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Sammanfattning

Nyckelord: Betygsättning, Idrott och hälsa, gymnasiet, Intervjustudie.

För att ta reda på hur gymnasielärare sätter betyg i ämnet idrott och hälsa så har jag genomfört fem 

intervjuer med idrottslärare från fyra olika skolor och från två olika kommuner. Tanken var att ha fler 

intervjuer men många lärare tackade tyvärr nej till att medverka i en intervju, flera lämnade också 

återbud. Syftet med arbetet är att ta reda på vilka grunder lärare sätter betyg utifrån samt att se de 

pedagogiska konsekvenserna för betygsättningen.

Det jag framför allt har kommit fram till är att gymnasielärare som undervisar i idrott och hälsa är 

missnöjda med läroplanen och speciellt kunskapskraven för ämnet. Samtliga lärare som jag har 

intervjuat upplever tidsbrist i deras arbete och bedömning av eleverna blir lidande av detta. Något som 

jag kommit fram till är att lärare idag har många olika sätt att undervisa på i idrott och hälsa. Det handlar

till exempel om hur mycket man använder sig av teoretiska lektioner jämfört med lektioner med fysisk 

aktivitet, hur mycket tid man lägger på de olika obligatoriska momenten som står i läroplanen eller på 

vilket sätt man bedömer sina elever under kursens gång. Lärarna använder sig av olika metoder för att nå

samma mål.

Abstract

Keywords: Rating, Physical Education, School, Interview Study.

To find out how schoolteachers put grades in physical education, I have conducted five interviews with 

physical education teachers from four different schools from two different municipalities. The idea was 

to have more interviews but many teachers thanked unfortunately no to participate in an interview, many

also left cancellation. The aim is to find out on what grounds the teachers put marks on the basis and to 

ensure the educational consequences for grading.

What I particularly have come to is that schoolteachers who teach physical education and health are 

dissatisfied with the curriculum and especially the knowledge of the subject. All the teachers I have 

interviewed perceive lack of time in their work and assessment of the students will suffer from this. 



Something that I have come to is that teachers today have many different ways of teaching in physical 

education. These include how much the use of theoretical lessons compared to lessons with physical 

activity, how much time they spend on the various compulsory elements that are in the curriculum or 

how to assess their students throughout the course. Teachers use different methods to achieve the same 

goal.



Förord

Jag studerar till gymnasielärare i idrott och hälsa på Karlstads Universitet. Jag har valt att skriva en 

uppsats om betygsättning för att detta är en svår arbetsuppgift i min framtida profession som 

idrottslärare. Det som gör betygsättning svårare i idrott och hälsa jämfört med andra ämnen är att det 

alltid har varit ett praktiskt ämne med mycket fysisk aktivitet. På ett teoretiskt prov sätter man poäng och

bestämmer på förhand hur många poäng man ska få för att lyckas nå till ett visst betyg. I idrott och hälsa 

sätter man allt som oftast betyg på ett hälsomoment, det kan vara moment som pågår i några sekunder, 

och på de sekunderna ska jag som lärare lyckas bestämma mig för vilket betyg som den eleven är värld 

för just det momentet. Samtidigt som elevers rätt att få lika bedömning ska tillgodoses.

Några av de lärare jag intervjuade påpekade att kunskapskraven för ämnet är väldigt tolkningsbart. Två 

av lärarna blev rent ut sagt arga när de tänkte på i hur stor grad det faktiskt går att tolka kunskapskraven 

olika på. En av dem menade att man skulle kunna utföra en hel idrottslärarutbildning som den är på ett 

universitet bara genom att gå efter kunskapskraven för idrott och hälsa 1. Jag vill tacka de lärare som har

ställt upp med att medverka på intervju och gjort denna studie möjlig.      
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1 Inledning

Redelius (2008) menar att både lärare och elever tycker att ämnet idrott och hälsa är viktigt för att ge 

befolkningen en god kunskap i hur man skaffar sig och bibehåller en god hälsa. Vad som är syftet och 

vad eleverna ska få för kunskaper från ämnet är dock osäkert från båda parter. Betygsättning av elever i 

skolan styrs utav kunskapskraven från varje ämnes läroplan. Redelius menar vidare att eftersom lärare i 

idrott och hälsa har svårt att tyda kunskapskraven för ämnet blir det inte självklart vilken grund som de 

ska bedöma sina elever utifrån. Detta gör att lärarnas bedömning av elevers betyg inte heller blir 

likvärdig.

