hur det 

ska ske? Han anser att det finns två sätt att skapa en likvärdig bedömning på nationell nivå. 

Den första är att det ska finnas bedömningsexperter som ska utforma nationella prov och 

sedan rätta dem genom urvalsmetod, det andra sättet är att både lärare och rektorer höjer 

sin bedömningskompetens. Författaren nämner att om vi ska få en likvärdig bedömning 

måste det komma en statlig strategi, detta för att likvärdig nationell bedömning inte bara 

ska bli tomma ord (Andersson 2011).   

Utifrån vår VFU (Verksamhetsförlagdutbildning) har vi uppfattat att det är svårt att 

bedöma och betygsätta eleverna utefter de nya ämnesplanerna och kunskapskraven. Det 

finns även begrepp som kan tolkas på olika sätt vilket då kan bli ett problem vid 

betygsättning, eftersom det inte finns några allmänna råd om hur de ska betygsätta utefter 

de nya ämnesplaner och kunskapskraven. I januari 2012 publicerade Skolverket ut 

kommentarmaterial kring ämnesplanen i Idrott och hälsa. Kan lärarna använda sig av detta 

material när det ska betygsätta och bedöma eleverna eller är det inte till någon hjälp 

överhuvudtaget? Detta arbete kan hjälpa oss när vi blir verksamma lärare, detta gör att vi 

även blir insatta i betyg och bedömning, läroplanen, ämnesplanen samt kunskapskraven. 
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2. Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att beskriva bedömning och betygsättning utifrån 

lärarens perspektiv i Idrott och hälsa 1. Syftet är även att studera vilket arbetssätt lärarna 

har när de arbetar med tolkningen av begreppen i kunskapskraven i Idrott och hälsa 1. 

2.1 Frågeställningar 

 

 Vilket arbetssätt använder lärarna sig av när de tolkar begreppen som finns i 

kunskapskraven i Idrott och hälsa 1? 

 Vilka förutsättningar finns enligt lärarna för att betygsättningen blir mer likvärdig i 

och med de nya ämnesplanerna i Gy11? 

 Hur upplever lärarna föreläsningarna och kommentarmaterialet som Skolverket har 

erbjudit inom betygsättning efter den nya ämnesplanen i Idrott och hälsa? 
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3. Bakgrund 

Betyg och bedömning går hand i hand. För att sätta ett betyg på en elev måste läraren 

bedöma vad eleven kan. För att bedöma vad en elev kan måste läraren dessförinnan 

bestämma ett ämnesinnehåll i form av vad som är värt att kunna. Betyget talar även om 

vad eleven har förstått och lärt sig inom ämnet (NE 2012). Betyget är även en 

sammanfattad bedömning av elevens kunskaper och färdigheter.  

Första gången betygen implementerades i skolan var 1820 på landets läroverk. Det 

förekom skriftliga omdömen redan runt 1500-talet och framåt men inga betyg (Tholin 

2006).   

1820 kom det första betygsystemet till alla skolor i Sverige. Eleverna skulle ha betyg i 

varje ämne enligt en fyrgradig skala, (A; B; C; D) samt betyg i uppförande och flit. 

Lärarna ville efter en tid ha flera betyg på skalan och det infördes en sjugradig skala som 

existerade fram till 1960-talet. När en ny läroplan infördes under 1960-talet skulle det vara 

ett normrelaterat betygsystem. Detta system innebar att det blev en tydligare maktbalans 

mellan skolverket och lärarna. Det normrelaterade betygsystemet fick kritik redan innan 

det hade genomförts. 1994 avskaffades det normrelaterade betygsystemet och istället 

infördes ett målstyrt betygsystem. Det var för riksdagen ett lätt beslut att ändra 

betygsystemet, men frågan hur det skulle se ut? År 1994 genomförde den 

socialdemokratiska regeringen ett nytt betygsystem som innebar att betygskalan fick ett 

nytt utseende. Förändringen var att de gamla bokstavsbetygen byttes ut till G, VG och 

MVG (Davidsson, Sjögren & Werner 2004). 

År 2011 byttes det åter läroplan och betygsystem. Det nya betygsystemet och den nya 

läroplanen började implementeras i Sveriges skolor hösten 2011. Den betygsskala som 

används är fem steg för godkänd A, B, C, D och E. Det finns även ett underkänt betyg som 

betecknas med ett F. Det som har införts är en sjugradig betygsskala. Om läraren saknar 

underlag på en elevs kunskaper för att den exempelvis inte har varit på lektionerna, då har 

läraren rätt att sätta ett streck eftersom de inte kan bedöma elevens kunskaper. Från och 

med hösten 2012 ska även årskurs 6 få betyg (Skolverket 2011b). 
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3.1 Bedömning 

Det som ska bedömas hos eleverna oavsett ämne är ”förståelse och förmågor som kritiskt 

tänkande, kreativitet, kommunikation och problemlösning i realistiska situationer” 

(Lindström et al, 2011:17).  

Enligt Annerstedt (2002) när det kommer till bedömning i Idrott och hälsa utgår läraren 

ifrån fyra olika kunskapsformer och de är fakta, förståelse, förtrogenhet och färdighet. 

Läraren utgår från olika kunskapskrav när den bedömer och betygsätter en elev. Det finns 

ingen detaljerad information från Skolverket om hur en lärare ska gå tillväga när lärarna 

ska sätta betyg. Ständigt under lektionerna bedömer läraren eleverna för att få ett underlag 

för betygsättning. Givetvis ställs eleverna inför formella bedömningssituationer i form av 

praktiska eller teoretiska prov. När läraren gör en bedömning tittar han/hon på vad som 

anses vara rätt eller fel, bra eller dåligt. Inom lärarutbildningen i Sverige finns det inte 

många kurser som gå in på hur man ska betygsätta sina elever. Genom den kontinuerliga 

bedömningen och observationen av eleverna under sina lektioner skapar läraren en bild av 

hur elevernas förmåga och resultat ser ut. Denna bedömning ska även ligga till grund för 

att läraren i samråd med eleven ska kunna planera vad som behövs förbättras hos eleven 

för att uppnå ett visst betyg (2002). 

När bedömningsprocessen är igång kan det uppkomma flera fel som drabbar bedömningen 

och eleven negativt. Ett av felen ligger i att innehållet inte är relevant eller att det inte 

motsvarar innehållet i kunskapskraven. Ett annat fel som även kan uppstå är att innehållet 

har fått styras av att det ska vara enkelt att mäta och att eleven inte visar sin kunskap trots 

att eleven kan. Att eleven inte visar sin kunskap trots att eleven innehar kunskapen som 

efterfrågas av läraren. De möjliga förklaringar som finns till detta kan vara att eleven inte 

vill, eleven har inte fått relevanta frågor eller att eleven inte har förstått frågan som läraren 

ställer. Det kan uppstå fel även när eleven uppvisar sin kunskap för läraren, men felet som 

uppstår är att läraren glömmer att dokumentera den kunskap som eleven har visat under 

lektionen. När det kommer till bedömning och betygsättning ställs det höga krav på läraren 

att allt ska gå rätt till, för att betyg och bedömning ska vara trovärdig, tillförlitlig och 

överensstämma med elevens kunskap (Lindström et.al 2011).  
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Det ligger ett stort ansvar på läraren att kunna bedöma ifall eleven har uppnått ett visst 

kunskapskrav, men även hur kvaliteten är på de olika rörelsemomenten. Om eleven inte 

visar sitt kunnande ges läraren inte någon chans at bedöma elevens kunskapsutveckling. 

Hur en elev visar upp denna kunskap kan ske på många olika sätt, som exempelvis verbalt, 

skriftligt eller i form av en praktisk handling som är det vanligaste sättet inom Idrott och 

hälsa. För ett par år sedan utgick man enbart efter de fysiska färdigheterna när läraren satte 

betyg och ett skriftligt prov diskuterades inte. Numera har de teoretiska kunskaperna blivit 

en lika viktig kunskap som de fysiska färdigheterna (Annerstedt 2002). 

3.2 Betyg 

Det finns två olika inriktningar gällande betyg och det är absoluta och relativa betyg. Ett 

absolut betyg kännetecknas av att kvaliteten eller kunnandet är givet och känt på förhand. 

Det menas med att de olika betygsstegen är bundna vid vissa redan uttryckta kunskaper 

och färdigheter. Det absoluta betyget innehar vissa brister då lärarna inte alltid har samma 

syn på vad som ska bedömas. Detta kan bero på att läraren inte tog hänsyn till kriterierna 

när de gjorde bedömningar och när konkurrensen mellan skolorna ökade ansågs betygen 

inte helt jämförbara mellan skolorna (Selghed 2011).  

De relativa betygen är att betygen ställs i relation till andra elever istället för till de 

bestämda kunskapskraven. Ytterligare en orsak som gör ett betyg till ett relativt betyg är att 

det inte finns någon gräns för godkänt i det normrelaterade eller relativa betygssystemet. 

Denna typ av betyg användes på 1940- talet och framåt, men som inte används efter 

Lpo94. Kritik mot det relativa betygsystemet var att betygen inte sa något om elevens 

egentliga kunskaper i ämnet utan bara om hur en elevs kunskaper förhöll sig till andra 

elevers kunskaper. Slutsatsen av detta var att samma kunskaper kunde betygsättas olika 

beroende på hur bra klassen var. I vissa ämnen fanns det centrala/nationella prov som var 

direkt relaterade till de kunskaper som eleven tillägnat sig enligt läroplanen och då blev 

betygsättningen lättare, men detta berörde inte Idrott och hälsa (Ibid). 

Enligt Tholin (2006) och Jönsson (2007) kan betyg användas som informations-, 

motivations och urvalsfunktion. Informationsfunktionen visar på vad läraren anser att 

eleven har presterat. Motivationsfunktionen innebär att betyget fungerar som en sporre 
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eller morot, vilket kan göra att eleven utvecklar sina kunskaper bättre. Sista funktionen 

som rör urval innebär att betygen avgör vilka förutsättningar eleven har för att komma in 

på någon högskola eller få något jobb efter gymnasiet. De som anser att 

motivationsfunktionen är den viktigaste av dessa tre säger att ifall inte betygen fanns så 

skulle inte eleverna anstränga sig lika mycket. 

Lärarna kan använda sig av betyg för att få ett större deltagande på lektionerna, samt en 

högre närvaro. Eleverna vill uppnå ett betyg och då krävs det att de är aktiva. Sen kan man 

ställa sig frågan ifall eleverna lär sig något för resten av sitt liv om de endast är där för att 

nå ett betyg, men inte är intresserade av ämnet. Precis som Jönsson (2007) tog upp används 

betyg som en motiverande faktor för att eleverna ska anstränga sig under lektionerna. För 

de elever som var skoltrötta eller inte vidare intresserade av ämnet kan kravet på betyg 

vara en avgörande faktor för att få elever aktiva (Eriksson et.al 2003). 

När en lärare sätter betyg på en elev ska detta sammanfatta lärarens bedömning av elevens 

kunskaper i innehållet som ingår i ämnesplanen. Eleven får således ett betyg A-F beroende 

på hur pass hög kvalitet det är på de kunskaper som eleven har visat under kursens gång. 

Till skillnad från bedömning som pågår under hela kursens gång måste läraren sätta betyg 

vid ett bestämt tillfälle, exempelvis vid kursslut. I gymnasieskolan ska betyg sättas efter 

varje avslutad kurs och det åligger då för läraren att utvärdera ifall eleven har klarat 

kunskapskraven och bedöma vilken kvalitet som kunskaperna visade. Det finns nationella 

kunskapskrav som Skolverket har satt upp och syftet med dessa är att få betygsättningen 

enhetligt och att det ska underlätta för läraren att sätt ett så rättvist betyg som möjligt 

(Selghed 2011). 

