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ABSTRAKT 
Bakgrund 

Läroplanen har sedan två år tillbaka förändrats och lärarna arbetar fortfarande på att hitta 

fungerande arbetssätt när det gäller bedömning och betygsättning. Olika studier har 

sammanställts om vad elevers och lärares uppfattningar är i betyg och bedömning. I 

studier har vi funnit att elevers uppfattning om bedömning och betygsättning inte 

stämmer överens med läroplanen.  

Metod 

Empirin har insamlats genom en kvantitativ undersökning med enkät som redskap och 

en kvalitativ undersökning genom intervjuer med lärare i idrott och hälsa. Urvalsgruppen 

går i årskurs sex och är bestående av i stort sett lika många pojkar som flickor. En 

kvantitativ och kvalitativ metod valdes för att ge en tydlig bild och ett bra underlag. 

Resultat 

I resultatet har vi hämtat empiri från två skolor varav en mer centralt belägen och en 

landsbygdsskola. Främsta fynd i undersökningen är att elevers och lärares uppfattningar 

skiljer sig om betyg och bedömning, elever uppfattar att många saker som inte är 

betygsgrundande är viktiga för att få ett bra betyg och att lärare måste bli tydligare i sitt 

förmedlande av läroplanen. Resultaten redovisas i stapeldiagram för att ge en tydlig bild 

av resultatet. 

Nyckelord: Bedömning, betygsättning, idrott och hälsa/physical education, elevers 

uppfattningar, lärares uppfattningar 
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1 INTRODUKTION 
Vi har under våra vfu-perioder upptäckt något som är ett vanligt problem i skolan. 

Det handlar om betyg och bedömning. Vad vet egentligen eleverna? Vad är deras 

uppfattning om vad det är som läraren bedömer och vad det egentligen är som 

bedöms och betygsätts i skolan? Vi vill undersöka elevernas uppfattning av vad det 

är som de bedöms/betygsätts på och vad läraren i själva verket bedömer/betygsätter. 

Vi vill ta reda på om eleverna har den kunskapen och kontrollen över sitt eget 

lärande i den mån att de vet vad de förväntas klara av. Genom arbetet vill vi ge oss 

själva och andra lärare en större inblick i skolans och elevernas verklighet när det 

gäller bedömning och betygsättning. Genom arbetet vill vi bli mer insatta i lärarens 

sätt att förmedla kunskapskraven till eleverna och genom det bidra med en ökad 

kunskap till andra lärarstudenter och kommande kolleger. Vi har riktat in oss på 

årskurs sex. Anledningen till att vi valde de klasserna är för att i årskurs sex sätts de 

första betygen och vi vill därför ta reda på vilka kunskaper eleverna besitter i 

årskursen de får betyget i. Vi har valt att skriva om betyg och bedömning för att det 

är ett så viktigt inslag i skolan och har en så stor påverkan på elevers framtid. 

Betygen har sedan länge använts som urvalsinstrument för högre studier och det är 

därför som det är så viktigt att elever får en rättvis bedömning.   

Under vår utbildning har vi stött på problem med att eleverna ofta inte är medvetna 

om vilka målen är och vilka krav som ställs på dem i ämnet Idrott och hälsa. Hur kan 

läraren förvänta sig att eleverna uppnår de mål och krav som han/hon har, om inte 

dessa förmedlas till eleverna. Vi har under våra perioder ute på fältet på olika skolor 

uppmärksammat att många elever inte har de förutsättningar och kunskaper om 

kursplanen och dess innehåll som kan vara nödvändigt för att få en rimlig chans att 

uppnå målen. 2011 fick grundskolan en ny läroplan (skolverket, 2011) med nya 

betygskriterier som syftade till en mer rättvis och likvärdig bedömning. Lärarna på 

skolorna hade en efterfrågan på en ny betygsskala. Många ansåg att det saknades 

graderingar i betygen mellan G och VG, VG och MVG. De saknade det stadiet som 

finns emellan de olika betygsstegen, t ex resulterade G- och G+ i slutändan till G 

trots att kunskapsnivån skilde stort. Betygsskalan ändrades och förlängdes från IG - 

G – VG – MVG till F – E – D – C – B – A.  

Under vår skolgång har även vi fått utstå orättvisa och omotiverade bedömningar och 

betyg. Under utvecklingssamtalen fick vi ofta höra att våra kunskaper motsvarade ett 

G+ eller VG+ och ofta tänkte vi inte på vad som låg bakom betyget och vad vi kunde 

göra för att förändra pluset till betyget över, speciellt inte inom ämnet Idrott och 

hälsa. Vi upplevde att ämnet skiljer sig från de andra mer teoretiska på så sätt att vi 

som elever ofta är fysiskt aktiva och inne i vår egen värld. Vi handlade impulsivt och 

reflekterade ofta inte över varför eller hur vi utförde ett visst moment. När det sedan 

var dags för det slutliga utvecklingssamtalet inför betygen i årskurs nio låg vi 

fortfarande på mellanstegen i betygsskalan. Först då började vi som elever tänka 

efter vad det var som vi kunde gjort annorlunda eller förändrat för att få det högre 

betyget som vi själva tyckte att vi borde fått. Först då fick vi en motivering av läraren 

på det betyg som vi skulle få, men att få den i slutet av årkurs nio gjorde det i stort 

sett omöjligt att påverka. Det ligger som grund till att vi har valt att undersöka och 

skriva om elevers uppfattning av betyg och bedömning. Vi vill ta reda på om 

eleverna har de kunskaper som de borde ha för att få möjlighet att prestera sitt bästa 

med utgångspunkt i Lgr 11. 
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2 BAKGRUND 
Definition av betyg enligt Nationalencyklopedin: 

”betyg, betygsgivning, utsaga om eller bedömning av prestationer av olika slag, 

ofta ett samlande mått på prestationer under en viss tidsperiod. Ett viktigt 

tillämpningsområde för betyg är skolprestationer” (Nationalencyklopedin, 2013). 

Enligt Nationalencyklopedin (2013) är definitionen på bedömning följande:  

”Värderande utlåtande över ngt vanl. grundat på sakliga överväganden”. 

Redelius (2008) skriver att bedömning är en komplicerad fråga, både när det handlar 

om på vilken grund en bedömning ska göras, om den ska utföras och när det ska ske. 

Lpo 94 innebar att endast eleverna i årskurs åtta och nio fick betyg i grundskolan, 

något som har ändrats i den nya läroplanen och förskjutits ner i åldrarna. Hon menar 

att positiva saker som kan komma som en följd av att ge betyg i de yngre åldrarna är 

exempelvis att en elev som inte kan simma eller har motoriska problem i sina 

rörelser tidigare kan fångas upp och få den hjälp eller det stödet som han eller hon 

behöver. Många studier visar att läraren inte bedömer de moment som ska bedömas 

och många elever uppnår ett högt betyg trots brister i rörelse till musik eller simning. 

De menar även att betygets syfte att motivera kan ge motsatta effekter och snarare 

hindra elevers utveckling och tidigt sätta käppar i hjulen. Många politiker är inte 

överens om hur betygen fungerar med det avseendet som det är menat. Betyget ska 

användas för att informera om eleven har uppnått de kunskaper och färdigheter som 

krävs, för att ge eleverna motivation att fortsätta eller öka sina studier och kanske 

framför allt som ett urvalsinstrument. Många elevers framtid är beroende av deras 

betyg redan från grundskolan, för att de sedan ska kunna söka vidare till högre 

studier i det ämnet de vill inrikta sig på. Redelius (2008) skriver att betyget har visat 

sig ha betydelse för elevers självuppfattning och självkänsla och menar att det på så 

vis kan vara ett kvitto på att man som elev presterar det som kunskapskraven syftar 

till. 

Annerstedt (2007) poängterar svårigheter kring bedömning och betygsättning. Han 

menar att lärare i idrott och hälsa bedömer och betygsätter väldigt olika beroende på 

tidigare erfarenheter och egna värderingar. Betygskriterier lärare emellan kan se 

väldigt olika ut. Han har uppfattningen att den största orsaken till att läraren 

betygsätter på felaktiga grunder är att idrott och hälsa inte behöver räknas in då man 

söker till högskolan (a.a). Även Redelius (2010) resonerar på liknande sätt som 

Annerstedt (2007) där hon beskriver följande:  

”Flera nationella studier visar att både lärare och elever tycker att idrott och 

hälsa är ett viktigt ämne. Vilka kunskaper som är viktiga, alltså vad som är 

betydelsefullt att lära sig, har dock både lärare och elever svårt att redogöra för. 

Det kan bli problematiskt då lärare ska sätta betyg på sina elever, eftersom 

grundtanken i dagens målrelaterade betygssystem är att ämnet kunskapsmål 

alltid ska tjäna som utgångspunkt för bedömning” (Redelius, 2010 s 217).  

 

Redelius (2010) menar att om läraren har svårt att formulera ord för vilka kunskaper 

eleverna skall tillgodogöra sig kan det med stor sannolikhet leda till att 

kunskapskraven inte utgör den självklara referenspunkten vid bedömning och 

betygsättning. Vidare menar hon att det kan leda till att klockan och måttbandet blir 



3 

 

 

grunden för bedömning. Det kan sända signaler till eleverna att prestation i form av 

resultat är det som är viktigt i ämnet (a.a.). 

2.1 Teoretisk referensram 

Som teoretisk anknytning har vi valt det sociokulturella perspektivet på lärande. Det 

sociokulturella perspektivet innebär att kunskap uppstår i sammanhanget och miljön 

som eleven vistas i. Den fysiska miljön är viktig för att eleven ska få ett samspel och 

är även en viktig del i elevens utveckling. Relationen mellan elev och lärare är också 

av betydelse där kommunikationen mellan dessa utgör en grund för ett bra 

samarbete. Lärarens sätt att kommunicera med eleverna är avgörande när det 

kommer till bedömning och betygsättning. 