3.3 Den nya gymnasieskolan 

Den reform som trädde i kraft hösten 2011 skapade vissa förändringar inom 

gymnasieskolan. Gymnasieskolan är uppdelad i yrkesförberedande- och 

högskoleförberedande program, vilket skapar förutsättningar för att uppfylla alla elevers 

behov med sin studiegång. De som går yrkesförberedande program kommer att vara 

förberedda för sitt kommande yrkesliv som de kan påbörja direkt efter avslutad utbildning. 

De som går högskoleförberedande program ska komma förberedda till fortsatta studier 
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efter gymnasiet. Det finns 18 nationella program varav 12 yrkesförberedande program och 

sex högskoleförberedande program. Före hösten 2011 fanns ett individuellt program för de 

elever som inte kom in på något annat program, men nu har det ersatts av fem 

introduktionsprogram. Målet med dessa program är att skapa behörighet till ett nationellt 

program, förbereda eleverna för arbetsmarknaden eller att gå vidare till annan utbildning. 

(Skolverket 2011d).  

3.3.1 Nya kurs- och ämnesplaner 

Kurs- och ämnesplanerna är ett komplement till läroplanerna och innehåller det som staten 

förväntar sig att eleverna ska lära sig inom ett visst ämne. För gymnasieskolan heter det 

ämnesplaner och de är uppdelade i olika rubriker, där det börjar med ämnets syfte, centralt 

innehåll och kunskapskraven. Utefter kunskapskraven i ämnesplanerna som motsvarar 

betygskriterier som fanns i de äldre kursplanerna ser läraren vilket betyg som eleven 

uppfyller. (Selghed 2011). 

Inför Gy11 införde Skolinspektionen en granskning av ämnesplanerna och kunskapskraven 

och det som framkom var att de begrepp som fanns i kunskapskraven kunde tolkas på flera 

olika sätt. Skolinspektionen lyfte fram att det var viktigt för lärarna i skolorna att diskutera 

kring dessa begrepp så att betygsättningen blir likvärdig. Skolinspektionen lyfter också 

fram att lärarna bör få hjälp av Skolverket i form av allmänna råd (Skolinspektionen 2010). 

I bilaga 1 visas ett exempel på hur kunskapskraven kan se ut i en ämnesplan, exemplet är 

hämtat från Idrott och hälsa 1.  

3.3.2 Idrott och hälsa 

Syftet med ämnet Idrott och hälsa på gymnasiet enligt Gy11 är att eleverna ska utveckla 

sin kroppsliga förmåga och genomföra och utvärdera ett flertal rörelseaktiviteter. Ämnet 

ska även utveckla elevens kunskap om hur den egna kroppen fungerar vid fysiska 

aktiviteter. Genom undervisning i Idrott och hälsa ska eleven kunna hantera nödsituationer 

som kan uppstå under en fysisk aktivitet. Eleven ska bli medveten om hur den egna 

livsstilen påverkar kroppen och ha kunskap om hälsobegreppet. Undervisningen ska vara 

anpassad så att eleven utvecklas efter sina egna förutsättningar. Erfarenheterna av fysisk 

aktivitet ska relatera till fakta och teorier (Skolverket 2011c). 
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I gymnasieskolan finns det fyra olika kurser inom Idrott och hälsa. Dessa kurser är Idrott 

och hälsa 1, Idrott och hälsa 2, Idrott och hälsa specialisering 1 och Idrott och hälsa 

specialisering 2. Kursen Idrott och hälsa 1 ingår på alla program på gymnasieskolan där de 

övriga kurserna kan väljas till inom individuella val eller valbara kurser (Ibid). 

3.3.3 Kommentarmaterial 

I kommentarmaterialet för Idrott och hälsa beskrivs det allmänt om ämnet och om hur 

eleverna ska utveckla sina färdigheter och kunskaper i olika rörelseaktiviteter. Vidare 

förklaras definitionen kring hälsa och andra begrepp som är viktiga i ämnet.  

I materialet beskrivs olika begrepp i ämnesplanen för Idrott och hälsa t.ex., kulturellt arv, 

planera genomföra och värdera, säkerhet, utemiljö, natur samt fakta och teori. Ett exempel 

på begrepp som förklaras är säkerhet och detta begrepp definierar Skolverket med att det 

betyder att eleven ska planera och genomföra olika rörelseaktiveter utan att utsätta sig själv 

eller omgivningen för några onödiga risker (Skolverket 2011a). 
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4. Tidigare Forskning 

Detta kapitel kommer att visa på tidigare forskning gällande likvärdig bedömning och 

betygsättning, samt även hur och vad läraren bedömer och betygsätter hos elever i Idrott 

och hälsa på gymnasiet. 

4.1 Likvärdig bedömning och betygsättning 

Likvärdig betygsättning är att läraren bedömer eleven efter det som står i ämnesplanerna 

och kunskapskraven. Innehållet på en idrottslektion får inte baseras på vad som läraren 

tycker är viktigt utan innehållet måste vara förankrat i ämnesplanens centrala innehåll. 

Innehållet ska nås genom att kunskapskraven och ämnesplanerna är tydligt formulerade av 

Skolverket, vilket ska skapa en samsyn om vad som ska betygsättas av lärarna (Sandström 

2011).  

Ett problem som är stort inom betygsättningen är likvärdigheten och detta lyfte 

riksrevisionen fram i sin rapport (RiR 2011:23) som gjordes gällande likvärdiga betyg. 

Regeringen skrev ett förslag (2011/12:57) (proposition) till riksdagen om att de ville införa 

ny läroplan, skollag, ämnesplaner, betygskala, obligatoriska nationella prov och 

lärarlegitimation (Gy11). Genom att lärarna får ansöka om en legitimation, vilket innebär 

att endast behöriga lärare får sätta betyg, dessa åtgärder ansåg regeringen att det skulle ge 

större förutsättningar för att uppnå likvärdig betygsättning i hela landet.  Även Mickwitz 

(2011) tar upp liknande problem i sin avhandling kring betygsystemets likvärdighet, brister 

mellan skolorna, program och lärarna i likvärdig bedömning. Kritiken riktar sig mot 

lärarna om hur de brister i att sätta betyg.   

De föregående kursplanerna och betygskriterierna har kritiserats från lärarhåll att det fanns 

för många tolkningsmöjligheter, som gjorde det svårt att få till en likvärdig betygsättning 

över hela landet. Vad som krävs för varje betyg är inte tillräckligt tydligt och därför 

varierar det olika mellan lärarna i vad som krävs av en elev för att nå ett visst betyg. 

Eriksson et.al (2003) visar i sin studie att en femtedel av eleverna upplever att lärarna inte 

sätter rättvisa betyg, vilket är en hög siffra enligt författarna. 
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Selghed (2011) upptäckte liknande problematik som lärarna gjorde efter att ha granskat 

den nya ämnesplanen (Gy11). Författaren upptäckte att det inte skiljde sig mycket mellan 

de olika kunskapskraven gällande de olika betygsstegen. Han menar att Skolverket bör 

göra det mer tydligt i vad som krävs för de olika betygen, för att underlätta för lärarna att 

sätta likvärdiga betyg (2011). Grundläggande för betygsättning är att ett betyg ska vara lika 

mycket värt oavsett vilken skola eller stad som eleven kommer ifrån. Det har tyvärr visats 

sig genom Skolverket och i avhandling av Larsson och Stridh (2011) att betygsättningen 

inte är likvärdig över hela landet (2011). Kriterierna i form av kunskapskraven har varit 

svåra att tolka för lärarna och i och med detta blir det svårt att kunna uppfylla en likvärdig 

betygsättning. Det som har gjort det lite lättare framförallt i svenska, engelska och 

matematik är att det har införts nationella prov, vilket underlättar och främjar en likvärdig 

betygsättning (Klapp et.al 2010).    

För att kunna uppnå en likvärdig bedömning finns det ett par metoder som föreslås och 

däribland gruppdiskussioner mellan lärarna som undervisar i samma ämne. När denna 

diskussion förs finns det förutsättningar för att kunna göra bedömningen mer likvärdig 

mellan lärarna på skolan. Nästa steg i denna process är att lärare träffar andra lärare i 

samma kommun för att även kunna få bedömningen mer likvärdig i hela kommunen. Det 

räcker inte med ett eller två möten och sen släppa det, utan det krävs att lärarna träffas 

kontinuerligt. En annan aspekt som gör att likvärdig bedömning blir svår att uppnå är att de 

flesta lärarna väger in motivation och slit i sin bedömning trots att det inte står i 

kunskapskraven. När en del lärare väger in denna aspekt och andra inte blir detta en 

negativ effekt för likvärdigheten (Andersson & Ljungström 2008). 

Det som har observerats de senaste åren är att det har blivit en betygsinflation i de svenska 

skolorna, vilket är att de höga betygen har ökat trots att kunskapsutvecklingen har minskat. 

I och med detta ser man att betygen har låg kvalité och att betygen ifrågasätts som 

informationsvärde och urvalsinstrument. En jämförelse mellan olika elevers betyg blir 

svårt att göra då olika lärare sätter olika betyg och detta helt oberoende av hur hög elevens 

kunskapsnivå är. De höga betygen kan bero på att lärarna inte enbart tittar på hur hög 

kunskapsnivån är hos eleven. Att jämföra en elev som har en generös lärare med en annan 

elev som har påvisat en högre kunskap, men trots detta har de två olika eleverna fått 
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samma betyg. En slutsats av detta är att lärarna i Sverige behöver mer utbildning när det 

kommer till betygsättning och att det behövs diskussioner kring kunskapskraven (Larsson 

& Stridh 2011). 

4.2 Bedömning och betygsättning i Idrott och hälsa 

En nationell utvärdering av ämnet Idrott och hälsa visade att kraven för att uppnå betyget 

godkänt är alldeles för lågt ställt. Ett vanligt krav i de lokala kursplanerna för att uppnå 

godkänt var att närvara under lektionerna. Detta krav påträffades mycket oftare i Idrott och 

hälsa än i exempelvis engelska och kemi. Det som lyfts fram i dessa kursplaner är i motsatt 

riktning till det som Skolverket skriver (Redelius 2007):  

Att lokalt konkretisera betygskriterier i termer av närvaro kan inte i sig ses som någon 

kvalitet av måluppfyllelse. Att eleven är närvarande, deltar i och är aktiv på lektioner och 

andra aktiviteter är viktigt för att det ska ske något lärande, men för att nå måluppfyllelse så 

krävs kunskap i en vidare mening än att delta (Redelius 2007:226). 

 I flera studier som Redelius (2007) refererar till identifierade forskarna flera märkliga mål, 

det mest märkliga var att eleverna skulle vara glada och på gott humör och då frågade sig 

forskarna varför de eleverna som är arga, sura eller ledsna inte ska kunna få höga betyg. En 

annan skola hade ett mål som var att eleverna skulle vara hjälpsamma med att plocka fram 

material eller duscha efter lektionerna. Dessa mål är inte förenliga med det målstyrda 

system som Skolverket har satt upp, då dessa lokala mål inte mäter elevernas kunskaper 

utan de mäter elevernas personliga egenskaper (Redelius 2007). 

Många lärare värderar goda idrottsliga resultat som en viktig aspekt för att eleven ska 

kunna uppnå de höga betygen och därtill krävs det att eleven har en utvecklad social 

förmåga. Detta faktum leder till att kritik och många frågor har väckts mot lärare som har 

denna bedömningsfilosofi. Det står inte i några nationella mål eller betygskriterier att en 

elev måste uppnå goda idrottsliga resultat för att få ett högt betyg. När det gäller att 

betygsätta elever i Idrott och hälsa utgår lärarna från de fysiska prestationerna, men 

glömmer då bort att eleverna även ska kunna reflektera över och värdera den fysiska 

aktivitetens betydelse för livsstilen och hälsan, för att uppnå de högre betygen (Ibid).  
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Tholin (2006) lyfter i sin avhandling att Idrott och hälsa är det ämnet där det förekommer 

flest elever som får det högsta betyget trots att eleverna inte har nått upp till alla mål för 

betyget godkänt, i jämförelse med de teoretiska ämnena. Författaren tar upp exemplet att 

en duktig ishockeyspelare som får högsta betyg oberoende av vad som anges i 

betygskriterierna. Det finns de elever som får högsta betyg, trots att eleven inte ens kan 

hantera tekniska hjälpmedel.  