   

Enligt Dysthe (2003) är det sociokulturella perspektivet en stor och omfattande teori 

som kan sammankopplas med andra teorier. De kognitiva teorierna är en sådan 

eftersom dessa innefattar elevernas förmåga att ta till sig och bearbeta information. 

Att ta in och bearbeta information hör till elevernas vardag och ingår i allt lärande, 

även lärandet om kunskapskraven. Samarbete är en viktig del i det sociokulturella 

perspektivet när det gäller betyg och bedömning. Läraren måste ta reda på elevernas 

förkunskaper för att kunna utveckla deras kunskaper ytterligare.  

 

Korp (2003) beskriver det sociokulturella perspektivet på liknande sätt och tar upp 

att läraren ska kunna se var eleven står kunskapsmässigt. Därefter ska läraren kunna 

bedöma vad eleven kan jobba vidare med för att utvecklas och sätta in rätt 

stödåtgärder för att ett utvecklande skall ske. Sista steget handlar om att förverkliga 

att eleven när de uppsatta mål som läraren bestämt för att ett utvecklande skall 

uppnås(a.a.).  

 

Dysthe (2003) beskriver utifrån Vygotsky att när det gäller bedömning är det även 

viktigt att mäta elevens potential och inte bara var eleven befinner sig för tillfället. 

 

En aspekt i det sociokulturella perspektivet på lärande är: 

”När någon inte når målet, betraktar man inte detta som ett naturligt uttryck för 

bristande fallenhet eller intresse. I stället riktas uppmärksamheten mot vad 

barnet, föräldrarna, läraren, skolan och andra aktörer kan göra för att barnet skall 

nå målet” (Säljö, 2000 s. 24). 

 

”Många faktorer påverkar måluppfyllelsen, men den grundläggande 

analysenheten i en sociokulturell ansats är att handlingar och praktiker 

konstituerar varandra” (Säljö, 2000, s. 128). 

 

Enligt Säljö (2000) får eleverna en uppfattning av vad idrott och hälsa kan innebära 

eller innebär under idrott och hälsa undervisningen om man utgår från ett 

sociokulturellt perspektiv. Vidare beskriver Säljö att elever kommer att agera utefter 

vad de uppfattar som möjligt och vad de uppfattar att det krävs av dem. Alla faktorer 
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som utspelas under idrott och hälsa undervisningen kommer att spela roll för vilken 

uppfattning eleverna får av ämnet.  

 

Skolverket (2008) skriver att många lärare ansåg att betygskriterierna i Lpo94 var 

otydliga och att de kanske tolkas på olika sätt utifrån egna erfarenheter och lokala 

förutsättningar. Ofta kunde betygskriterierna ändras för att passa in på lokala nivåer. 

Kriterier som handlade om ha aktiv närvaro och ha god social förmåga är ofta saker 

som ligger till grund för bedömning. Precis som Redelius (2008) skriver så är dessa 

kunskapskrav inte förankrade i någon del i läroplanen. Även nivån på kraven var för 

lågt ställda. För många elever räckte det med att ha bra närvaro för att uppnå betyget 

godkänt. Enligt Annerstedt (2002) är det viktigt att idrottslärare konstant observerar 

prestationerna som eleverna gör för att på så sätt kunna identifiera elevernas resultat 

och förmågor. Han beskriver att lärare måste göra bedömningar ofta för att på så sätt 

se om eleverna är på rätt väg för att nå de uppsatta målen. Om det visar sig att eleven 

inte är på rätt väg skall en bedömning av vad som skall göras för att ändra på detta 

göras i samråd mellan skola, elev och föräldrar. Att se varje elevs kunskapskvaliteter 

är syftet med bedömning och därigenom skall elevers styrkor och svagheter kunna 

beskrivas och ses. Denna information som bedömningen ger skall föras vidare och 

tas upp på utvecklingssamtal och vara till hjälp när planerandet av vilka kunskaper 

eleven skall utveckla ska planeras. Varje termin skall utvecklingssamtal fullföljas 

och de ska behandla hur elevens prestationer varit samt ge eleven feedback (a.a).     

2.2 Lgr 11 

När den nya läroplanen Lgr 11 kom förändrades skolan på många olika sätt. På ett 

sätt genom införandet av betyg i årskurs sex. I förra läroplanen lpo94 fick eleverna 

som först betyg i årskurs åtta. Fördelar med att tidigarelägga betygsättningen är att 

man tidigare kan påverka sina betyg. Det kan också leda till att betygs innebörd blir 

avdramatiserat och inte lika utpekande samt allvarligt. Nackdelar med att 

tidigarelägga betygen är att de elever som inte uppnår ett godkänt betyg får en tidig 

stämpel på att deras kunskaper inte räcker till, vilket kan leda till att betygen inte får 

en motiverande funktion. Selghed (2004) menar att motiveringen till att tidigarelägga 

betygen i grundskolan är för att de skapar en stark motivation och att betyget medför 

att eleverna blir medvetna om sin egen förmåga.  

Selghed (2010) menar att genom tydligare målbeskrivningar och kunskapskrav 

kombinerat med en betygskala i sex steg ska detta generera förbättrad likvärdighet 

och rättvisa i betygsättningen. Vidare menar han att syftet med införandet av det nya 

betygsystemet ska vara att säkra måluppfyllelsen samt att vid lärares bedömningar 

och betygsättning uppnå en ökad precision. 

Skolverket (2011) beskriver att läraren ska förhålla sig till dessa riktlinjer när det 

gäller betyg och bedömning: 

 

”genom utvecklingssamtal och den individuella utvecklingsplanen främja 

elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling, 

utifrån kursplanernas krav allsidigt utvärdera varje elevs kunskapsutveckling, 

muntligt och skriftligt redovisa detta för eleven och hemmen samt informera 

rektorn, 
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med utgångspunkt i föräldrarnas önskemål fortlöpande informera elever och hem 

om studieresultat och utvecklingsbehov, och vid betygssättningen utnyttja all 

tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till de nationella 

kunskapskraven och göra en allsidig bedömning av dessa kunskaper” (s 18). 

Enligt Eklöf (2011) har betygen fyra olika syften och funktioner, dessa är 

information, motivation, urval och kontroll. Informationsfunktionen ger en inblick i 

elevens kunskaper i förhållande till de mål som finns i styrdokumenten och dess 

utveckling. Motivationsfunktionen innebär att betygen i sig ska fungera motiverande 

och ge eleverna motivation till att lära sig mer. Urvalsfunktionen är avgörande för 

många elevers kommande yrkesliv och framtid då elever i konkurrens med varandra 

väljs ut beroende på betygsresultat. Kontrollfunktionen är kopplad till central nivå 

där betygen används för att utvärdera verksamheten. Det kan handla om att skolan 

skall utvärdera sig själv och sin verksamhet eller att skolinspektionen på statlig nivå 

skall utföra jämförelser och inspektioner (a.a).    

I Lgr 11 ser det annorlunda ut. Skolverket (2011) skrivet för att en elev ska uppnå 

godkänt/E måste han eller hon uppnå och klara av alla kunskapskrav, missar eleven 

en del blir betyget Icke godkänt/ F. 

Skolverket (2012) skriver att skolan ska vara en plats för alla och det ska finnas en 

likvärdig bedömning. För att bedömningen ska bli mer rättvis och likvärdig krävs det 

att läraren endast bedömer de saker som ska bedömas utefter de kunskapskraven som 

finns. Det vill säga att bedömningen har en hög validitet. Om läraren istället bedömer 

saker som hur långt en elev hoppar i höjdhopp eller eleven har prickfri närvaro 

försämras validiteten. Skolverket (2008) skriver hur man som lärare kan göra för att 

undvika den typen av bedömning.  Dels genom att de uppgifter eleverna får är 

förankrade i kunskapskraven, och på så sätt även det läraren bedömer. Studier visar 

att det finns tre kategorier av lärare, det är de som går på magkänslan, de som samlar 

material i form av olika dokument för att senare ha som en grund för bedömning, och 

slutligen de som gör en systematisk planering som innehåller de didaktiska frågorna 

när och hur bedömningen ska genomföras. Det som skiljer sig är att läraren som går 

på magkänsla inte utgår ifrån någon dokumentation utan endas efter vad han eller 

hon känner. Det som kan vara negativt att samla bevis för en elevs betyg är enligt 

Skolverket (2012) att det tenderar att ofta finnas med prestationer som inte finns med 

i kunskapskraven, som att hoppa högt i höjdhopp. Läraren som systematiskt planerar 

har som kännetecken att planera bedömningen och göra den till en del i 

undervisningen. Det är något som kräver en strategi för vad som ska bedömas, hur 

det ska göras och när det är lämpligt att bedöma. 