När det kommer till likvärdig betygsättning i Idrott och hälsa skiftar det oerhört mycket i 

vad som krävs för ett visst betyg mellan olika skolor, men även mellan olika lärare. På en 

skola kan en elev få ett godkänt betyg genom att enbart klä om och vara med, men knappt 

delta i undervisningen. Det har visat sig att en elev som knappt kan simma har fått godkänt 

betyg trots att det stod i kriterierna att de skulle kunna simma för att få ett godkänt betyg 

(Mikaelsson, Wisning & Östlund 2007). 

Trots att ambition och flit inte ska ligga till grund när läraren ska sätta betyg finns det 

mycket som visar på att det är många lärare som väger in detta ändå. I artikeln som 

Annerstedt och Larsson skriver (2010) som handlar om lärare i Sverige och dess 

erfarenhete gällande betygsättning utefter kriterier. Det gjordes både intervjuer och 

insamling av betyg i Idrott och hälsa. Där lyfter de fram att en del av lärarna som var med i 

denna studie värderade högt hur mycket eleven kämpade samt vilken inställning eleven 

hade till ämnet när den skulle betygsättas. Eleven kunde få ett högt betyg trots att 

utförandet och kunskapen inte var så pass bra som det krävdes för betyget. Eleverna 

styrker detta genom att framföra att det räcker att göra sitt bästa och att uppföra sig bra 

under lektionerna för att uppnå ett högt betyg (Annerstedt & Larsson 2010).  

Det finns mer som styrker det Annerstedt och Larsson (2010) skriver, Gillgard (2007) 

skriver i sin C-uppsats att de flesta elever i denna studie anser att de har fått sitt betyg för 

att de har kämpat, gjort sitt bästa och varit en bra lagspelare. Eleverna menar att de inte har 

fått ett högre betyg eftersom att de inte har hållit i någon lektion. För att uppnå MVG 

måste en elev hållit i en lektion enligt kursplanen (lpf94). Lärarna säger inte emot det som 

eleverna framhåller och menar att det som bedöms är närvaro, redskap, bollsport, hälsa 

(teori), samarbete, ledarskap, kondition och styrka, dans samt friluftsdagar. Lärarna i studien 
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anser att eleverna även bör prestera i de olika momenten, men de nämner inget om att koppla 

detta till kursplanen och dess kriterier (Gillgard 2007). 

Det gjordes en nationell utvärdering av Idrott och hälsa 2003 och den visade att de 

aktiviteterna som genomfördes under lektionerna i skolan var de aktiviteterna som 

pojkarna utförde på fritiden. Detta kan enligt Skolverkets studie vara en anledning till att 

pojkarna har högre betyg i Idrott och hälsa än tjejerna i Idrott och hälsa. Det som också 

kommer fram i studien är att Idrott och hälsa är det mesta typiska pojkämnet i jämförelse 

med andra skolämnen. (Myndigheten för skolutveckling 2003).  

Londos (2010) lyfter fram i sin avhandling som handlar om relationen mellan Idrott och 

hälsa på gymnasiet och idrott på fritiden andra aspekter som kan ligga till grund varför 

pojkarna får högre betyg än flickorna i Idrott och hälsa. En aspekt som författaren 

framhäver är precis det som även Myndigheten för skolutveckling (2003) har kommit fram 

i sin utvärdering och det är att läraren styr innehållet i ämnet efter vad läraren tycker är 

viktigt. I de flesta fallen blev det ett innehåll som domineras av olika boll- och lagspel och 

det är de aktiviteterna som merparten av pojkarna utför på sin fritid. 

Enligt Larsson och Stridhs (2011) studie framkommer det att lärarna känner en stor 

osäkerhet över att betygsätta elever i Idrott och hälsa. Detta beror på att lärarna anser att de 

inte hinner med att skaffa sig ett ordentligt underlag av bedömningar under lektionerna, för 

att klasserna är för stora och brist på planeringstid samt svårigheter att besluta vilka 

områden som ska bedömas. På grund av dessa skäl bedömdes elevernas deltagande och 

beteende i ämnet istället för deras kunskaper och färdigheter. Detta beror på att läraren 

anser att kursplanerna är otydligt skrivna och därför väljer läraren ut det som är lättast att 

mäta (Larsson & Stridh 2011).  
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5. Teoretiska perspektiv 

I föreliggande studie ämnar vi att undersöka lärarnas perspektiv på betygsättning i ämnet 

Idrott och hälsa 1. För att få en bättre förståelse för vårt undersökningsområde och för att 

ytterligare rama in det hämtar vi stöd av socialpsykologisk teoribildning, läroplansteori och 

begreppen formativ- och summativ bedömning. 

Det som studeras är relationer dels på nationell nivå, men även på individnivå. 

Relationerna delas in i tre nivåer och det är makro, meso och mikro. Det som studeras är 

relationer mellan individer, institutioner och organisationer (Brante 2004). 

Makronivå inriktar sig på samhället i stort, mesonivå inriktar sig på lokala samhällen, 

kollektiv och organisationer. Till sist nämns mikronivå och den nivån inriktar sig mot 

individer och mindre grupper (Pettigrew 1991; Augustsson 2005).  
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Figur 1 visar på olika kombinationer mellan de tre analysnivåerna (Augustsson 2005:16).  

Här menar vi att Skolverket kan betraktas som makronivå, skolan som mesonivå och till 

sist läraren och arbetslaget som mikronivå. Vi kommer att använda denna modell för att 

visa hur arbetet med ämnesplanerna fungerar mellan dessa olika nivåer. Det vi vill studera 

är om det sker olika konstruktioner och tolkningar på olika nivåer eller om den hoppar över 

eller missar någon nivå. 

5.1 Läroplansteori 

Utifrån vår förståelse kan läroplansteorin innefatta makro-, meso och mikronivå. Med 

denna teori vill vi förklara vilka faktorer som påverkar kunskapsmålen i undervisningen 

och då behöver vi en vidare förståelse om hur läroplanen utformas. Till hjälp för detta 

finns det en modell (figur 2) som Göran Linde (2006)  har utvecklat och denna sätter fokus 

kring tre olika arenor, för att se hur olika aktörer tolkar dessa riktlinjer som finns i 

läroplanen och hur detta följs i den praktiska undervisningen (Linde 2006).  

(Figur 2) (Lundvall, Meckbach & Wahlberg 2008) 

Den översta arenan som är formuleringsarenan, genomför själva utformningen av 

riktlinjerna kring vad som ska studeras i skolan, vad ämnena ska innehålla, vilka 

kunskapsmål som ska eftersträvas och hur mycket undervisningstid som varje ämne ska 

tilldelas. Det som påverkar vad som ska eftersträvas i skolan är vad samhället anser vara 

viktig att lära sig i skolan. Detta innehåll ska utveckla elevernas allmänbildning och skapa 

förutsättningar för att göra sig självständiga i samhället. Den andra arenan är 
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transformeringsarenan och det är där som de formulerade riktlinjerna tolkas av olika 

aktörer som till exempel av lärarna. Denna tolkning mynnar ut i att innehållet som är 

formulerat i den första arenan ska implementeras av läraren in i undervisningen. De 

kunskapsmål som har formulerats tolkas sedan av läraren och då kan det uppstå att läraren 

lägger till eller tar bort något från läroplanens riktlinjer. De faktorer som styr att dessa 

förändringar uppstår är att läraren utför förändringarna utefter sin egen vilja eller 

kompetens. Realiseringsarenan är den sista arenan och det är där  riktlinjerna ska 

verkställas i lärarens undervisning. Det är i klassrummet som det avgörs genom 

interaktionen mellan lärare och elever vilka kunskapsmål som uppnås i den praktiska 

undervisningen (Linde 2006). 

Det finns tre fält som är direkt eller indirekt kopplade till skolans pedagogiska verksamhet 

och inom dessa fält nämns begreppen produktion, selektion och reproduktion. På det 

primära fältet (formuleringsarena) sker produktionen av kunskapen som sedan omformas 

genom ett urval inom det rekontextualiserande fältet (transformeringsarena), vilket leder 

till de olika styrdokumenten. Det slutgiltiga fältet är det sekundära (realiseringsarena) och 

det är där reproduceringen sker och detta kan vara i form av lokala styrdokument. Vad som 

realiseras i den verkliga undervisningen är ett resultat av en komplex process. Denna 

process innebär att staten utformar olika styrdokument som sedan transformeras på den 

lokala arenan, som tillslut tolkas och realiseras av läraren. Denna undervisning är med 

andra ord konstruerad genom en social verksamhet där ramarna för undervisningen är en 

konsekvens av ramarna som fastställs av aktörerna. I denna tolkningsprocess inkluderas en 

rad faktorer som exempel synen på ämnet, kunskap och bedömning (Ekberg 2009).  

5.2 Teoretiskt perspektiv på bedömning 

Läraren som gör en bedömning bör vara medveten om bedömningens grundfrågor och det 

är varför, vad, hur och vem. En fråga som är mycket viktig är vad som ska bedömas och då 

är synen på kunskap, lärande och ämne som styr vad som bedöms samt hur det ska 

bedömas. Ifall man tar matematiken som ett exempel har det visat på en förändring i synen 

på kunskap. Förr räckte det med att kunna utföra beräkningar, men nu är det lika viktigt att 

kunna förstå och använda räknesätten. Det krävs även att kunna förmedla kunskapen både 

skriftligt och muntligt. Läraren får ta ställning till vad som är viktigt för eleven att kunna 
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och vilken syn läraren har på ämnet. Det gäller att inte styras av sina personliga tankar om 

vad som är viktigt när läraren transformerar innehållet i styrdokumenten ner till de lokala 

kursplanerna som kommer att användas i realiseringen. Validitet har blivit viktig i 

bedömningsprocessen och med validitet menas det hur trovärdig bedömningen är och vilka 

konsekvenser som kan uppstå i bedömningen genom val av innehåll. Två orsaker som kan 

störa validiteten är att innehållet är irrelevant och att det inte täcker allt som ska bedömas 

(Klapp et.al 2010). 

5.2.1 Formativ och summativ 

Bedömning är en handling som ger information och denna information är en reflektion 

över elevens arbete och resultat. Läraren observerar eleven hur den löser en viss uppgift 

och omvandlar dessa observationer och lösningar till ett mått på elevens kunskap som 

formas av ett betyg (Lundahl 2011). Det finns två olika typer av bedömning och det är 

summativ och formativ bedömning. Summativ bedömning sammanfattar elevens 

kunskapsnivå i relation till kriterier, som i detta fall kan vara en betygsskala. Den 

summativa bedömningen ses som en kontrollfunktion för att se vad eleven har lärt sig. 