2.3 Elevernas uppfattningar 

Enligt myndigheten för skolutveckling (2007) har elever svarat på frågan vad man lär 

sig i undervisning i idrott och hälsa. Återkopplingen var för de mesta positiv och har 

fått namnet NU 03-studien. Eleverna framför bestämt att de skulle vilja lära sig ännu 

mera i ämnet. På frågan vad eleverna anser att de lär sig på idrott och hälsa lektioner 

blir svaren följande: det tydligaste svaret är att när man får röra på sig kommer man 

att må bra (70 %), genomföra idrottsaktiviteter av olika slag (68 %), hur man 

förbättrar sin kondition och kunskaper om detta (63 %). Kunskaper i hur man tränar 

rörlighet och styrka uppges också, ta eget ansvar för sin fysiska träning samt att inta 

ett hänsynsfullt förhållningssätt till både flickor och pojkar, dessa förmågor svarar de 

flesta eleverna att de lärt sig i idrott och hälsa. Eleverna säger också att genom 
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undervisningen har deras rörlighet, kondition och styrka påverkats (76 %), deras 

välmående (68 %), lusten till att röra sig (67 %), men också förmåga till att 

samarbeta (70 %). Andra tidigare studier som gjorts på elevers uppfattningar av vad 

de lär sig i idrott och hälsa visar liknande resultat som NU 03-studien visar, alltså att 

eleverna har lärt sig olika idrotter och dess spelregler, förmågan att samarbeta, 

välmående kommer när man rör sig, verktyg för att få bättre kondition och 

hänsynstagande till flickor och pojkar. Studien visar också att ämnet åstadkommer att 

eleverna får ett bättre självförtroende och att de lär sig att ta hand om sin hälsa (a.a). 

Enligt Larsson (2004) svarade eleverna på frågan om innehållet i ämnet idrott och 

hälsa och de svar som de angav var inte av kunskapskaraktär som anges i läroplanen 

utan de angav istället de aktiviteter som de kommit i kontakt med under sin 

undervisning. Eleverna tolkar att själva idrotten är målet med undervisningen när den 

i själva verket skall ses som ett medel för att nå målen. När eleverna hör idrott så 

associerar dem det med aktiviteter som de har gjort i någon idrottsrörelse. Troligen är 

det inte i många andra ämnen som i exemplet här ovan där andra organisationer 

utanför skolans ramverk kan påverka verksamheter inom skolan. När eleverna fick 

frågan ”vad gör ni på idrott och hälsa” var det vanligaste svaret ”allt möjligt”. 

Larsson ställer sig då frågan hur man ska tolka vad svaret allt möjligt betyder i detta 

forum. Varför utrycker sig inte eleverna mer utförligt? Vidare beskriver han att han 

vill koppla till tidigare fråga där utomstående organisationer nämns och han menar 

då att det som är ”möjligt” vid sidan av skolan är vad som blir ”möjligt i ämnet idrott 

och hälsa. Aktiviteter som frilufsliv, dans och rytmik är något som elever uppger att 

de sällan gör vilket medför en syn på att det inte är ”möjligt” att genomföra i idrott 

och hälsa. Larsson vill vara tydlig med att man inte ska lägga för stor värdering på 

elevernas förmåga att kunna berätta vad de lär sig på idrott och hälsa undervisning 

samt vad man ska lära sig. Något som han vill att man ska uppmärksamma är att i 

ämnet idrott och hälsa är det många elever som inte kopplar lärande till ämnet (a.a). 

Enligt Redelius och Hay (2011) beskriver eleverna olika kroppsliga och sportsliga 

förmågor såsom att man ska vara bra på många olika sporter, ha bra bollkontroll, 

kunna springa snabbt, vara gymnastisk, vara bra på att kasta, visa upp bra sportsliga 

resultat samt att vara vältränad för att få ett bra betyg i idrott och hälsa. Den kategori 

som näst flest elever angav som viktig var att man gör sitt bästa. Eleverna säger att 

det är viktigt att man alltid gör sitt bästa i klassen även om uppgiften man ställs inför 

är svår så måste man ändå försöka och aldrig ge upp. På delad andra plats kom 

kategorin att vara positiv. Eleverna tror att inställningen är viktig för ett högre betyg 

skall kunna uppnås. Att visa intresse, vara koncentrerad, att vara motiverad, le 

mycket samt att vara på ett bra humör anges också som viktigt. Nästa kategori är 

närvaro, här beskriver eleverna vikten av att delta under lektionen. Eleverna 

beskriver att det är av största vikt att man byter om innan lektionen men att det inte 

fanns några speciella mål eller kunskaper som skulle uppnås. Därefter angavs att det 

är viktigt att man som elev har rätt beteende, vidare menar eleverna att inom denna 

kategori innefattas egenskaper som att kunna samarbeta, vara en bra vän, hjälpa dem 

som behöver det, kunna följa regler, alla skall respekteras samt att uppmuntra tjejer. 

Eleverna uppgav också att för att få ett högt betyg ska man agera på ett visst sätt, t ex 

komma i tid till lektionen, inte störa och lyssna på dem instruktioner som ges. Aktivt 

deltagande är nästa kategori som anges och innebär precis som det låter att man skall 

vara aktiv som elev samt att man skall vara i rörelse i hög grad. Att uppvisa 

ledarskap anges som nästa viktiga uppgift för att få ett högt betyg, som elev ska man 

kunna uppvisa sina kunskaper, vara seriös och visa upp sina instinkter att leda. Att 
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inneha teoretiska kunskaper är nästa kategori och betyder att man som elev ska ha 

kunskaper om hur man förebygger skador, näringslära och anatomi. Att vara med i 

någon idrottsklubb anges som nästa kategori. Några få elever uppgav att om man är 

med i en idrottsklubb hjälper det en att uppnå ett högre betyg. Den sista kategorin 

handlar om att man som elev blir sedd. Här menar ett fåtal elever att det är viktigt att 

ens lärare ser en, antingen kan man fjäska för sin lärare, ha en tydligt färgad tröja 

eller försöka att bli vän med sin lärare. Vidare ställdes frågan genom intervjuer till 

eleverna om vad dem ansåg vara viktig kunskap inom idrott och hälsa. En elev angav 

att det som var viktigt att lära sig enligt honom/henne var kunskaper om mat, hur 

kroppen fungerar och att veta om sina begränsningar. Följdfrågan på detta blev om 

eleven tycker att denne har haft undervisning där detta lärts ut och svaret blev att 

eleven inte tyckte det. Eleven beskriver vidare en skillnad mellan idrott och hälsa 

jämfört med andra ämnen. I idrott och hälsa räcker det med att man som elev 

försöker men om det hade varit en engelskalektion skall man veta och visa upp 

förmågorna som förväntades. På sista frågan som ställdes som var om det är något du 

behöver ha kunskap om i idrott och hälsa gavs liknande svar som i 

enkätundersökningen, t ex att ha kunskap om några idrotter. Något som dock 

överraskade var att en del elever ansåg det fanns ingenting som man behövde veta 

(a.a). 

Redelius och Hay (2011) menar att det som man har funnit i sina undersökningar är 

att en stor del av elevernas svar var inriktade på att ha egenskaper som fokuserade på 

beteende och attityder istället för att ange kunskaper som är specifika för ämnet 

idrott och hälsa. Vidare har man funnit att eleverna anser att betygen är viktiga, dock 

är det inte betygskriterierna som eleverna ser som den avgörande faktorn för en 

kvalitativ idrott och hälsa undervisning. Eleverna svarade att det är viktigt för dem 

att ha betygskriterier som är tydliga för dem, men att det även är viktigt att 

bedömningar genomförs på ett sätt som gör att de är medvetna om dem (a.a).  

Öhman (2007) visar i sin studie att lärarens ordval har stor påverkan på elevers 

uppfattning kring vad som är viktigt i ämnet idrott och hälsa. Hon menar att ord som 

bra, kämpa, jobba på är vanliga att lärarna använder sig av. På så sätt kan det leda till 

att eleverna får den uppfattningen om att kämpa och göra sitt bästa är delar i 

kunskapskraven (a.a).   

Enligt Redelius (2008) ansåg många elever i hennes undersökning att det endast 

räckte att vara närvarande på lektionen och att vara ombytt. Det fanns inga spår av 

förankring i kunskapskraven i deras svar. Det var även många som ansåg att det var 

viktigt att vara fysisk aktiv på lektionerna. Om man som elev var så aktiv som 

möjligt ledde det till högre betyg. Något som hon poängterar är att det inte står med i 

några kunskapskrav. Inte heller elevernas inställning är något som ska bedömas, men 

som ändå ligger högt upp på elevernas lista för vad som krävs för att uppnå högsta 

betyg. Redelius (2008) skriver att elevernas syn på vad som bedöms inte speglar vad 

som i själva verket bedöms, eller borde bedömas. Ett tydligt exempel är närvaro som 

många elever anser är viktigt. Skolverket är mycket tydlig med att närvaro aldrig är 

något som ska bedömas i sig, men att närvaro kan vara en förutsättning för att 

lärande ska ske.  

Enligt Heyam Reda och Mona Ahmad (2012) har de i sin studie på kommunala 

skolor i Kuwait frågat om elevers uppfattningar i idrott och hälsa. På frågan om de 

överensstämmer med påståendet att deras idrott och hälsa lärare bryr sig om klassen 

svarade 59,5% av de manliga studenterna att de höll med medan bland de kvinnliga 
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studenterna höll 53,7 med påståendet. På frågan om eleverna tycker att deras lärare 

hade tillräckliga ämneskunskaper svarade 57,6% av de manliga studenterna att de 

höll med, 19,4% visste inte och 23 % instämde inte, bland de kvinnliga studenterna 

svarade 38,1% att de tyckte att läraren hade tillräckliga ämneskunskaper, 29,5% 

visste inte och 32,39% överensstämde inte. På frågan om eleverna ansåg att deras 

lärare var kvalificerad nog att undervisa dem svarade 53 % av de manliga 

studenterna att de höll med, bland de kvinnliga studenterna svarade 59.8% att de inte 

tyckte att deras lärare var kvalificerad nog (a.a).  

Enligt Dyson (2006) har i studier blivit funnet att lärarna i idrott och hälsa inte 

uttryckligen förmedlar sina mål till sina elever och att studenter därför fick 

uppfattningen att grunden för läroplanen var vag. Detta ledde till att dessa elever fick 

uppfattningen av att läroplanen inte var relevant (a.a). 