Således betygsätts elevens prestationer under en viss period. Denna typ av bedömning som 

mynnar ut i ett betyg är ett sätt för att kunna säkra kvaliteten i elevens lärande och 

sammanfattar elevens kunskaper som skapar en urvalsfunktion inför fortsatta studier. En 

del av kritiken mot summativ bedömning är att den skapar kunskaper som kan memoreras 

och som sedan kan försvinna ur minnet, vilket leder till att kunskapen inte stannar kvar hos 

eleven (Bergström Jonsson & Södergård 2011). Detta gäller främst kunskaper inom 

teoretiska ämnen och i idrottsämnet gäller det främst att teoretiska prov inom exempelvis 

träningslära kan memoreras. När det gäller de praktiska delarna i Idrott och hälsa finns det 

ett kroppsligt minne som skapas genom tidigare erfarenheter. Ifall man i unga år har lärt 

sig att utföra ett handbollskast finns denna teknik kvar i det kroppsliga minnet och 

personen behöver inte tänka utan bara att utföra kastet. Hur många kroppsliga rörelser som 

finns i det kroppsliga minnet varierar från person till person beroende på de tidigare 

erfarenheterna som formar det kroppsliga minnet. Ett annat exempel är att cykla som visar 

att ifall man har lärt sig cykla kan man alltid cykla, för att den rörelsen och tekniken finns i 

det kroppsliga minnet (Engström 2010). 
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Formativ bedömning menas med att elevens kunskaper ska utvecklas, men även lärarens 

undervisning ska utvecklas under utbildningsprocessen. Den formativa bedömningen ger 

underlag under utbildningens gång och det är vad bedömningen används till som styr om 

den är summativ eller formativ. Tanken med denna typ av bedömning är att läraren ger 

feedback till eleven under utbildningens gång för att peka på vad som bör förbättras. Den 

formativa bedömningen ska utgå från processen och inte från resultatet som eleverna gör 

och det som har bevittnas är att denna bedömningsform har fått en positiv effekt på 

lärandet. När lärarna har använt sig av formativ bedömning har det visat att 

studieresultaten har förbättras och då främst hos de elever som kategoriseras som 

lågpresterande. Några förslag på metoder som kan användas av läraren som hjälper eleven 

att utvecklas är att föra loggböcker, dagbok och portfolios (Ibid).  

Ett av skolans syften är att främja ett livslångt lärande och demokratiska värderingar och 

då kan bedömningar vara en del av att stärka det livslånga lärandet. Fokus på bedömning 

börjar flyttas från att mäta resultat till att främja elevernas lärande, vilket skapar ett större 

engagemang och intresse hos eleverna (Lundahl 2011). Detta samtidigt som man på 

formuleringsarenan utformar ett betygssystem som sträcker sig allt längre ner i åldrarna.  
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6. Metod 

Vi kommer i metodkapitlet att presentera valet av metod och redogöra för våra 

tillvägagångssätt i insamlandet av det empiriska material som ligger till grund för vår 

studie. Vidare kommer vi redovisa hur studien genomförts och hur urvalet har gått tillväga. 

Dessutom kommer vi lyfta forskningsetiska ställningstaganden som är viktigt att ta hänsyn 

till i utförandet och behandlingen av data.  

6.1 Metodval 

Metodteori har två olika inriktningar och det är kvantitativ och kvalitativ metod. Den 

inriktning som kommer att användas i detta arbete är den kvalitativa metoden. Den 

kvalitativa och den kvantitativa metoden har en sak gemensamt och det är att de inriktar 

sig på att förstå miljön och det samhälle som människor lever i, hur människor och grupper 

fungerar och påverkas av inre och yttre faktorer. Syftet är gemensamt för båda dessa 

metoder och det är först i utförandet som skillnaderna uppstår (Hassmén & Hassmén 

2008). 

Den kvalitativa metoden har ett egenvärde, det vill säga att det inte går att undersöka på ett 

kvantitativt sätt. Den har detta egenvärde för att kunna nå en djupare förståelse i det som 

undersöks. De vanligaste fallen när denna metod används är när förståelse kring mänskliga 

beteenden studeras och tolkning av olika typer av texter (Allwood 2004). Det finns flera 

olika viktiga steg när de ska göras en kvalitativ undersökning och det första är att skapa 

generella frågeställningar, välja relevanta undersökningspersoner, insamling av data, 

tolkning av data, begreppsligt och teoretiskt arbete samt rapport om resultat och slutsatser 

(Bryman 2011). 

Kvalitativ metod valdes för att det passar in med frågeställningarna som syftar till att få en 

fördjupad förståelse från lärarna om de nya betygen och kunskapskraven. Det hade inte 

kommit in samma kvalitet om en kvantitativ metod hade används exempel för att det inte 

går att ställa några följdfrågor. En nackdel med kvalitativ metod kan vara att man får ut 

överflödig information. 
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Enligt Bryman (2011) finns det ett par saker som bör tas i beaktning när en intervju 

genomförs och det är att intervjun genomförs i en lugn och ostörd miljö, vilket gör att 

inspelningen av intervjun inte blir dålig. De som intervjuar ska vara väl förberedda och 

pålästa på det som ska behandlas. Det är viktigt för oerfarna intervjuare att göra en eller 

flera pilotintervjuer, för att se ifall frågorna och andra moment fungerar på ett bra sätt. En 

av de viktigaste aspekterna är att ha en väl fungerande diktafon så att inte det inte 

upptäckts efter intervjun att allt inte hörs eller ha spelats in.  

Under en intervju kan man ta hjälp av olika tekniker och vi har använt oss av visuell 

media. Detta innebär enligt Bryman (2011)  att det skapas en diskussion kring materialets 

betydelse och innehåll. Visuella medier kan fylla flera olika funktioner i intervjun. Den 

media vi har valt att använda oss av är ett videoklipp. Videoklippet kan göra att 

intervjupersonerna kommer i kontakt med förtrogna situationer de måste reflektera kring 

som de kanske tar för givet.  

6.1.1 Semistrukturerad intervju 

I en kvalitativ intervju strävas det efter att låta intervjun röra sig i olika inriktningar, för att 

då lyfts respondentens åsikter om vad som är relevant. En sådan intervju präglas av att vara 

flexibel och följsam beroende på om det uppkommer några intressanta följdfrågor som kan 

ställas (Bryman 2011). Semistrukturerade intervjuer användes i denna uppsats. Denna typ 

av intervju innebär att frågeområdena är förutbestämda samt att det finns plats för 

följdfrågor. Detta skapar att intervjun inte blir fast vid bestämda frågor, utan att det finns 

utrymme att utveckla svaren och det skapar att miljö inte blir stel. Resultatet genom en 

sådan intervju kan få större kvalitet och bli mer utförlig (Hassmén & Hassmén 2008). 

Kvale och Brinkmann (2009) tar upp i sin bok att man ska intervjua så många personer 

som det behövs för att få fram det man ska analysera.  

6.2 Urval 

Vi har valt att intervjua sju lärare i en medelstor stad som undervisar i Idrott och hälsa 1 på 

gymnasiet. Det finns en blandning på lärarna genom att de jobbar både på friskolor och 

kommunala skolor. Vi har intervjuat lärare på fem skolor och i denna stad finns det åtta 

gymnasieskolor. 
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Ett målstyrt urval är att man har valt en samlingsteknik som gör att det skapas en 

överensstämmelse mellan forskningens frågeställningar och urvalet. Genom ett målstyrt 

urval väljs intervjupersoner som är kopplade till frågeställningarna och syftet (Bryman 

2011).  

6.3 Genomförande  

När data samlades in användes semistrukturerade intervjuer med sju idrott- och hälsa lärare 

på gymnasiet, som kontaktades via mail (se bilaga 2). För att få respondenten förberedd 

inför intervjun skickades en intervjuguide ut i förväg, vilket gör att lärarna vet vilka 

områden som ska beröras och att läraren kan fundera över dessa områden innan intervjun. 

Det finns både fördelar och nackdelar med detta, en fördel är som sagt att respondenterna 

blir förbereda inför intervjun. Nackdelen är att de blir låsta till områdena som finns i 

intervjuguiden och då kan respondenterna få svårigheter när det kommer följdfrågor som 

de inte är beredda på. 

Under intervjuerna användes även videoklipp med en rörelseaktivitet i form av ett 

handbollskast som respondenterna fick bedöma och betygsätta. Från början hade vi några 

fler videoklipp som lärarna skulle bedöma, men vi valde ett videoklipp för att de andra 

videoklippen inte blev tillräckligt bra och att det inte skulle tillföra något till resultatet. Det 

handbollskastet som respondenterna fick bedöma var ett kast som utfördes på ett bra 

tekniskt sätt efter instruktioner ifrån (Jagtøien, Hansen & Annerstedt 2002). Detta 

videoklipp ska reflektera kring hur intervjupersonernas likvärdighet inom bedömning och 

betygsättning är. När vi utformade videoklippet valde vi ett handbollskast, för att man kan 

se många olika motoriska rörelser samt att det är ett vanligt moment i undervisningen. 

Efter att varje enskild intervju hade genomförts valde vi att transkribera intervjun som vi 

hade fått godkännande att spela in. Intervjuernas längd varierade mellan 30 och 45 

minuter. Efter detta fortsatte vi med att göra en kodning av respondenternas information. 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) innebär kodning att man sammanställer olika 

nyckelord för att underlätta arbetet med att identifiera respondenternas uttalande.  

De aspekter Bryman (2011) tar upp i stycket när det gäller hur en intervju ska genomföras, 

har vi tagit åt oss genom att använda oss av en pilotintervju och att respondenten fick 
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bestämma en trivsam miljö som respondenten kände sig lugn och trygg i. Pilotintervjun 

gav oss hjälp med ifall våra frågor belyste vårt syfte och frågeställningar. Efter denna 

gjorde vi ett par justeringar på ett par frågor, vilket gjorde att frågorna blev tydligare mot 

syftet. Till exempel hade vi glömt att skriva ner följdfrågor i intervjuguiden, ex varför 

anser du detta? Genom att vi inte ställde följdfrågor i pilotintervjun fick vi endast fram 

korta svar. Under pilotintervjun hade respondenten inga anmärkningar på vår betygsvideo. 

Det var först under de sista intervjuerna som vi märkte att vi hade kunnat göra videoklippet 

på ett annat sätt, för att det skulle bli mera likt en rörelseaktivitet under en lektion.  

Resultatet av intervjuerna analyserades utifrån frågeställningarna, syfte och modellerna 

(Figur 1, 2) som behandlades i teorikapitlet.  

Göran Lindes modell (figur 2) kan vi använda oss av i vårt arbete genom att dessa arenor 

är ämnesplanen (formuleringsarenan), intervjuerna (transformeringsarenan) och 

videoklippen (realiseringsarenan). En del av vårt syfte är att se vilket arbetssätt lärarna 

använder sig av när lärarna tolkar olika begrepp i kunskapskraven och det är precis det som 

görs i transformeringsarenan och sen hur de verkställer detta i praktiken. Vi vill även se 

vad som händer mellan de olika arenorna och med denna modell kan vi använda oss av för 

att se vilken hjälp lärarna och skolorna får av Skolverket.  

6.4 Trovärdighet 

När man utför en kvalitativ studie är det viktigt att diskutera studiens trovärdighet. Detta 

innefattar hur trovärdig empirin och tolkningen av empirin är. Det är viktigt att 

genomförandet i detta fall intervjuerna sker på ett korrekt sätt och att det finns olika 

tekniker för att kunna uppnå en hög trovärdighet. Hassmén och Hassmén (2008) tar upp att 

en viktig teknik för att uppnå en hög trovärdighet är att man spenderar tillräckligt med tid i 

genomförandet av intervjuerna och det tog vi hänsyn till genom att inte stressa eller att ha 

något inbokat efter intervjun. Vi tog den tid som behövdes för att få fram tillräckligt med 

information till vår studie. Trovärdigheten ökar när vi intervjuar fler antal respondenter 

som är knutna till studiens syfte och att det sker intervjuer där flera av respondenterna 

återger liknande upplevelser och svar på frågorna (Hassmén & Hassmén 2008). I vårt fall 

syntes det rätt snabbt att flera av respondenterna hade samma åsikter.  
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6.5 Överförbarhet 

Inom den kvalitativa forskningen benämns överförbarheten som att ifall det finns en 

överensstämmelse mellan forskare och deras tolkningar av intervjudata är reliabiliteten 

hög. Detta kallas med andra ord för likhetsreliabilitet och det är att samma ämne ger 

liknande resultat av flera forskare. Med tanke på det ämne som vi har valt att studera är 

relativt nytt är det svårt att se liknande resultat från andra studier inom detta ämne. Det 

som får tas i beaktning är att det är svårt att uppnå hög reliabilitet inom den kvalitativa 

forskningen med tanke på att denna forskning utgår från forskarens egna tolkningar och 

antaganden, vilket gör det svårt för andra forskare att uppnå samma resultat (Hassmen & 

Hassmen 2008).  

6.6 Etik 

Hassmén och Hassmén (2008) påvisar åtta punkter om god forskningssed. Det innehåller 

ord som ärlighet, öppenhet, ordningsamhet, hänsynsfullhet och oväld. Det är även lika 

viktigt att följa dessa krav på grundnivå som på forskningsnivå.  

Det finns några etiska principer som bör tas i beaktning när det genomförs en 

forskningsstudie. Dessa principer är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Detta skapar att de personer som användes i 

studien måste vara informerade över vad studien har för syfte och att de ska få reda på 

vilka moment som innefattas i studien. Det är viktigt att personerna som deltar får välja 

ifall de vill ställa upp och att dessa personers namn behandlas med största möjliga 

konfidentialitet. De uppgifter som kommer fram under studiens gång ska enbart användas 

för studiens syfte. I studien får inte respondenternas namn skrivas ut och den information 

som transkriberas måste hållas skyddad, för att inte utomstående ska få reda på 

respondenternas namn och svaren på frågorna i studien. Under en intervju eller någon 

annan typ av metod har respondenten alltid rätt till att avbryta intervjun eller liknande 

(Bryman 2011). 

 I relation till vår studie har vi behandlat etikaspekterna genom att informera 

respondenterna över studiens syfte och vilka moment som kommer att innefattas i 

intervjun samt vad deras medverkande kommer att betyda i studien. Respondenterna har 
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själva valt ifall de vill delta i studien och deras namn kommer inte att framgå i resultatet. 

Respondenterna har fått möjligheten att avbryta intervjun när de vill.  
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7. Resultat 

I resultatkapitlet lyfts det fram resultatet som intervjuerna har gett utifrån vårt syfte och 

frågeställningar. Syftet med detta examensarbete är att beskriva bedömning och 

betygsättning utifrån lärarens perspektiv i Idrott och hälsa 1. Syftet är även att studera 

vilket arbetssätt lärarna har när de arbetar med tolkningen av begreppen i kunskapskraven i 

Idrott och hälsa 1. Nedan beskrivs det vad respondenterna anser om begreppen i 

kunskapskraven, likvärdig bedömning, Skolverkets roll och betygsystemet utifrån den nya 

ämnesplanen. 

7.1 Arbetssätt kring tolkningen av begrepp i ämnesplanen för Idrott och 

hälsa 1 

I texten nedanför kommer det att lyftas fram tre perspektiv kring tolkningar av begrepp. 

Första perspektivet är att lärarna använder sig av matriser, andra perspektivet är att de inte 

vill använda sig av matriser och det tredje perspektivet är att de inte har tänkt klart. 

En del av respondenter lyfter fram att de tolkar begreppen genom att formulera om de 

svåra orden i ämnesplanen till en egen matris, som de har som hjälp till sig själva i 

arbetslaget samt att de ger ut den till eleven. När eleverna får matrisen har de bättre 

överblick vad som krävs för ett visst betyg och vad de behöver göra för att nå ett högre 

betyg. 

Där kommer man tillbaka till de här svenska tolkningarna och vi har gjort en matris. 

Kollegerna har satt samman en översättning kan man säga på ett ark, där vi skriver lite 

enklare och delar upp i olika grenar vad man måste göra och vad man förvänta att 

göra. 

Gjort upp en matris då har vi första som är den kroppsliga förmågan… 

Ändamålsenligt du ska kunna spela fotboll, C utföra det på ett tekniskt sätt och A ett 

tekniskt avancerat sätt. På det sättet har vi försökt hitta begreppen och bryta ner det till 

idrottsspråk. 

Vi har gjort en egen liten matris… Dans på E nivå bara deltar och försöker, C att man 

kan hålla takten och A kunna några turer, föra och följa och det är en klar stegring. 
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Respondenterna som inte använder sig av någon matris när de ska tolka begreppen som 

står i kunskapskraven gör detta för att de inte använder någon matris, för att de inte gillar 

att använda matriser eller att ingen diskussion förs eller att de inte har tolkat färdigt 

begreppen. 

Faktum är att vi inte diskuterar särskilt mycket här. Jag är inte för matriser, jag tycker 

inte om matriser. 

Ärligt så har jag inte tolkat färdigt, vi har suttit alla idrottslärare och försökt, vi arbetar 

mycket efter teman och vi försöker bolla begreppen mellan oss och vi har inte kommit 

fram till det än och det kommer att ta ett tag innan skolan har fått in det. 

7.2 Likvärdig bedömning 

Kring likvärdig bedömning redovisades tre inriktningar på respondenternas svar. Den 

första inriktningen är att de anser att det inte kommer att bli någon förbättring, andra 

inriktningen är att det kommer att vara som tidigare men att de tror att det kan bli en 

förbättring och tredje inriktningen är att likvärdigheten kan bli bättre på det lokala planet 

men inte på nationell nivå. 

Alla respondenter utom en anger att betygsättning inte kommer att vara likvärdig trots 

Gy11. Beroende på att eleverna inte bedöms med tider eller resultat blir det svårt att få en 

likvärdig betygsättning. Det blir fortfarande egna tolkningar av ämnesplaner och 

kunskapskrav av lärarna precis som med föregående kursplan.  

Ja, jag svara nog nej för jag ser inget som tyder på att de skulle skilja sig från det 

gamla, då var det tolkning och nu är det tolkning, då var det personer som tolkar och 

nu är det personer som tolkar. 

Ja, nja. Om man tittar på det stora hela och på olika skolor tror jag att det hela kommer 

att vara som tidigare att det finns en stor skillnad på hur man sätter betyg. 

För total rättvisa och likvärdighet så är enda vägen är att klocka liksom och föra 

dokument för varenda lektion och blir en statistiker istället och då kommer man 

glömma bort kontakten med eleverna och istället sitta i ett bås och föra bockar och så 

får de gå fram en och en och göra en övning. 
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En respondent tror att likvärdigheten kan bli bättre i framtiden, men då krävs det ett par år 

av arbete och samarbete mellan lärarna med ämnesplan och kunskapskrav. En lärare lyfter 

fram att det inte finns något större samarbete mellan lärarna när det gäller bedömning och 

betygsättning. Likvärdigheten mellan skolorna är svår att uppnå, men likvärdigheten 

mellan elever på en skola skulle kunna uppnås. 

Jag tror den kan bli, generellt finns det människor som har svårt att anpassa sig, lärare 

är många starka individer och alla har sina åsikter och det blir svårt att få alla att dra åt 

samma håll och så länge det är en tolkningsfråga så finns det möjlighet att det blir 

olika bedömningar. 

Ja det tror jag. Det kommer att bli bättre elev-elev, men inte likvärdigt mellan skolor. 

En kollega och jag har jobbat under många år och har hittat fördelar med det, men nu 

jobbar jag själv och mina andra kollegor också själva och det har säkert sina brister, 

men sen pratar vi om kriterierna men att vi har exakt samma bedömningar har vi inte.  

Det har vi haft förut när vi var ett annat team här. 

I handbollskastet som respondenterna fick bedöma fanns det en spännvidd på betygen från 

E till A. De respondenter som delar ut ett högre betyg anser att kastet har alla de tekniska 

bitarna med. Medan de som delar ut E anser att det inte blir ett högre betyg förrän det 

kommer in i ett större sammanhang. En av respondenterna ville inte bedöma videoklippet, 

för att den inte jobbade på det sättet när den bedömer. 

Det är ett tekniskt bra kast. Alla tekniska grejerna är med i det kastet. Ett A på detta 

kast. 

Det är ett E. Det är inte förrän i ett sammanhang det är relevant. 

Eftersom jag inte bedömer på detta sätt vill jag inte medverka kring detta. 

7.3 Skolverkets roll 

Alla respondenter har fått någon föreläsning kring den nya läroplanen Gy11. Det varierar 

mellan lärarna hur många föreläsningar de har varit på. Det finns lärare som inte har fått 

någon föreläsning kring ämnesplanen eller betyg i ämnet Idrott och hälsa.  
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Vi har varit på en allmän föreläsning som alla lärare på alla gymnasieskolor har fått 

och det handlade om Gy11 och implanteringen av den, men ämnesspecifikt har vi inte 

diskuterat varken kursplan, ämnesplan eller betyg. 

Det har varit rätt så många ett antal föreläsningar kan man säga på kompetensdagar 

sen är det aldrig tillräckligt. 

Vi har haft folk från Skolverket som har varit här och pratat men det är ju att ha folk 

från vilken föreläsning som helst. De rör sig där uppe vilket inte syns konkret i 

praktiken här nere.  

Respondenterna lyfte fram att dessa föreläsningar har hjälpt dem lite genom att det har fått 

någorlunda svar på hur begreppen ska definieras. En av respondenterna har fått mycket 

hjälp kring begreppen i ämnet Idrott och hälsa medan andra skulle vilja ha mera hjälp. 

Ja absolut. På vilket sätt? Vid ett antal timmar förklarade de som har skrivit 

ämnesplanen, tex vad är kroppslig förmåga varför står det inte fysisk förmåga. Gått 

igenom alla begrepp vad de står för. Vilket var nyttigt hur de har tänkt och mycket 

handlade om det och betygskalan. 

Ja det har det gjort, men inte tillräckligt mycket hjälp som man ville haft. 

Det framkom från respondenterna att de menar att det var ett förhastat beslut från 

Skolverket sida, när det gäller uppstarten av nya Gy11. En respondent tyckte att 

undervisningen kring Gy11 inte skulle början förrän hösten 2012, eftersom det är en längre 

process när det kommer en ny läroplan som ska implementeras. Respondenten menar att 

det inte är meningen att årskurs 1 eleverna ska vara några försökskaniner då det är deras 

framtid det handlar om.  

Jag hade tyckt att Skolverket skulle göra såhär att introducerat det på samma sätt, 

kommentarmaterialet kommer nu i januari men vi skulle inte börjat undervisa det 

förrän nu i augusti, då hade vi varit väldigt förberedda. Nu blev det lite mera pang på. 

De kanske inte har tänkt på allt heller, men då kräver det en längre process innan man 

drar i gång en sådan här sak. För det är inte meningen att dem som går i 1:an ska vara 

några jäkla försökskaniner, för det är deras framtid vi pratar om. 
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Respondenterna fick frågan om vad det tyckte om kommentarsmaterialet. Några visste inte 

ens att det hade kommit ut något kommentarsmaterial. De som hade läst igenom det hade 

haft mer förväntningar på kommentarsmaterialet. De andra respondenterna som endast 

hade ögnat igenom det hade inte skaffat så många uppfattningar kring 

kommentarsmaterialet. 

Någorlunda jag hade förväntat mig mer av det. Det finns vissa saker som klargör, men 

jag hade större förväntningar på det. 

Nu är jag helt ställd. Nu fick ni mig till något genast som jag måste ut till mina 

kollegor att prata om. 

7.4 Betygsystemet 

Respondenterna tycker att det nya betygsystemet är bra och att det kommer att uppfattas 

som positivt. Det som lärarna framförallt tycker är positivt är att det blir fler betygssteg 

och på så vis kan det leda till att betygen visar mer exakt vad eleven har för kunskaper, 

samt att det blir lättare för läraren att motivera varför eleven inte når upp till ett visst betyg. 

Jag tror det bästa är med detta och som man kommer ha mest nytta av är från E till D 

för G upplevde jag tidigare väldigt stort. 

Tycker det är positivt att om du missar en grej på A så har du ett B och då blir det 

lättare för oss att säga att det här momentet har du inte klarat av, vilket blir lite lättare 

och då är det här momentet som du måste visa för mig. 

Tanken är god, jag tror det kommer att bli en rättvisare bedömning gentemot till 

vilken kunskap du har. 