2.4 Lärarnas uppfattningar 

Enligt myndigheten för skolutveckling (2007) tar NU 03-studien även upp lärarnas 

uppfattningar. Lärarna får inledningsvis ange vad idrottsundervisningen i skolan 

skall ge eleverna, de ska ange tre saker som de anser vara viktigast samt minst 

viktigt. Det som lärarna anser vara viktigast är att eleverna genom fysisk aktivitet har 

roligt. Det näst viktigaste är att eleverna ska lära sig att samarbeta med varandra, få 

en bättre fysisk förmåga, får möjligheten att testa många olika aktiviteter av idrott, 

får kunskaper om hälsa och att den egna kroppen ses med positiva ögon. Det som 

anses som minst viktigt av de flesta lärarna är att eleverna kommer i kontakt med 

tävlande och konkurrens. I studien är det många lärare som utrycker att utvecklandet 

av sin kritiska förmåga är något mindre viktigt för eleverna.  En stor del av lärarna i 

NU 03-studien uppgav att de tycker att man som idrottslärare ska vara med och se till 

att eleverna utvecklar ett positivt synsätt till sin egen kropp. Lärarna anser att det är 

mer väsentligt att eleven har en god fysisk förmåga än att vara kunnig på en massa 

olika grenar i idrott eller att man har blivit vältränad och stark. Tillsammans med 

andra studier visar NU 03-studien att utveckling och lärande uppstår i undervisning i 

idrott och hälsa (a.a). 

Enligt Annerstedt och Larsson (2010) är deras syfte med sin studie att undersöka 

idrottslärare från Sverige om deras uppfattningar och erfarenheter kring det 

kriterium-refererade betygssystemet samt om dess praktiska konsekvenser. Deras 

studie har visat att det är tveksamt om en rättvis betygsättning utförs då man funnit 

bristande insyn, reliabilitet och validitet. De finner också att för studenter är 

betygssystem antingen inte tillgängliga eller uppfattas de som genomskinliga. De 

finner stora skillnader mellan olika lärare och skolor, t ex i en del skolor räcker det 

med att vara ombytt och närvara för att uppnå godkänt medan i andra skolor skall 

eleverna visa att man har ämneskunskaper samt att man har en kompetens som är 

stark. De flesta lärarna är av uppfattningen att betygskriterierna är för låga och att 

högre krav borde kunna ställas. En manlig lärare beskriver sin undervisning som att 

denne alltid ser till att sina elever är fysisk aktiva och att de deltar samt att eleverna 

får instruktioner i vad de behöver göra för att få godkänt. När det gäller betygsättning 

säger en kvinnlig lärare att när det gäller betygen godkänt och väl godkänt är det inga 

speciella prestationer eller kunskaper som denne tittar på utan att elevens 

förutsättningar spelar en stor roll. Fortsättningsvis beskriver läraren att denne skulle 

kunna överväga att ge ett mycket väl godkänt även om den enskilde eleven skulle ha 

avsaknad av färdigheter. Läraren anser det som mer viktigt att eleven har en bra 
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attityd, alltid gör sitt bästa och är socialt kompetent. Författarna har funnit att lärarna 

utför bedömningar men att de inte är förankrade med de nationella kriterierna, lokala 

arbetsplanerna eller de lokala betygskriterierna. Här konstateras att tolkningen av 

kriterier är väldigt skiftande mellan lärare och skolor. En kvinnlig lärare beskriver att 

hon går magkänsla när det kommer till bedömning/betygsättning. Vidare beskriver 

hon att hon observerar eleverna samtidigt har hon betygsmatrisen i bakhuvudet, 

därefter tar du ställning vilka krav som skall ställas för ett visst betyg. Detta 

beskriver den kvinnliga läraren som en magkänsla, att bestämma elevens betyg 

upplevs inte som särskilt svårt men att förklara vad som skall uppnås för varje nivå 

uppfattar hon som svårt. Vilka kunskaper som skall bedömas uppges vara en svår 

uppgift från en annan manlig lärare. Läraren vill dock vara tydlig med att denne själv 

hade en klar bild av vilka krav som skulle vara uppnådda i respektive årskurs. Att 

läraren kunde uttrycka sig självsäkert förklarades genom en lång erfarenhet från den 

enskilde läraren, denne hade skapat en egen bild av vad som var lämpliga krav för 

varje betygssteg. Det som beskrivs som svårt är att peka ut vad läraren kallar exakta 

krav, vilket kan uppfattas som otydligt. Författarna drar slutsatsen att idrottslärare ser 

ut att ha skapat ett personligt sätt att bedöma sina elever, som sker i en kombination 

mellan ett målrelaterat system med ett norm-refererande system, där man funnit att 

jämförelser mellan elever förekommer. En manlig lärare förklarade kombinationen 

med att ett mycket väl godkänd kunde jämföras med en femma eller en stark fyra i 

det gamla systemet. Lärarna var medvetna om att dessa tankegångar inte är tillåtna 

men valde att göra det ändå.  

När lärarna skulle ange vad de bedömer i idrott och hälsa kom det fram att de hade 

en rätt så skiftande syn på de personliga betygskriterierna. En manlig lärare beskrev 

att denne är av uppfattningen att många idrottslärare gör bedömningen först och 

därefter letar efter kriterier som stämmer in. Vidare beskriver han att man som lärare 

vet vilket betyg en elev skall få och att detta sitter i bakhuvudet men att kriterierna 

givetvis förmedlas när man pratar med elever och föräldrar. Lärarna anger att dessa 

omständigheter skall bedömas i idrott och hälsa, närvaro, social kompetens, 

arbetsinsatsen, ledarskapet, kompetensen inom olika sporter, och provresultat på 

teoretiska prov. Något som är förbryllande är att de tre som nämns först inte finns 

med i de nationella kriterierna. En manlig lärare beskrev att han tyckte det var viktigt 

att eleverna visade ledarskap och att de var initiativrika. En kvinnlig lärare instämde 

med tidigare kommentar och lade till att eleverna skall visa viljestyrka, engagemang 

och attityd. De flesta lärarna var tydliga med att det finns vissa beteenden som är mer 

eftersträvansvärda än andra som t ex att vara i tid, ha rätt kläder för ändamålet, göra 

sitt bästa och uppvisat intresse. En lärare ger ett exempel på en elev denne tidigare 

hade haft, eleven var duktig i allt som de hade genomfört på lektionerna och även i 

fotboll vid sidan av skolan men eleven ansträngde sig inte på lektionerna då denne 

sparade krafter till eftermiddagen. Detta ledde till att läraren valde att inte ge eleven 

högsta betyg vilket eleven tyckte var fel av läraren, läraren motiverade sitt beslut 

med att eleven inte varit ambitiös eller positiv. Här kan man konstatera att ambition 

kompenserar för prestation. Många lärare uppger att så länge en elev ihärdigt jobbar 

för att göra sitt bästa har en chans att nå ett högre betyg trots att deras uppvisade 

prestationer inte egentligen skall räcka. Lärarna poängterar dock att för att få högsta 

betyg måste studenterna ha uppvisat färdigheter som läraren anser vara viktiga. 

Avslutningsvis kan man konstatera att bedömningen i idrott och hälsa i hög grad har 

att göra med om att man som elev skall ha rätt attityd och knappt alls om att uppnå 
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olika steg av förståelse och kunskap. Lärarna är av uppfattningen att en del 

beteenden är essentiella för att kunna få bra betyg (a.a). 

Redelius, Fagrell & Larsson (2009) skriver att svaren från intervjuerna av lärarna 

visade att det många trycker på är att lektionerna i idrott och hälsa måste vara roligt. 

Eleverna ska få prova olika saker och väcka ett intresse för att vara aktiv. En 

anledning kan vara att ett mål länge har varit att skapa ett bestående intresse för att 

vara fysiskt aktiv. De skriver att det är anmärkningsvärt att inga lärare nämner de 

kunskapskrav som finns som en viktig del i undervisningen. Det var svårt för många 

lärare att beskriva viktiga kunskaper och vad eleverna ska lära sig. Ofta handlade det 

just om prestationer som att hoppa högt eller springa snabbt. Lärarna skulle beskriva 

den perfekta eleven. Saker som lyftes fram var positiv inställning och på gott humör. 

De ska vara hjälpsamma och komma i tid, även vara ombytta. Det speglar i sin tur 

vad eleverna uppfattar som viktigt (a.a). 

Redelius m.fl (2009) fick fram riktlinjer som lärarna tyckte var viktiga att hålla sig 

till. 

• Att ha rätt utrustning och visa intresse 

• Att vara aktiva och visa intresse 

• Att vara en bra kompis och hjälpa kamraterna 

De skriver att en anledning till att lärarna bedömer prestationer kan vara att de 

relaterar till fysiska aktiviteter utanför skolan. Många lärare har tidigare varit ledare i 

någon klubb och är därför kvar i sitt tänk när det gäller prestationer. På så sätt kan 

man förklara varför flickor inte får lika högt betyg som pojkar i ämnet menar 

Redelius m.fl (2009).  
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3 SYFTE 
Syftet med studien är att undersöka elevers uppfattning om vad de blir bedömda och 

betygsatta på i ämnet idrott och hälsa. Vi vill undersöka elevers kunskaper i detta 

ämne. Vi vill även ta reda på hur väl lärares och elevers uppfattningar stämmer 

överens med varandra i bedömning och betygsättning.  

Studien utgår från följande frågeställningar: 

• Vad har eleverna för uppfattning av vad läraren bedömer och betygsätter i 

idrott och hälsa? 