Den kritiken som respondenterna lyfter fram gällande betygsystemet och kunskapskraven 

är att kraven för att nå ett A är för hårda. Det räcker med att missa en del för att inte få ett 

A. Eleverna måste uppnå alla delar för att nå upp till ett visst betyg. Det kan bli så att en 

elev fixar alla delar utom en på A, men sen har den F på en del och då ska den inte ens 

kunna få ett E. 

Man kan ha i princip alla delar A men sen en del är på F och då ska man inte ens 

kunna få ett E. 
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Jag själv tycker att kraven för att få ett A är nästan löjligt det är ju ingen som är ett A. 

Vi har diskuterat mycket om hur man sätter ett A, för i kriterierna visar att det nästan 

är omöjligt att få ett A och då kommer man tillbaka till det. Här finns det ingen elev på 

denna nivå, vi har idrottsprogram och det har andra skolor också men det finns ingen 

som är så allround, vågar jag nästan att sticka ut hakan att säga. 
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8. Analys 

När vi analyserar resultatet kommer vi att göra det utefter modellerna som vi lyfter fram i 

teoridelen (figur 1 och 2). Dessa modeller används som verktyg för att analysera resultatet 

vi har fått fram av intervjuerna. 

8.1 Arbetssätt kring tolkning av begreppen i ämnesplanen för Idrott och 

hälsa 1 

De läroplaner och ämnesplaner som Skolverket har formulerat på makronivå betonar att 

betygsättningen ska vara målstyrd, det vill säga att betygen inte grundas på hur snabbt 

eleven springer eller hur långt den hoppar. Det betonas att bedömningen ska vara formativ 

och inte summativ. Lärarna ska utgå från elevens utveckling och inte utefter elevens 

idrottsliga resultat. De kunskapskrav som Skolverket har fastställt för Idrott och hälsa 1 

kommer fortfarande att behöva tolkas av lärarna med tanke på att Skolverket inte har satt 

upp några riktlinjer om hur det ska tolkas. När lärarna är tvungna att göra egna tolkningar 

på transformeringsarenan leder detta till att tolkningarna och arbetssättet varierar mellan 

olika lärare. Detta faktum att de inte framkommer några tydliga riktlinjer från Skolverket 

om hur tolkningarna av kunskapskraven ska göras är ett faktum som även Selghed (2011) 

har sett när han granskade den nya ämnesplanen för Idrott och hälsa 1.  

Kunskapskraven som Skolverket formulerar i ämnesplanen för Idrott och hälsa är absoluta 

mål med tanke på att målen inriktar sig mot den enskilda individens måluppfyllelse och 

inte i jämförelse med andra. Utefter dessa kunskapskrav får läraren jobba med formativ 

bedömning, för i kunskapskraven står det tydligt att eleven ska bedömas efter sina 

förutsättningar och utvecklingsprocess. Kunskapskraven belyser att eleven ska utveckla sin 

fysiska förmåga och inte i jämförelse med någon annans fysiska förmåga. Det 

handbollskastet som användes i denna studie blev svårt att göra en formativ bedömning på 

med tanke på att läraren endast fick se ett kast av eleven och kunde då inte relatera kastet 

till kunskapskraven. 

Ett exempel på att tolkningarna är olika är det handbollskast som lärarna fick bedöma 

skiftade oerhört mycket i vilket betyg eleven fick beroende på att lärarna antingen 
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bedömde kvalitén eller att de hellre ville se det i ett större sammanhang för att kunna ge ett 

högre betyg. Den fick allt från E till A och en faktor till detta kan vara att de tolkningar 

som gjordes av lärarna i transformeringsarenan skiftade för att de inte fick tillräckligt med 

tydliga riktlinjer från Skolverket. Lärarna på mikronivå har olika värderingar om vad som 

ska betygsättas och hur det ska betygsättas. När tolkningarna har gjorts av en enskild lärare 

som sedan ska betygsätta elevens kast i realiseringsarenan kommer betygen rent naturligt 

att skifta med tanke på de olika värderingarna om vad som ska betygsättas som finns hos 

lärarna.  

De riktlinjerna på formuleringsarenan som ges ut till lärarna ger ett stort utrymme för olika 

tolkningar. Detta är ett stort problem att det finns ett så pass stort tolkningsutrymme, men 

det finns även ett annat stort problem och det är att bedömningen som ska vara formativ 

trots absoluta mål. De riktlinjer som har formulerats av Skolverket transformeras av lärarna 

till egna bedömningsmatriser där de har omsatt ämnesplanens begrepp till ett mer 

idrottsligt språk, som i denna studie där en lärare använde ett idrottsligt språk när den skrev 

upp kunskapskrav i sin matris för dans. När en del lärare formulerar matriser med det 

idrottsliga språket och en del lärare gör det inte finns det en risk att betygsättningen inte 

blir likvärdig. 

En del lärare jobbar med att utforma egna bedömningsmatriser där de använder sig av det 

idrottsliga språket när de tolkar Skolverkets kunskapskrav. ”Vi har gjort en egen liten 

matris… Dans på E nivå bara deltar och försöker, C att man kan hålla takten och A kunna 

några turer, föra och följa och det är en klar stegring” (Lärare 2012). Detta är ett steg i hur 

dessa lärare jobbar när de realiserar Skolverkets formuleringar till den praktiska 

undervisningen. I dessa matriser framkommer vissa begrepp som Skolverket inte har 

skrivit fram i kunskapskraven när betyg ska sättas och det är bland annat för att få ett E 

behöver eleven endast vara med och delta. Aspekten att eleverna enbart behöver vara med 

att delta för att uppnå ett godkänt betyg är ett resultat som också framkommer i föregående 

studier som genomfördes av Annerstedt och Larsson (2010) samt i C-uppstatsen av 

Gilgard (2007).  Detta är en återkoppling till att lärarna inte får tydliga tolkningar från 

Skolverket och konsekvenserna som kan uppstå när denna kommunikation brister är att 

eleverna får orättvisa betyg. 
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Det gjordes en matris angående dans som vi har nämnt ovan, men det finns ett annat 

exempel på matris och det gäller området bollsport där läraren har inriktat sig mot fotboll. 

”Ändamålsenligt du ska kunna spela fotboll, C utföra det på ett tekniskt sätt och A ett 

tekniskt avancerat sätt. På det sättet har vi försökt hitta begreppen och bryta ner det till 

idrottsspråk” (Lärare 2012). Bollspel är dels inte något moment som ska betygsättas utan i 

sådant fall ska det användas som en fysisk aktivitet. Det som kan hända när lärarna 

använder idrottsspråket i sina matriser är att de fokuserar på fel aspekter när eleven ska få 

betyg på kursen. När lärarna formulerar matriser som använder sig av det idrottsliga 

språket skapar det mer fokus på att eleverna ska uppnå resultat inom den idrotten som i 

detta fall är fotboll. Det faktum att lärarna riktar fokus mot idrottsliga resultat i sin 

bedömning är något som Redelius (2007) styrker i sina studier. Denna typ av matris gynnar 

de elever som är förtrogna med bollspel och i synnerhet fotboll och missgynnar de som 

inte är lika starka inom detta område. När läraren skapar en sådan typ av matris tar läraren 

inte hänsyn till att skapa en förståelse hos eleverna, utan inriktar sig enbart på deras 

färdigheter i fotboll.  

Londos (2010) lyfter fram i sin avhandling som handlar om relationen mellan Idrott och 

hälsa i gymnasieskolan och idrott på fritiden att innehållet i undervisningen styrs av vad 

läraren tycker är viktigt. Denna matris om fotboll kan tas i jämförelse med att läraren är 

eller har varit fotbollsspelare och är kvar i tanken att det viktiga är att kunna utföra 

fotbollsaktiviteten på ett tävlingslikt sätt istället för på ett kunskapssätt. Det som kan hända 

enligt författaren är att läraren som är fotbollsintresserade är mer social med de elever som 

spelar fotboll än de som inte är intresserade av fotboll.  

Den läraren som inte valde att utforma någon matris behöll sitt gamla sätt att bedöma och 

betygsätta sina elever. Läraren tyckte inte om att använda matriser då han/hon ansåg att det 

inte blir en formativ bedömning. ”…jag är inte för matriser, jag tycker inte om matriser” 

(Lärare 2012). I och med detta arbetssätt väljer denna lärare att inte skapa några egna 

tolkningar av Skolverkets nya kunskapskrav, vilket gör att likvärdigheten kan bli sämre.  
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8.2 Likvärdig bedömning 

Skolverket (makronivå) formulerar ämnesplanerna som sedan lärarna får transformera 

utefter deras förståelse. Vissa gör egna bedömningsmatriser medan andra inte gör några 

matriser. Eftersom detta är lärarnas egna tolkningar kring ämnesplanen kan det variera 

mellan lärarna på vad som kommer att bedömas. På grund av variationen finns det en stor 

risk att det inte kommer att ske någon likvärdig bedömning av elever mellan olika skolor 

(realiseringsarenan) däremot finns det förutsättningar för att detta kan ske mellan elever på 

samma skola.  

Jag tror den kan bli, generellt finns det människor som har svårt att anpassa sig, lärare är 

många starka individer och alla har sina åsikter och det blir svårt att få alla att dra åt samma 

håll och så länge det är en tolkningsfråga så finns det möjlighet att det blir olika 

bedömningar (Lärare 2012).  

Lärarna anser att bristen på riktlinjer från Skolverket leder till att betygsättningen sannolikt 

kommer att variera i likvärdighet. Denna brist på riktlinjer och att betygsättningen kommer 

variera i likvärdighet är något som Eriksson et.al (2003) har lyft fram i deras undersökning. 

Det finns även de lärare som inte tolkar ämnesplanens begrepp utan undervisar och 

bedömer på samma sätt som de gjorde med den gamla ämnesplanen. Både dessa scenarier 

kommer fortfarande att ske att vissa tolkar begreppen och en del gör det inte, vilket blir ett 

stort problem för att uppnå en likvärdighet. När det finns begrepp i ämnesplanerna som går 

att tolka på flera olika sätt och när kommentarmaterialet inte är till någon större hjälp är det 

svårt att få till någon förbättring kring likvärdigheten i bedömning och betygsättning. 

8.3 Skolverkets roll 

Vad som är viktigt för ämnet och vad det ska innehålla i Idrott och hälsa på gymnasiet 

formuleras av Skolverket på makronivå som sedan skickas ut till alla skolor i Sverige. 

Lärarna tar till sig ämnesplanerna och kunskapskraven som har formulerats av Skolverket 

på mikronivå. Lärarna gör egna tolkningar av ämnesplanen och kunskapskraven samt dess 

begrepp på transformeringsarenan som mynnar ut till lokala matriser. Lärarna tolkar i bästa 

fall vad de tror att begreppen betyder. Dessa lokala matriser ska tydliggöra för eleverna 

vad som krävs av dem i realiseringsarenan.   
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Kommentarmaterialet som utformas av Skolverket på makronivå ska förmedlas till lärarna 

på mikronivå, som ska vara till hjälp för lärarna när de tolkar begreppen i kunskapskraven. 

Detta kom inte ut förrän i januari 2012 efter en termins arbete med den nya ämnesplanen 

och kunskapskraven. Det försvårade arbetet för lärarna med att transformera ämnesplanen 

till lokala matriser när kommentarmaterialet kom ut så pass sent som efter en termin. Detta 

leder till att eleverna i årskurs 1 blir de första som bedöms av lärarnas tolkningar av 

ämnesplanen och det kan leda till att betygsättningen och matriserna kommer att förändras.   
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9. Sammanfattning och diskussion 

I detta kapitel kommer vi att börja med en sammanfattning av resultatet sen föra en 

diskussion över vår metod samt en diskussion över det resultatet vi fick fram i denna 

studie. Vi har strukturerat upp resultatdiskussionen efter samma underrubriker som vi 

använde i resultatkapitlet.  