• Stämmer elevers uppfattning överens med lärarens uppfattning om vad som 

är viktigt för ett bra betyg i idrott och hälsa? 
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4 METOD 

4.1 Val av metod 

För att kunna svara på frågeställningarna valdes två olika metoder, en kvantitativ och 

en kvalitativ. Enkätstudien är den kvantitativa metoden och intervjuerna utgör den 

kvalitativa. Valet av att enbart genomföra intervjuer med lärarna och genomföra 

enkätstudier på eleverna är dels av bekvämlighetval men även av åtanke för eleverna. 

Valet av metod gör att undersökningarna blev tidsbesparande och mindre stressande 

samt utpekande för eleverna. Intervjuerna spelades in för att få tillförlitlig empiri. 

4.2 Enkäter 

Anledningen till valet av enkätstudier med eleverna är för att efter att ha läst andra 

artiklar har vi märkt att det kan vara känsligt att svara på frågor i en direkt intervju. 

Genom enkäter tas felfaktorn bort och leder till mer utförliga svar. Det medför att 

eleverna får mer tid att svara på frågorna i lugn och ro, vilket även kan leda till mer 

utförliga och genomtänkta svar. Vi vill få en bredare undersökning när det gäller 

elevers uppfattning kring bedömning och betygsättning. En bredare 

undersökningsgrupp ger mer material att analysera och jämföra. Därför gjordes valet 

att genomföra en kvantitativ undersökning av elevers uppfattning av betyg och 

bedömning. Enkäten tog mellan fem och tio minuter att fylla i och genomfördes av 

55 elever. Enkäten genomfördes i idrottshallen i direkt anslutning till lektionen i 

idrott och hälsa på båda skolorna. Eleverna hade möjlighet att ställa frågor om någon 

fråga upplevdes som oklar då vi båda fanns på plats. Enkäterna innehöll endast fyra 

frågor för att inte eleverna skulle tappa intresset. 

4.3 Intervjuer 

Till skillnad mot eleverna så blev valet att genomföra en kvalitativ undersökning i 

form av intervjuer med lärarna. Anledningen till detta val är att det inte är lika 

pressande för lärarna att svara på våra frågor muntligt som det kan vara för elever. 

Positivt med intervjuer är möjligheten att ställa följdfrågor när vi inte riktigt får de 

svaren som vi är ute efter. Lantz (2013) poängterar vikten av att vara tydlig i sina 

formuleringar. Hon menar att ansvaret ligger på intervjuaren för att kvalitén ska hålla 

så hög standard som möjligt. Det är viktigt att skapa en god kontakt med den 

personen som blir intervjuad. Frågorna som ställs ska vara korta och precisa och leda 

till långa utförliga svar. Viktiga kompetenser att inneha för oss som intervjuar är 

följande:  

”empati, självreflektion och självkännedom, metakognition, lyhördhet, 

accepterande hållning, förmåga att ge känslomässig bekräftelse” (Lantz, 2013 s 

109-110).  

Intervjuerna höll på i 15-20 minuter och genomfördes på idrott och hälsa lärarnas 

arbetsrum. Under intervjun fanns inga störningsmoment utan vi var själva med 

lärarna. 

4.4 Urval 

Vi har valt att genomföra våra enkäter och intervjuer på en landsbygdsskola och en 

stadsskola. Vi har valt dessa skolor då vi tidigare har kommit i kontakt med dem. På 

båda skolorna är undersökningarna gjorda i årskurs sex. Anledning till valet av 
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årskurs sex är att de ganska nyligen har börjat med att införa betyg i denna årskurs. 

Vi tog kontakt med de utvalda lärarna först via mail och därefter via telefon. Båda 

skolorna är den ena författarens tidigare vfu-platser. Enkätstudien kommer att 

genomföras på 55 elever och intervjuerna på två lärare i idrott och hälsa.   

4.5 Bortfall 

Endast tre elever var borta den dag då undersökningarna genomfördes. Att bara en så 

liten del av eleverna var borta gör att våra resultat inte hade påverkats särskilt mycket 

om de hade varit närvarande. En liten grupp av elever valde att bara svara på vissa 

delar av enkäten. 

4.6 Bearbetning av material 

Vi kommer att redovisa våra resultat i form av stapeldiagram. Vid resultat av 

intervjuerna kommer vi att citera svaren från lärarna, det gör vi för att ge en så rättvis 

bild som möjligt av lärarens svar. Vi kommer även att sammanställa deras svar med 

egna ord. Vid sammanställningen av enkäterna så gick vi igenom enkäterna för sig 

och letade efter likheter och skillnader. Vid utförandet av stapeldiagrammen så har 

procentsatserna räknats ut med miniräknare genom att dela hur många som svarat ett 

alternativ med antal deltagare. Denna bearbetning kunde säkert ha underlättats via 

behandlingsprogram som Excel. Intervjuerna bearbetades var för sig för att sedan 

jämföras och hitta teman.   

4.7 Tillförlitlighet 

Lantz (2013) menar att båda metoderna måste ge tillförlitliga svar, det vill säga krav 

på reliabilitet. Resultatet som man får fram måste vara giltigt, alltså ett krav på 

validitet (Lantz, 2013). Detta är för att andra skall kunna kritiskt granska 

undersökningen. Denna undersökning är tillförlitlig då både lärare och elever har fått 

ge sin utsago. Hade bara den ena parten fått komma till tals så hade undersökningen 

kunnat bli snedvriden. Blir båda parterna utfrågade kan en närmare sanning nås då 

två versioner möts. Valet av intervjufrågor gjordes efter att testintervjuer på varandra 

genomförts. En av oss tog rollen som lärare och en av oss tog rollen som intervjuare. 

Utifrån svaren som uppgavs valdes frågorna ut som sedan skulle användas till 

intervjuerna på lärarna. En liknande procedur gjordes på enkätfrågorna. Vi intog 

rollen som elev och fyllde i enkäten var för sig, för att sedan jämföra vad vi svarat. 

Utifrån våra svar valdes sedan de frågorna där utförliga svar angetts. En del 

formulerings justeringar gjordes på frågorna efter att enkäterna blivit testade. Båda 

klasserna genomförde enkätstudien i början av idrott och hälsa lektionen vilket gör 

att eleverna hade liknande förutsättningar när enkätstudien genomfördes. Detta gäller 

även intervjuerna med lärarna som genomfördes i deras arbetsrum i en lugn och 

avslappnad miljö. Tidpunkten för våra studier var också i stort sett identiska. I och 

med dessa faktorer anser vi att våra undersökningar medför hög tillförlitlighet.    

4.8 Etiska Principer 

Det är viktigt att ha de forskningsetiska principerna som en grund när man ska 

genomföra någon form av undersökning på människor.  Vetenskapsrådet (2002) 

beskriver fyra krav eller principer som är, informationskravet, samtyckekravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  Dessa krav handlar om att forskaren 

eller forskarna ska ge den berörda informationen om forskningens syfte, deltagarna i 
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undersökningen ska själva ha rätt att bestämma över sin medverkan. Personuppgifter 

som tas emot av forskaren eller forskarna ska behandlas på så sätt att inga oberörda 

ska kunna ta del av dessa uppgifter. Uppgifter som samlas in får endast användas till 

det ändamålet de är avsedda att användas för. Forskaren eller forskarna får inte 

använda sig av uppgifterna vid en annan undersökning som inte berör det ämnet 

(a.a.)  

Vi valde att intervjua lärarna. Det första vi gjorde var att tydligt förklara att 

intervjuerna var frivilliga och helt anonyma. Intervjuerna kommer att kodas för att 

bara vi ska veta vilken intervjuperson som har gett vilket svar, utan att 

intervjupersonen namn skrivits ut. Vi frågade om vi fick banda intervjuerna vilket 

båda lärarna gick med på. Intervjuerna är bandade och kommer att raderas efter 

arbetet är slutfört. Vid enkäterna är vi tydliga med att poängtera för eleverna att de 

inte ska skriva sitt namn då vår undersökning är anonym. Dock har vi bett eleverna 

att ange om de är en flicka eller pojke. Även enkäterna kommer att kodas för att 

endast vi skall kunna se från vilken skola som eleverna tillhör. Vi är även tydliga 

med att förklara för eleverna att enkäten är helt frivillig att besvara och kommer inte 

att ligga som någon grund för bedömning. Genom elevernas lärare har vi fått godkänt 

från föräldrar och vårdnadshavare till att genomföra enkätstudien. 
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5 RESULTAT 

5.1 Enkätstudie på landsbygdsskola 

Enkätundersökningen på landsbygdsskolan är utförd på sex stycken elever i årskurs 

sex varav tre var pojkar och tre var flickor. 

Vår första fråga var hur eleverna känner inför att få sitt första betyg i idrott och hälsa. 

Eleverna hade blandade svar på denna fråga men många beskrev en nervositet och 

spänning. Nervositeten var både i positiv och negativ bemärkelse, dels genom rädsla 

för ett dåligt betyg och dels en entusiasm för att få veta på vilken nivå deras 

färdigheter/kunskaper ligger på betygsmässigt. En elev uppgav en oro inför 

betygsättningen då denne på grund av en bruten arm inte kunnat delta i 

undervisningen i idrott och hälsa.  

Elevernas uppfattningar om vad deras lärare bedömer och betygsätter i idrott och 

hälsa. Hur man rör sig och rörelse till musik var det mest entydiga svaret från båda 

könen. Det fanns även svar som tog upp kroppskännedom, styrka, spänst, smidighet 

som viktiga delar i bedömning och betygsättning. Skillnaden i svaren mellan könen 

som vi funnit är att bland flickorna är spänst och smidighet de vanligaste svaren 

medan pojkarna uppfattar att rörelse till musik är det viktigaste momentet. En flicka 

nämnde att samarbete är en viktig del på denna fråga. 

Hur eleverna fått information om vilka krav de har på sig i ämnet idrott och hälsa. 

Alla eleverna var överens om att de har fått information från läraren, dock i vilken 

omfattning skiljer sig svaren. En elev beskriver att den har en tydlig uppfattning om 

vad som förväntas för varje betyg medan många andra elever önskar att de hade fått 

mer information.  

Eleverna fick som sista uppgift att lista de tre viktigaste sakerna för att få ett bra 

betyg i idrott och hälsa. Vi har valt att sammanställa svaren i stapeldiagram för att 

förtydliga resultaten. 
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Figur 1. Resultatet av elevers uppfattningar på vad som är viktigast för ett bra betyg 

på landsbygdsskolan. 

 

Figur 2. Resultatet av elevers uppfattningar på vad som är näst viktigast för ett bra 

betyg på landsbygdsskolan. 
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Figur 3. Resultatet av elevers uppfattningar på vad som är tredje viktigast för ett bra 

betyg på landsbygdsskolan. 

 

5.2 Enkätstudie på stadsskola 

Enkätstudien har vi utfört på en stadsskola med fyrtionio elever i årkurs sex, 

representerat av tjugosju pojkar och tjugotvå flickor. 

Elevernas känsla inför att få sitt första betyg i idrott och hälsa är blandade men en 

majoritet svarar att de har en positiv inställning och ser fram emot att få sitt första 

betyg. Många elever beskriver att de känner spänning och förväntan. En flicka 

beskriver följande:  

”Jag tror att det är ganska svårt att betygsätta i idrott och ge ett rättvist betyg. Det 

kan vara bra att veta hur man ligger till och vad man kan förbättra. Så det känns 

ganska bra”.   

En liten del av eleverna har ställt sig ganska neutrala till att få sitt första betyg och 

tycker inte att det är någon skillnad mot innan. Vi har också en liten del elever som 

beskriver en rädsla eller oro för att få ett sämre betyg, deras beskrivningar grundar 

sig i att det är nytt för dem att få betyg.  

Elevernas uppfattningar av vad de blir bedömda och betygsatta på skiljer sig också. 

Även här har vi en kategori som sticker ut och det är att eleverna uppfattar att läraren 

i idrott och hälsa bedömer och betygsätter aktivt deltagande och att göra sitt bästa, 

detta syns också tydligt i våra diagram på vår sista fråga. Vi har funnit tendenser att 
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kondition, orientering och friidrott. Flickor ger en mer generell bild av vilka moment 

de blir betygsatta på. En flicka beskrev följande: 

 ”Dem betygsätter hur vi utför vissa uppgifter”.  

Många elever poänterar att det är viktigt att sköta sig, lyssna och att ha med sig 

utrustning, det ligger sin tur som grund för bedömningen och betygsättningen.  En 

flicka skriver följande i enkäten:  

”Hur vi bete oss. Att vi ska kunna det som står i lärarboken”.   

Största delen av undersökningsgruppen har angivit att de har fått information från 

läraren om vilka krav som ställs på dem och vilka mål de skall uppnå. 

Utsträckningen av i vilken omfattning de har fått informationen varierar men 

merparten av eleverna tycker att informationen inte har varit så omfattande. Endast 

en elev uppger att de inte fått någon information alls. Många elever beskriver att de 

har fått information muntligt från läraren i idrott och hälsa men endast ett fåtal 

beskrev vad informationen handlade om.  

Eleverna fick som sista uppgift att lista de tre viktigaste sakerna för att få ett bra 

betyg i idrott och hälsa. Vi har valt att sammanställa svaren i stapeldiagram för att 

förtydliga resultaten. 

 

Figur 4. Resultatet av elevers uppfattningar på vad som är tredje viktigast för ett bra 

betyg på stadsskolan. 
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Figur 5. Resultatet av elevers uppfattningar på vad som är tredje viktigast för ett bra 

betyg på stadsskolan. 
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Figur 6. Resultatet av elevers uppfattningar på vad som är tredje viktigast för ett bra 

betyg på stadsskolan. 

 

 

5.3 Intervju med läraren på landsbygdsskolan 

Lärarens bakgrund: Den intervjuade läraren har arbetat som lärare i idrott och hälsa i 

12 år. Hon tog sin examen 1996 på en högskola i Ukraina. Hon är inriktad på idrott 

och hälsa i årskurserna förskoleklass till gymnasiet år tre. 

Betyg och bedömning: Fördelen som Lgr 11 har gentemot Lpo 94 menar hon är att 

det är tydligt i det centrala innehållet och även tydliga betygskriterier.  Men hon 

poängterar att det samtidigt lämnas utrymme för egna tankar och strategier för att 

uppnå målen.  

Hon berättar att när det kommer till bedömning och betygsättning så är man aldrig 

helt fullärd, men genom erfarenhet så han hon hittat knep som gör det lättare att 

genomföra bedömning och betygsättning i idrott och hälsa.  

Hon beskriver olika former av fortbildning som har genomförts både lokalt på skolan 

tillsammans med andra ämneslärare, men även tillsammans med andra skolor i 

kommunen tillsammans med andra lärare i idrott och hälsa. 

När det gäller vad eleverna ska klara för att få ett bra betyg i idrott och hälsa 

beskriver hon tydligt de centrala delarna som en grund för bedömningen. Saker som 

orientering, simning, rörelse till musik mm. Men hon trycker på att som lärare i idrott 

och hälsa får hon absolut inte bedöma mätbara prestationer som hur högt en elev 

hoppar eller hur snabbt. Även om det är de som är det lätta att se och bedöma.  
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Hon använder sig av två olika strategier när det gäller att förmedla målen och 

kunskapskraven till eleverna. dels så går hon muntligt igenom dem i början av en 

termin, men även inför varje lektion där hon berättar vad som är syftet, målet och 

vad som förväntas av eleverna.  

Läraren menar att det är svårt när man inte får bedöma mätbara prestationer då man 

inte längre bara kan kryssa i en ruta och sedan är det klart. Dokumentation är något 

som hon tycker är svårt i idrott och hälsa då vad eleverna gör inte sparas automatiskt 

som det kanske gör i andra ämnen. Formuleringarna i kunskapskraven är tvetydiga, 

till exempel formuleringen relativt väl. Det blir svårt att förmedla dessa till eleverna 

säger hon och det kan leda till orättvisa betyg i slutändan. 

5.4 Intervju med lärare på stadsskolan 

Bakgrund: Läraren har arbetat som lärare i idrott och hälsa i 26 år. Han gick på GIH i 

Stockholm och tog sin examen 1987. Inriktning som han har är idrott och hälsa i 

årskurserna förskoleklass till gymnasiet år 3.  

Betyg och bedömning: Han tycker det är tydligare krav på vad eleverna ska göra i 

nya läroplanen, även att det är tydligare med vad han som lärare i idrott och hälsa ska 

göra. 

Läraren tycker att han har tillräckliga kunskaper i idrott och hälsa.  Dock så har han 

inte kommit så långt med att göra matriser för att ha som grund för betyg och 

bedömning. 

När det gäller fortbildningen så har han fått det vid ett flertal tillfällen tillsammans 

med många lärare från olika städer som har idrott och hälsa som inriktning. Har även 

fått lokal fortbildning tillsammans med andra ämneslärare. Något som även den 

andra intervjupersonen beskriver i sin intervju.   

Eleverna måste vara mycket allsidiga och ha stor kännedom om praktik och teori 

såsom hälsa, livsstil, friluftsliv, orientering och simning för att få ett bra betyg i idrott 

och hälsa beskriver läraren. 

Läroplanen är fortfarande ganska ny så han jobbar på att hitta nya metoder för att 

göra målen och kraven tydliga för eleverna. Det är något han är medveten om att det 

är viktigt att lägga ner tid på. 

En svårighet med att förmedla kraven och målen till eleverna är att det även är 

ovanligt för dem. Han tror att efter dem har fått sitt första betyg så får de upp ögonen 

och får ett större intresse och förståelse för betyg. Efter det menar han att eleverna 

själva kommer att ta initiativ vilket kommer att leda till en djupare genomgång av 

betygen. 
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6 DISKUSSION 

6.1 Resultat diskussion 

Våra frågeställningar har varit vad har eleverna för uppfattning kring vad läraren 

bedömer och betygsätter? Och stämmer elevers uppfattning överens med lärarens 

uppfattning om vad som är viktigt för ett bra betyg i idrott och hälsa? Genom våra 

intervjuer och enkäter har vi fått många intressanta svar både från lärare och elever. 

Många svar som vi fått från eleverna när det gäller betyg och bedömning har inte 

haft en direkt koppling till kunskapskraven. Svaren vi fått fram handlar mer om att 

följa ordningsregler som inte är något som står skrivet i betygskriterierna. T ex 

uppger många elever närvaron som viktig även om detta inte är något som ska 

bedömas, men är självklart en förutsättning för att ett lärande skall kunna ske.  

Öhman (2007) fann i sina studier att det inte är konstigt att elever har uppfattningen 

att kämpa och att göra sitt bästa är centrala delar i idrott och hälsa undervisning då 

det är dessa ord som är mest frekventa från läraren. Det är därför viktigt att läraren är 

medveten om sina ordval till eleverna i såväl sina instruktioner som i sin feedback. 