9.1 Sammanfattning 

Problemet med betygsättning och dess likvärdighet i Idrott och hälsa har varit och är 

fortfarande ett problem enligt tidigare forskning och det vi har kommit fram till är att i 

denna medelstora stad består fortfarande detta problem. Det kan ske en förbättring när 

lärarna och skolorna har fått jobba med Gy11 ett par år, därför är det intressant att göra en 

ny studie med samma respondenter kring detta ämne i framtiden för att se om det har blivit 

några förbättringar. Det resultat vi har fått fram genom att intervjua dessa lärare behöver 

inte betyda att det ser ut likadant i hela landet. Problemet behöver inte enbart ligga på 

Skolverkets otydlighet utan även på lärarnas sätt att jobba med ämnesplanerna. 

9.1.1 Frågeställning ett 

Vilket arbetssätt använder lärarna sig av när de tolkar begreppen som finns i 

kunskapskraven i Idrott och hälsa 1? 

En del av lärarna tolkar begreppen och gör det ämnesspecifikt som till slut mynnar ut i en 

bedömningsmatris. Det finns vissa av de lärare vi har intervjuat som är uppe i jobbet med 

att tolka begreppen, men som inte är klara med tolkningen. Det är en lärare som är emot 

matriser och jobbar därför inte med att konstruera matriser utan jobbar på samma sätt som 

förut. 

9.1.2 Frågeställning två 

Vilka förutsättningar finns enligt lärarna till att betygsättningen blir mer likvärdig i och 

med de nya ämnesplanerna i Gy11? 

Betygsättningen kommer inte att bli mer likvärdig enbart för att det införts en ny läroplan. 

De anser att det fortfarande finns ett stort tolkningsutrymme vilket inte är en bra 
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förutsättning för att uppnå en likvärdighet. Det kan komma att bli mer likvärdigt, men att 

det kommer ta ett par år. Ifall diskussioner förs mellan lärare i samma kommun kan det 

uppstå en likvärdighet inom kommunen, men det finns inte några förutsättningar i nuläget 

som tyder på att det ska kunna uppnås över hela landet. 

9.1.3 Frågeställning tre 

Hur upplever lärarna föreläsningarna och kommentarmaterialet som Skolverket har 

erbjudit inom betygsättning efter den nya ämnesplanen i Idrott och hälsa? 

De föreläsningarna som har genomförts har varit bra och till stor hjälp i starten med arbetet 

kring Gy11. Det har varierat med hur många föreläsningar som lärarna har fått och ifall det 

har fått ämnesspecifika föreläsningar. Kritiken som kom fram med de första 

föreläsningarna var att de från Skolverket inte kunde svara på alla frågor som lärarna 

ställde. Kommentarmaterialet som gavs ut av Skolverket hjälpte inte mycket för de lärarna 

som har läst det. Det var ett par lärare som inte visste att det hade kommit ut och en del 

som endast hade ögnat igenom det. Kommentarmaterialet kom inte ut förens i januari 2012 

då redan en termin hade gått och det tyckte lärarna var för sent. 

9.2 Metoddiskussion 

De lärare vi intervjuade gav ut viktig information som vi hade till stor nytta av för studiens 

resultat. Att vi fick fram den informationen beror på enligt oss att vi ägnade en längre tid 

hos lärarna när vi intervjuade dem. Den semistrukturerade intervjun utgav tydliga svar på 

de frågor vi hade ställt som vi anser var relevanta kring ämnet. Vi stressade inte fram 

svaren utan de fick ta den tid de behövde för att svara och vi fyllde ut med följdfrågor som 

gjorde att svaren blev mer fylliga. Innan intervjuerna läste vi på om ämnet och var väl 

förberedda och kunde föra ett bättre resonemang med lärarna som vi intervjuade. Den tiden 

vi fick till förfogande av att skriva detta arbete anser vi var tillräcklig lång för att dels 

kunna sätta sig in i ämnet och sedan komma fram till ett bra resultat. Den tidsplan vi 

utformade i början av terminen har varit en bra riktlinje att följa. 

Efter att våra kvalitativa intervjuer hade genomförts tyckte vi att videoklippen kunde ha 

genomförts på ett annat sätt för att få ut ett bättre resultat. Istället för att gå in på enskilda 
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moment kunde vi filmat en rörelseaktivitet med flera aktörer. Under denna rörelseaktivitet 

hade vi kunnat dela ut västar till tre olika personer som respondenterna hade fått bedöma 

och betygsätta. Detta hade gjort att det hade blivit en tydligare helhetsbild över eleverna 

som utför rörelseaktiviteten, istället för att bara se de utföra ett enskilt moment. Lärarna 

hade kunnat ge tydligare svar om de hade fått se ett videoklipp i en mer realistisk 

bedömningssituation samt i ett större sammanhang. 

Respondenterna fick tydliga instruktioner att det var kvalitén på handbollskastet de skulle 

bedöma och betygsätta. En del av respondenterna ville betygsätta det i ett större 

sammanhang istället för att titta på ett enskilt moment.   

Videoklippet visade på varierande betygsättning och detta kan bero på att ett par lärare 

utgick från sina egna matriser och en del utgick från det vi sa att de skulle bedöma kvalitén 

på rörelsen. Den läraren som satte betyget A på detta kast hade säkert inte satt ett A om 

läraren inte enbart skulle bedöma kvalitén på kastet. Vi anser att den eleven som fick 

betyget A har bättre förutsättningar att klara sig i ett färdigt spel och då är sannolikheten 

större att eleven ligger på ett högre betyg på det momentet. Trots att lärarna utgick från 

olika sätt att bedöma är det anmärkningsvärt att det trots allt skiljer sig så pass mycket i 

deras betyg på eleven som utgör rörelsen. Detta kan enligt oss bero på att när enskilda 

skolor gör lokala matriser skapar det inte en samsyn över vad som ska bedömas och 

betygsättas inom de olika områdena. Samsynen skiftar med tanke på att matriserna inte ser 

likadana ut på de olika skolorna. Vi tycker att trots att de gör olika matriser borde 

betygsättning bli mer likvärdig med tanke på att lärarna som gör matriserna utgår från 

samma ämnesplan och kunskapskrav som de lärarna som inte gör några matriser.  

9.3 Resultatdiskussion 

9.3.1 Arbetssätt kring tolkning av begreppen i ämnesplanen för Idrott och hälsa 1 

Kritiken som riktades mot de förra läroplanerna och kursplanerna är att det fanns för stort 

tolkningsutrymme och en av anledningarna till att GY11 infördes var att få det tydligare 

skrivet i ämnesplanerna (Eriksson et.al 2003). Det som vi har fått fram i denna studie är att 

lärarna fortfarande tycker att kunskapskraven är otydliga och att det fortfarande finns ett 

stort utrymme för tolkningar. När det finns sådana stora tolkningsytrymmen i 
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kunskapskraven kommer det att få negativa konsekvenser i likvärdigheten. I vårt resultat 

kom det fram att en del av lärarna jobbade med att utforma egna bedömningsmatriser i 

arbetet med att tolka begreppen i kunskapskraven. Det vi upptäckte var att dessa matriser 

tog upp att elever enbart behövde delta för att kunna uppnå ett E. Detta är något som 

Skolverket inte har skrivit upp i kunskapskraven som läraren ska utgå ifrån när den sätter 

betyg.  

Framförallt närvaro är ett upprepande krav som många lärare håller högt när det kommer 

till betygsättning. Detta krav är mycket mer vanligare än i teoretiska ämnen som 

exempelvis matematik och kemi. Dessa kunskapskrav finns i de lokala kursplanerna som 

finns på respektive skola och det är ett alltför lågt ställt krav för att uppnå ett E (Redelius 

2007). Som vi tolkat ämnesplanen är närvaro en förutsättning till att uppnå ett betyg, men 

att ha det som ett kunskapskrav är helt fel. Det som sker här är att de tolkningar som 

lärarna gör av kunskapskraven går ifrån det som Skolverket har formulerat i 

kunskapskraven för att uppnå betyget E. Det har varit ett problem i många år, vilket vi har 

sett från föregående studier. Problemet finns fortfarande kvar med tanke på att vi har fått 

fram liknande resultat i vår studie. Vi tror att problemet ligger på Skolverket och lärarna, 

för att Skolverket måste bli tydligare med hur betygsättningen ska gå till men även lärarna 

måste ta in information som kommer ut och bearbeta den noggrannare. Larsson och Stridh 

(2010) har uppvisat samma bekymmer i sin studie och de drar slutsatsen att lärarna 

behöver mer utbildning om hur de sätter betyg och att det krävs mer diskussioner mellan 

lärarna gällande kunskapskraven.  

9.3.2 Likvärdig bedömning 

Ett stort problem i dagens skolor är att få betygsättningen likvärdig över hela landet, men 

även på samma skola. Detta ville regeringen råda bot på och det var därför GY11 

instiftades. Regeringen ansåg att ifall det blir en ny läroplan, ämnesplan, skollag och 

betygsystem skulle betygsättningen bli mer likvärdig (2011/:57). De lärare vi har intervjuat 

har sagt att de inte tror att betygsättningen blir mer likvärdig, men det är något vi inte kan 

veta än utan det får vi avvakta och se hur det ser ut i framtiden. Ifall det inte blir någon 

skillnad i likvärdigheten anser vi att regeringen inte har lyckats med sitt uppdrag och att de 

då behöver reflektera över vad de behöver göra mer.  
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För att kunna få en likvärdig betygsättning krävs utifrån vår förståelse att instansen på 

makronivån tillika formuleringsarenan (Skolverket) kommer med strikta riktlinjer om hur 

ämnesplanens kunskapskrav ska tolkas och vilket arbetssätt som ska användas. En bra 

kommunikation mellan Skolverket och lärarna är viktigt för att detta ska kunna uppnås. 

Informationen från Skolverket (makronivå) ända ner till den enskilda läraren (mikronivå) 

måste vara så pass tydlig så att alla lärare gör liknande tolkningar av kunskapskraven, som 

i långa loppet leder till att betygsättningen kan bli mer likvärdig mellan lärarna.  

Det som lyfts fram i vår studie är att det finns en diskussion kring betygsättning och 

bedömning mellan lärarna, men att det finns skolor som inte för någon diskussion alls. 

Andersson och Ljungström (2008) anser att en bra metod till att få till en bättre 

likvärdighet på skolan är att det förs diskussioner mellan lärarna och det ser vi att det 

genomförs på de skolor där vi har intervjuat lärare. Genom detta faktum anser vi att de 

skolor som för dessa diskussioner är ett steg i rätt riktning mot en bättre likvärdighet. Ifall 

lärarna på samma skola har liknande bedömningsmatriser och bedömning av kompetens 

blir det även rättvisare betyg för eleverna på skolan.  

Nästa steg i denna metod är att det förs diskussioner mellan lärare på alla skolor i 

kommunen och på så sätt kan det leda till att betygsättningen även blir likvärdig i 

kommunen. Det krävs inte ett eller två möten utan det måste finnas en kontinuitet där 

mötena alltid följs upp (Andersson & Ljungström 2008). Detta är något som inte alls 

bedrivs enligt de lärare som vi har intervjuat, utan det har endast skett på de 

föreläsningarna som de har varit på. Där har det bara varit ett eller två möten utan någon 

uppföljning. Vi anser att skolorna i kommunen borde agera mer för att göra 

betygsättningen mer likvärdig, vilket även ligger i elevernas och skolans intresse. 

När det gäller likvärdig betygsättningen i Idrott och hälsa blir det självklart större 

svårigheter med tanke på att lärarna inte enbart har prov att gå på utan de ska betygsätta 

rörelsekompetenser och en elevs utveckling. Lärarna som undervisar i Idrott och hälsa bör 

inte betygsätta genom att mäta hur långt någon hoppar eller hur snabbt någon springer, 

men i vissa fall kan det ske att de bedömer på nämnda sätt vilket strider helt mot det 

målstyrda betygsystemet. 
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Det har visats att betygen skiljer sig oerhört mycket mellan olika lärare och skolor vilket 

detta kan bero på vad läraren värderar vad som är viktigt, men även att lärare är olika 

generösa med att sätta höga betyg (Larsson & Stridh 2011). Vi tycker det är rätt självklart 

att betygsättningen inte blir likvärdig med tanke på att det varierar oerhört mycket från 

lärare till lärare om vad som är viktigt för eleven att kunna.  