Nästan alla elever svarar att de har fått information från läraren om kunskapskraven 

mm. Men bara ett fåtal ger ett konkret svar på hur de har fått det. Är det läraren som 

har ineffektiva metoder på att förmedla och konkritisera målen till eleverna, eller 

eleverna som inte är intresserade av att lyssna? Om eleverna är mer intresserade så 

kanske läraren får upp ögonen för vikten av att förmedla kunskapskraven till 

eleverna. Kanske är det så att eleverna får upp ögonen för just detta efter att de har 

fått sitt första betyg, precis som läraren på stadsskolan beskriver i intervjun. I så fall 

tror vi att det kan vara en fördel att ha betygen längre ner i åldrarna, det är då inte 

försent att försöka förändra och förbättra sitt betyg och visa vad man kan. Det är 

dock inget vi har undersökt i vår studie, vilket gör att det är inget vi kan dra slutsatser 

om. Samtidigt kan läraren aldrig lägga den uppgiften på eleverna, det är lärarens 

ansvar att förmedla kraven på så sätt att alla eleverna är medvetna om vilka dem är 

och hur de ska uppnå dem. Det kan vara svårt att hitta metoder för detta, men det är 

något vi tror är oerhört viktigt att lägga ner tid och kraft på då det senare kommer att 

vara en så viktig del i form av urvalsinstrument för elevernas framtid. Vi kan se 

tendenser på att eleverna på landsbygdsskolan har fått till sig informationen och är 

delvis införstådda i vad det är som läraren bedömer och betygsätter. Det genom att 

svara rörelse till musik som det viktigaste, simning som numer två. samtidigt så är att 

göra sitt bästa på tredjeplats, handlar det åter igen om vilka ord läraren väljer på 

lektionerna, jobba på, kämpa och så vidare. Det är svårt att säga om eleverna på 

skolan verkligen ha bra koll i med att det är en så liten undersökningsgrupp, men 

mönstren tyder på att eleverna faktiskt vet till stor del. Läraren som har bra metoder? 

På andra skolan så är det många elever som inte vet vad det är som läraren ska 

bedöma. Vi kan inte svara på om det handlar om att eleverna är ointresserade av att 

svara på enkäten eller om de faktiskt inte vet, vår känsla är att det handlar om både 

och, i och med att vi var på plats så kunde vi känna av stämningen och en del elever 

visade inget intresse, men känslan är att många svarade så bra och utförligt de kunde. 

Läraren beskriver noga de centrala delarna och visar på stor insikt i läroplanens alla 

delar. Hur kommer det sig då att eleverna på stadsskolan inte är insatta i ämnet även 

att deras lärare visar på stora kunskaper inom ämnet. Vår uppfattning är att det 

handlar mycket om att erfarenheter och vänja sig vid det nya betygssystemet. Precis 
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som läraren på stadskolan beskriver så är han inte klar med sina matriser och har 

inga riktiga metoder för att förmedla kunskapskraven till eleverna. Det kan vara en 

utav anledningarna till att eleverna inte är så medvetna om läroplanen. Det kan även 

handla om elevernas inställning. Det är dock inget vi har undersökt och inte heller 

kan dra några slutsatser över.  

Många elever svarar att det ska bli spännande och kul att få sitt första betyg, lite 

nervöst men ändå en positiv inställning till att få reda på vilken nivå de ligger på.  En 

del elever beskriver en ångest över att få att första betyg, en rädsla över att få ett 

dåligt betyg. Att tidigarelägga betygen kan leda till att vissa elever får en negativ 

stämpel och en känsla av att vara misslyckad. Samtidigt kan det hjälpa eleverna att 

bli mer motiverade och få en större insikt och kontroll över sin egen framtid. Vår 

uppfattning är att det handlar mycket om hur läraren väljer att använda sig av 

betyget. Är det för att ge eleverna en stämpel på att de är bra eller dåliga. Eller är det 

för att hjälpa och utveckla eleverna i rätt riktning, det tror vi är en avgörande faktor.  

 

Precis som båda lärarna säger i sin intervju så har det fått fortbildning i lgr11. De 

skriver att det är en viktig del att förnya sin kunskap för att kunna göra en rättvis 

bedömning. Vår uppfattning är att de ligger mycket i vad läraren har för erfarenheter, 

men även vad han/hon har för inställning till att lära sig och utveckla sin 

undervisning och hela sin roll som lärare. Är läraren villig att lägga ner tid och kraft 

på att tillsammans med andra ämneslärare diskutera fram lösningar och metoder och 

har en positiv inställning så är vår uppfattning att det kommer spegla sig i 

förmedlingen av kraven till eleverna. Lik väl kommer en negativ inställning påverka. 

Känner lärarens sig tvingad att gå på möten och fortbildningar så kommer inte 

resultatet bli utefter det.  

Båda lärarna trycker på att det är de momenten i det centrala innehållet som ska ligga 

som grund för undervisningen och som i sin tur ska bedömas. På landsbygdsskolan 

kan vi se tendenser till att läraren har lyckats förmedla det till sina elever. Vi kan 

dock inte dra några slutsatser då det endast är sex elever som går i årskurs sex på den 

skolan. Handlar det om att läraren har en bättre metod, eller ligger det på eleverna. 

Vår uppfattning är att det kan vara både och. Vi ser i intervjun att läraren på 

landsbygdsskolan har en tydlig och klar metod för att förmedla kunskapskraven till 

eleverna. Inför varje termin och inför varje lektion så berättar läraren för eleverna 

vilka mål och krav som de har på sig. Medan läraren på stadsskolan inte har lika 

tydliga metoder. Det kan även handla om att eleverna på landsbygdskolan är mer 

medvetna om betyg och bedömning och har ett större intresse för att få till sig 

kunskap inom ämnet, men även det är inget vi kan dra slutsatser om även om vi ser 

tendenser till det i våra enkäter. Vår uppfattning är att det handlar mycket om just 

lärarens strategier, men även om elevernas inställning. läraren på landsbygdskolan 

har i årskurs sex endast sex elever, även att dessa har gemensam undervisning med 

årskurs fem vid vissa tillfällen så kan läraren på ett annat sätt lägga ner mer tid på 

varje elev och mer tid på varje enskilt moment, medan stadsskolans lärare undervisar 

i snitt 25-30 elever i den årskursen varje lektion och har ca 60 elever i årskurs sex 

som ska få betyg. Vår uppfattning är tiden kan vara en bov i just förmedlingen av 

kunskapskraven och i vilken mån eleverna får möjlighet att ta till sig dessa. Vid färre 

antal elever så kan läraren lägga större tyngd på att göra en rättvis och grundlig 

bedömning och betygsättning. 
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Precis som den ena läraren tar upp i sin intervju så ser bedömningen annorlunda ut i 

idrott och hälsa jämfört med andra mer teoretiska ämnen. Det handlar framförallt om 

dokumentationen av vad eleverna gör. Till exempel om en elev skriver en text i 

ämnet svenska så sparas den automatiskt gentemot i idrott och hälsa. Om eleverna 

under en lektion visar att de kan anpassa sina rörelser i takt till musik så innebär inte 

det att läraren automatiskt kommer ihåg hur pass väl eleven kunde utföra uppgiften. 

Aspekten av att det är 30 elever som gör momenten samtidigt medför att en rättvis 

bedömning blir en svår uppgift för läraren. I dessa fall är det av högsta prioritet att 

läraren har utformat tydliga och användbara matriser.  

Likt Larsson (2004) fick vi i våra enkäter svaret ”allt möjligt” när elever beskrev vad 

de gör på idrott och hälsa lektioner. Vår uppfattning är att detta kan bero på att ämnet 

idrott och hälsa är ett ämne med väldigt varierat innehåll. Detta beskrivs också av en 

av de intervjuade lärarna som sade att på idrott och hälsa lektioner så ska eleverna få 

möjlighet att prova på så många aktiviteter som möjligt för att få ett livslångt aktivt 

intresse. En annan anledning till detta kortfattade svar kan vara att elever sällan har 

tid för reflektion och lektionen består mest utav att bara vara fysiskt aktiv.   

I vår första intervju finner vi att erfarenhet är viktigt när det gäller bedömning och 

betygsättning, både genom att använda sig av matriser som under en längre tid vuxit 

och även förmedling och konkretisering av läroplanen. Läraren tycker att läroplanen 

är tydlig på många punkter men finner vissa formuleringar som vaga och 

tolkningsbara. Detta ses som både positivt och negativt då den lämnar utrymme för 

egna tankar och strategier men öppnar samtidigt för att bedömningen inte blir 

likvärdig. Läraren är tydlig med att inga mätbara prestationer skall ligga som grund 

för bedömning och betygsättning.    

I vår andra intervju ser vi även här att erfarenhet är viktigt och att det tar tid att 

utveckla matriser och metoder som passar den nya läroplanen. Läraren visar på 

kunskaper och en medvetenhet kring målen och kraven. Denna lärare beskriver likt 

den tidigare intervjuade läraren att kraven och målen i den nya läroplanen är tydliga. 

Intervjun visar att läraren har fått goda förutsättningar för att snabbt lära sig och få 

kunskaper om den nya läroplanen i form av olika fortbildningar. Läraren uppger att 

elevernas ovana att blir betygsatta försvårar förmedlingspedagogiken.  

Tolkningar som kan göras utifrån dessa undersökningar är att mer energi bör läggas 

från lärare på att göra eleverna medvetna om vad som krävs av dem inom idrott och 

hälsa undervisning. Trots att det är en svår uppgift att få elever att sitta stilla och ta 

till sig vad läraren förmedlar så går det inte att komma ifrån att det kan vara 

avgörande för en elevs betyg i slutändan. Dock ska inte slutsatser dras att detta 

fenomen stämmer överens överallt då våra undersökningar enbart är utförda på två 

skolor.  