Det som har påträffats vid olika granskningar av kunskapskraven visar att det inte skiljer 

sig mycket mellan de kunskapskraven som gällde för de olika betygsstegen. Ifall dessa 

krav gjordes tydligare skulle förutsättningarna blivit större till en likvärdig betygsättning i 

Idrott och hälsa (Selghed 2011). Det som Selghed tar upp är ett litet försvar till att 

betygsättningen inte blir likvärdig och det visar även att det är svårt att göra tolkningar av 

dessa kunskapskrav.  

9.3.3 Skolverkets roll 

I vår studie har vi sett att lärarna har fått utbildning och föreläsningar om de nya 

ämnesplanerna och det har hjälpt till viss del menar lärarna, men att lärarna ville ha ännu 

mer hjälp från Skolverket. När det kommer till hur lärarna tolkar kunskapskraven uppstår 

det många frågetecken. När Mikaelsson, Wisning och Östlund (2007) tog upp att en elev 

som knappt kunde simma fick ett godkänt betyg och enligt oss ska detta inte kunna ske om 

Skolverket gav ut rätt information till lärarna om hur de ska tolka kunskapskraven så att 

inte lärarna ställer för låga krav på eleverna för att uppnå ett visst betyg.  

Resultatet har påvisat att många av lärarna anser att skolverket skulle väntat till Ht12 med 

den nya skolreformen eftersom skolverket inte hade arbetat klart. De anser att årskurs 1 

eleverna blir försökskaniner och det är ju inte meningen för det är deras framtid som står 

på spel. Lärarna hade blivit mer pålästa på den nya läroplanen Gy11 om Skolverket hade 

väntat till Ht12 och det skulle bli mera rättvist. Enligt lärarna trodde de att 

kommentarmaterialet som dels inte kom ut förrän januari 2012 skulle vara tydligare inom 

kunskapskravens begrepp. Vi anser att om lärarna hade fått mer tid att arbeta och få större 

förståelse för den nya läroplanen, ämnesplanen och kunskapskraven hade det blivit mer 

rättvist och årskurs 1 eleverna hade inte blivit försökskaniner på samma sätt. 
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10. Framtida forskning 

Det hade varit intressant att följa upp med hur det har gått för lärarna efter några år. 

Känner de sig lika förvirrade eller är de mer förtrogna i den nya läroplanen Gy11. Har det 

kommit ut mer kunskap om hur begreppen ska tolkas eller sitter varje enskild skola själva 

och tolkar fortfarande. 

Det hade även varit intressant och se om det är lika förvirrande för lärare i ett teoretiskt 

ämne att tolka kunskapskraven som det är för lärare i Idrott och hälsa. Blir det mer 

likvärdigt i de teoretiska ämnena eftersom det har hjälp av de nationella proven? 

I framtida forskningar hade det varit intressant att undersöka hur Skolverkets jobb har 

utvecklats. Hur har Skolverket arbetat sig framåt? Hur har de gjort för att få rättvisa 

betygsättningar i landet? Det hade varit intressant att se hur skolverket gå vidare med dessa 

frågor.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Betyget E Betyget C Betyget A 

Eleven kan med goda rörelsekvaliteter 

genomföra en bredd av aktiviteter som 

utvecklar den kroppsliga förmågan. I 
samband med det beskriver eleven 

översiktligt aktiviteternas och livsstilens 

betydelse för den kroppsliga förmågan och 
hälsan. 

Eleven kan bedöma sina egna 
utvecklingsbehov i fråga om kroppslig 

förmåga och kan med viss säkerhet välja 

områden och metoder för träning, ta ett 
aktivt ansvar för att genomföra dessa samt 

med enkla omdömen värdera resultatet. 

Eleven visar i utövandet av idrott, motion 
och friluftsliv hänsyn till sin egen och 

andras säkerhet och kan i samråd med 

handledare vidta åtgärder vid skada eller 
nödsituation. 

Eleven kan med goda rörelsekvaliteter 
genomföra aktiviteter i naturmiljöer. 

Dessutom kan eleven översiktligt 

diskutera friluftsliv, motion och idrott som 
sociala och kulturella fenomen och 

översiktligt beskriva hur olika livsstilar 

och kroppsideal framträder i 

träningsverksamheter, friluftsliv och 

samhället i övrigt. 

Eleven kan översiktligt redogöra för de 

krav som olika situationer ställer på 

ergonomisk anpassning av rörelser. Eleven 
kan med viss säkerhet anpassa sina 

rörelser ergonomiskt till olika situationer 

och översiktligt diskutera hur arbets- och 
studiemiljöer kan anpassas till människan. 

När eleven samråder med handledare kan 

hon eller han med viss säkerhet bedöma 

den egna förmågan och situationens krav. 

 

Eleven kan med säkerhet och med goda 

rörelsekvaliteter genomföra en bredd av 

aktiviteter som utvecklar den kroppsliga 
förmågan. I samband med det kan eleven 

utförligt beskriva aktiviteternas och 

livsstilens betydelse för den kroppsliga 
förmågan och hälsan. Beskrivningen 

innehåller förklaringar med koppling 

till relevanta teorier. 

 

Eleven kan bedöma sina egna 

utvecklingsbehov i fråga om kroppslig 

förmåga och kan med viss säkerhet välja 
områden och metoder för regelbunden 

träning, ta ett aktivt ansvar för att 

genomföra dessa samt med nyanserade 
omdömen värdera resultatet. Eleven visar i 

utövandet av idrott, motion och friluftsliv 

hänsyn till sin egen och andras säkerhet 
och kan efter samråd med handledare 

vidta åtgärder vid skada eller nödsituation. 

Eleven kan med säkerhet och med goda 

rörelsekvaliteter genomföra aktiviteter i 

naturmiljöer. Dessutom kan eleven 
utförligt diskutera friluftsliv, motion och 

idrott som sociala och kulturella fenomen 

och utförligt beskriva hur olika livsstilar 
och kroppsideal framträder i 

träningsverksamheter, friluftsliv och 

samhället i övrigt. 

Eleven kan utförligt redogöra för de krav 

som olika situationer ställer på 
ergonomisk anpassning av rörelser. Eleven 

kan med viss säkerhet anpassa sina 
rörelser ergonomiskt till olika situationer 

och utförligt diskutera hur arbets- och 

studiemiljöer kan anpassas till människan. 

När eleven samråder med handledare kan 

hon eller han med viss säkerhet bedöma 
den egna förmågan och situationens krav. 

Eleven kan med säkerhet och med goda 

rörelsekvaliteter genomföra en bredd av 

aktiviteter, även av komplex karaktär, som 
utvecklar den kroppsliga förmågan. I 

samband med det kan eleven utförligt och 

nyanserat beskriva aktiviteternas och 
livsstilens betydelse för den kroppsliga 

förmågan och hälsan. Beskrivningen 

innehåller förklaringar med koppling till 

relevanta teorier. 

 

Eleven kan bedöma sina egna 
utvecklingsbehov i fråga om kroppslig 

förmåga och med säkerhet välja områden 

och metoder för regelbunden träning, ta ett 
aktivt ansvar för att genomföra dessa samt 

med nyanserade omdömen värdera 

resultatet i relation till träningsmetodernas 
teorier. Dessutom kan eleven anpassa sin 

träning till variationer i förutsättningarna. 

Eleven visar i utövandet av idrott, motion 
och friluftsliv hänsyn till sin egen och 

andras säkerhet och kan efter samråd med 

handledare vidta åtgärder vid skada eller 
nödsituation. 

 

Eleven kan med säkerhet och med goda 
rörelsekvaliteter genomföra aktiviteter i 

naturmiljöer. Dessutom kan eleven 

utförligt och nyanserat diskutera 
friluftsliv, motion och idrott som sociala 

och kulturella fenomen och utförligt och 

nyanserat beskriva hur olika livsstilar och 
kroppsideal framträder i 

träningsverksamheter, friluftsliv och 
samhället i övrigt. 

 

Eleven kan utförligt och nyanserat 
redogöra för de krav som olika situationer 

ställer på ergonomisk anpassning av 

rörelser. Eleven kan med säkerhet anpassa 
sina rörelser ergonomiskt till olika 

situationer och utförligt och nyanserat 

diskutera hur arbets- och studiemiljöer kan 
anpassas till människan. 

 

När eleven samråder med handledare kan 

hon eller han med säkerhet bedöma den 

egna förmågan och situationens krav 

 

Skolverket, 2011 
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Bilaga 2 

Mail till lärarna 

Hej.  

Vi är två studenter som studerar på lärarutbildningen vid Linnéuniversitet i Växjö. Vi 

håller på med vårt examensarbete i Idrott och hälsa. Vi undrar om du skulle kunna ställa 

upp på en intervju. Det vi studerar är den nya läroplanen Gy11 och dess ämnesplan och 

kunskapskrav och det kommer att komma frågor kring det och även betygsättningen.  

Det vore jättebra om du skulle kunna ställa upp i så fall tänkte vi att intervjun skulle ske 

någon gång i slutet av i vecka 13 eller 15. 

MVH Lina Comstedt Sjöstrand & Johan Magnusson. 
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Bilaga 3 

Intervjuguide: 

Syftet med detta examensarbete är att beskriva betygssättning utifrån lärarens perspektiv i Idrott och hälsa 1 

genom att belysa hur olika begrepp tolkas av läraren som finns i de nya kunskapskraven för Idrott och hälsa 1 

på gymnasiet. 

 Hur tolkar lärarna begreppen säkerhet, med viss säkerhet samt utförligt och nyanserat i 

kunskapskraven som finns i den nya ämnesplanen för Idrott och hälsa 1? 

 Hur hjälper eller förhindrar Skolverket lärarna när det gäller betygsättning utifrån den nya 

ämnesplanen? 

 Vad finns det för förutsättningar till att betygsättningen blir mer likvärdig i och med de nya 

ämnesplanerna i GY11? 

Frågeställningar 

1. Bakgrundsinformation: Utbildning, år som lärare, utövar du någon idrott. 

2. Hur upplever du de nya ämnesplanerna i Idrott och hälsa 1? 

3. Hur upplever du det nya betygssystemet? 

4. Tycker du att det blir lättare att sätta betyg utefter de nya ämnesplanerna och betygssystemet än med 

de gamla? Varför? 

5. Hur definierar du begreppen som finns i kunskapskraven, exempel: ”med viss säkerhet”, 

”översiktligt” och ”utförligt och nyanserat”? 

6. Tror du att betygsättningen kommer att bli mer likvärdig med de nya ämnesplanerna? Varför anser 

du detta? 

7. Vilken typ av hjälp och stöd har du fått av skolan eller Skolverket gällande de nya ämnesplanerna 

och hur de ska tolkas? 

8. Har ni tagit upp de nya ämnesplanerna för diskussion i arbets- och/eller ämneslaget? Hur har 

diskussionen gått? 

9. Upplever du att kunskapskraven i de nya ämnesplanerna blir lättare för eleven att förstå? Varför 

anser du att det är så? 

10. Visa Videoklipp 

 

Dessa frågor kommer vi att utgå från när vi intervjuar dig, men vi kommer inte följa detta helt strikt 

med tanke på att vi genomför en semistrukturerad intervju. Det huvudsakliga syftet med intervjun är 

att få fram hur ni som idrottslärare upplever de nya ämnesplanerna och kunskapskraven som tillkom 

hösten 2011. Vi kommer även att visa videoklipp på olika moment som ni ska betygsätta. 

 

 

Med vänlig hälsning Johan Magnusson och Lina Comstedt-Sjöstrand 

 