I och med att arbetet med betyg och bedömning är ett komplext uppdrag så ställs 

krav på att lärare får fortbildning för att kunna motsvara de förväntningar som 

läroplanen ställer. Att båda lärarna som vi intervjuat har beskrivit hur de har jobbat 

med dessa frågor tillsammans med andra lärare var förvånande och över förväntan. 

En viss skepticism infanns innan studierna genomfördes att lärare inte skulle ha fått 

fortbildning men detta motsvarades inte. Vi har uppfattningen att varje gång en ny 

uppgift kommer bör grupper utformas så att lärare kan känna sig trygga i sin 

yrkesutövning. Vi vill också uppmana till att dessa arbetsgrupper får träffas 

kontinuerligt då frågor om betyg och bedömning fortsättningsvis behöver diskuteras 
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ytterligare. Att skolor lägger resurser på att lärare skall öka sin kunskap om betyg 

och bedömning tyder på att frågan är viktig och ett rätt steg mot att en likvärdighet 

skall uppnås.  

Inom idrott och hälsa har undersökningar visat att det finns en viss problematik med 

hur närvaro frågan behandlas, vilket våra egna studier också visat. Trots att 

frånvaro/närvaro inte skall bedömas anger många elever detta som en viktig del i 

ämnet. Detta sker trots att lärarna är medvetna att det inte ska ligga som grund för 

betyg och bedömning. Dock kräver ämnet idrott och hälsa närvaro på ett sätt som 

andra ämnen inte gör. 

6.2 Metoddiskussion 

Negativt med enkätundersökningen är att vi inte kan ställa följdfrågor för att få mer 

utförliga svar. Detta visar sig i vissa elevers enkäter som är väldigt fåordiga. Om 

detta bortfall berodde på att dessa elever ville komma igång med lektionen, bristande 

intresse eller rentav bara hade kunskap för att besvara frågorna är svårt att dra 

slutsatser om. I figur fem och sex ser vi tydligt att kategorin vet ej får stort utfall, det 

kan bero på bristande intresse i att besvara frågorna och i sådana fall borde vi ha 

uteslutit dessa från resultatsammanställningen. Det kan också vara så att eleverna 

faktiskt inte vet vad som är det näst och det tredje viktigaste för att få ett bra betyg i 

idrott och hälsa. Det gör att vi inte kan utesluta dessa från resultatsammanställningen 

då det är en viktig del i undersökningen. I och med att vi inte hade möjlighet att ställa 

följdfrågor kan vi inte dra några slutsatser från vet ej kategorin. 

Eftersom landsbygdsskolan elever endast bara var sex till antalet är det svårt att dra 

större slutsatser men vi kan ändå se tendenser då de flesta angav liknande svar.  

Något vi känner nu i efterhand är att vi skulle kunnat ha fler skolor som medverkade 

i vår undersökning för att möjliggöra jämförelser. 

6.3 Slutsatser 

Elevers och lärares uppfattningar skiljer sig om betyg och bedömning.  

Elever uppfattar att många saker som inte är betygsgrundande är viktiga för att få ett 

bra betyg.  

Lärare måste bli tydligare i sitt förmedlande av läroplanen. 

6.4 Vidare forskning 

Det hade varit intressant att genomföra denna studie igen men med fler deltagare och 

mer omfattande undersökningar för att se om utslaget hade blivit annorlunda. 

Då Lgr11 fortfarande är i startgroparna i många avseenden så ska det bli intressant 

att se hur utvecklingen kommer att bli. Om detta är vi säkra att mycket forskning 

kommer att genomföras och vi kommer att följa den med spänning. 

Då läroplanen lämnar utrymme för tolkning vore det intressant att ta reda på hur 

olika lärare väljer att arbeta med olika moment såsom frilufsliv, rörelse till musik och 

simning för att kunna mäta likvärdigheten i undervisningen. 

Det vore även intressant att ta reda på vilka positiva respektive negativa 

konsekvenser tidigareläggandet av betygen medför. 

 



27 

 

 

 



28 

 

 

7 REFERENSLISTA 

Annerstedt, C. (2007). Att (lära sig)vara lärare i idrott och hälsa. Göteborg: 

Multicare.  

 

Annerstedt, C. (2002). Betygssättning i idrott och hälsa. I Skolverket (Red.), Att 

bedöma eller döma [Elektronisk resurs]: tio artiklar om bedömning och 

betygsättning. (125-141). Stockholm: Statens skolverk. Hämtat 2013-11-12, 

från: 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=933 

 

Annerstedt, C & Larsson, S. (2010). 'I have my own picture of what the demands are 

... ': Grading in Swedish PEH problems of validity, comparability and fairness. 

European Physical Education Review. 16, (2), 97-115. 

 

Dysthe, O. (2003). Dialog, samspel och lärande. Lund: Studentlitteratur. 

 

Eklöf, H. (2011). Betygen i den svenska skolan. I A. Hult & A. Olofsson (Red.), 

Utvärdering och bedömning i skolan (65-81). Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Heyam Reda, M. & Mona Ahmad, M. (2012). Student`s opinions and attitudes 

towards physical education classes in Kuwait public schools. College Student 

Journal, 46, (3), 550-566.  

 

Kirk, D. Macdonald, D. & O´Sullivan, M. (2006). Student`s perspectives of physical 

education. I B. Dyson (Red). The Handbook of Physical Education (326-346). 

London: Sage Publications.   

 

Korp, H. (2003). Kunskapsbedömning: hur, vad och varför. Stockholm: 

Myndigheten för skolutveckling.  

 

Lantz, A. (2013). Intervjumetodik. Lund: Studentlitteratur. 

 

Larsson, H. (2004). Idrott och hälsa-vad är det? Idrott – mål eller medel? Svensk 

idrottsforskning 4, 1-4.  

 

Myndigheten för skolutveckling. (2007). Idrott och hälsa, En samtalsguide om 

kunskap, arbetssätt och bedömning. Stockholm: Liber. 

 



29 

 

 

 

Nationalencyklopedin (2013). Betyg & bedömning. Hämtad 2013-12-11 från: 

http://www.ne.se/sve/bed%C3%B6mning?i_h_word=bed%C3%B6mning & 

http://www.ne.se/lang/betyg.  

 

Redelius, K. Fagrell, B & Larsson, H. (2009). Symbolic Capital in Physical 

Education. To be, to do or to know? That is the gendered  question. Sport, 

Education and Society. 4(2), 245-260. 

 

Redelius, K. (2010). Betygsättning i idrott och hälsa- en didaktisk utmaning med 

pedagogiska konsekvenser. I H. Larsson & J. Meckbach (Red). 

Idrottsdidaktiska utmaningar (s.217-232). Stockholm: Liber.  

 

Redelius, K. (2008) MVG i idrott och hälsa – vad krävs då? Elevers syn på lärares 

bedömningspraktik (PSD in PE – what is needed?). Svensk idrottsforskning 17, 

(4), 23–6. 

 

Redelius, K & Hay, P.J. (2011). Student views on criterion-referenced assessment 

and grading in Swedish physical education. Physical Education and Sport 

Pedagogy. 17, (2), 211-225. 

 

Selghed, B. (2004). Betygssystemet som fenomen ur ett lärarperspektiv. Studies in 

Educational Policy och Educational Philosophy. 2, 1-18.  

 

Selghed, B. (2010). Ett omöjligt uppdrag? – om lärares bedömningar och 

betygsättning. Kristianstad University Press 4, 82 – 95. 

 

Skolverket. (2005). Idrott och hälsa. Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 

(NU-03), Ämnesrapport 253. 

 

Skolverket,  (2012). Bedömningsstöd i idrott och hälsa. Hämtat 2013-11-18, från: 

http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.178294!/Menu/article/attachment/Bed

omningsstod_IDH_7-9.pdf 

 

Säljö. R. (2000). Lärande i praktiken; ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: 

Prisma. 

 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

 



30 

 

 

Vygotsky, L. (1978). Mind in society: The development of higher psychological 

processes. Cambridge, MA: Harvard University Press. 

 

Öhman, M. (2007). Kropp och makt i rörelse. Örebro Studies in Sociology 9. 



31 

 

 

8 BILAGOR 
Intervjumall 

Lärare 

Hur länge har du jobbat som lärare i idrott och hälsa? 

Svar: 

 

När tog du examen och vilken skola gick du på? 

Svar: 

 

Vilka ämnen och årskurser har du utbildning i? 

Svar:  

 

 

Ganska nyligen kom det en ny läroplan för grundskolan, vad tycker du att det finns 

för fördelar/nackdelar med den? 

Svar: 

 

 

 

Känner du att du har tillräckliga kunskaper för att göra en rättvis bedömning? 

Svar: 

 

 

 

Har du fått någon fortbildning när det gäller Lgr 11? 

Svar: 

 

 

 

 

Vad är det som krävs för ett bra betyg i idrott och hälsa? 

Svar: 
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Vad har du för strategi när det gäller att förmedla kraven och målen till eleverna? (ex 

går igenom målen inför varje termin) 

Svar: 

 

 

 

 

Vad finns det för svårigheter när det gäller att förmedla kraven/målen? 

Svar: 

Enkätfrågor 

Elev 

 

Kön 

Pojke                    Flicka  

 

Hur känns det att få sitt första betyg i skolan?(år 6) 

  

Svar: 

 

 

 

 

 

Vad tror du det är som läraren bedömer/betygsätter i idrott och hälsa? 

  

Svar:  

 

 

 

Hur har ni fått information om vilka krav ni har på er i ämnet idrott och hälsa? 

 

Svar: 
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Om du ska säga tre saker som du tror är de viktigaste sakerna för att få ett bra betyg i 

idrott och hälsa, vilka är då de tre sakerna, skriv den viktigaste först? 

 

1. 

2. 

3. 

 

 