Pettersson (2013) anser att problematiken med bedömning i ämnet idrott och hälsa grundar sig i 

svårigheten att samla ihop underlag för vilket betyg en viss elev ska få. Även om en lärare har skaffat 

nog med underlag till bedömning av en elev så kvarstår det för läraren att med sin tolkning av 

kunskapskraven sätta ut ett betyg som även ska vara likvärdigt med de betyg som andra idrottslärare 

sätter på sina elever.  Pettersson menar vidare att bedömningen kan bli felaktig av att läraren till exempel

inte sett allt som eleven har åstadkommit eller att läraren valt ut uppgifter som gör att vissa elever inte 

kan visa vad de kan. Det kan även handla om att eleverna inte förstår de uppgifter som givits, att lärarens

formulering på uppgifterna får eleverna att ge upp redan innan de försökt. 

Redelius (2012) menar att betygsättningen i skolan är en stor politisk fråga, dock läggs vikten på 

betygens vara eller inte vara. Sällan diskuteras frågan om hur betygsättningen ska gå till.   

Målet med denna uppsats är att få en djupare kunskap och förståelse för hur gymnasielärare sätter betyg 

i ämnet idrott och hälsa och vilka pedagogiska konsekvenser det kan innebära.
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2 Syfte och frågeställningar

Syftet med denna studie är att:

- Beskriva lärares erfarenheter kring betygsättning.

- Beskriva vissa pedagogiska konsekvenser som kan drabba lärare såväl som elever genom 

betygsättning. 

Frågeställningar:

1 Vilket tillvägagångssätt använder sig lärare av i idrott och hälsa för betygsättning i 

gymnasiet?

2  Vilka huvudsakliga moment grundar sig lärares bedömning på?

3 Utifrån vilka aspekter grundar sig den individuella elevens betyg?

4 Är betygsättning i idrott och hälsa positivt eller negativt för elevernas lärande i ämnet?

5 Är betygsättning positivt eller negativt för lärarens undervisning?

6 Räcker tiden till för att lärare ska kunna ge eleverna en rättvis möjlighet för att kunna uppnå 

alla kunskapskraven i ämnet?
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3 Litteraturgenomgång

3.1 Tidigare forskning

I Skolverkets skrift 2.5 Bedömning och betyg (2011) står det att skolans mål är att varje elev ska ta 

ansvar för sitt eget lärande och sina studieresultat samt kunna bedöma sina utvecklingsbehov och resultat

i förhållande till kraven för utbildningen. Vidare ska läraren ge varje elev information om 

utvecklingsbehov och framgångar i studierna, de ska informera om elevernas skolsituation och 

kunskapsutveckling för vårdnadshavare samt informera eleverna för vilka grunder betygsättningen sker. 

Vid betygsättning ska läraren använda sig av all information om elevers kunskaper i förhållande till de 

nationella kunskapskraven som finns för respektive kurs, utnyttja sådana kunskaper som eleverna har 

skaffat sig på annat sätt än genom skolans undervisning samt utifrån de nationella kunskapskrav för 

varje kurs allsidigt utvärdera elevernas kunskaper. 

Redelius (2012) menar att betygsättningen i skolan länge har varit och fortfarande är en stor politisk 

fråga. Det finns många olika viljor, från att man vill få in betygsättning så tidigt som möjligt i skolan till 

att man vill avskaffa betyg helt. Beroende på vilket ideologiskt och politisk förhållningssätt som 

existerar, varierar frågan om huruvida betyg ska förekomma alls eller hur de ska genomföra bedömning 

och betygsättning i skolan. Eftersom olika uppfattningar om bedömning och betygsättning finns så 

varierar svaren även på de didaktiska frågorna. Vad är det som ska bedömas, hur ska bedömningen ske 

och varför ska eleverna få betyg? Politiker diskuterar mest om betygens vara eller inte vara, mer sällan 

hur man skall sätta betyg. Redelius menar vidare att det finns en stor variation i hur lärare i ämnet idrott 

och hälsa bedömer sina elever. Vissa använder sig av klocka, måttband eller beep-test i sin bedömning, 

andra bedömer eleverna utifrån hur väl de kan reflektera kring hur idrott påverkar deras hälsa. Redelius 

skriver att lärare ska grunda sin bedömning utifrån det som står i kunskapskraven för ämnet, men hon 

menar också att så inte är fallet och undrar vad lärare istället grundar sin bedömning på?

Redelius (2012) lyfter fram vad-frågan som ett begrepp när det kommer till betygsättning i ämnet idrott 

och hälsa. Hon menar att lärare i ämnet ska kunna beskriva vad det är som är centralt för 

undervisningen, eftersom många lärare har svårt att svara på denna fråga anser hon att den är i behov av 

att diskuteras och problematiseras.

Morawski (2010) lyfter i sin avhandling frågan om hur ansvaret för de didaktiska frågorna ska delas upp,

vilka didaktiska metoder ska de själva ta ansvar för och vilka ska de få delegerade av läroplanen? Han 
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omformulerar även frågan så att det blir en undran om tillit till lärare eller inte: Blir läraren genom 

läroplanen kvalificerad eller diskvalificerad som en självständig planerare av undervisningen? Morawski

menar vidare att läroplanen således inte enbart är ett styrinstrument, lärare förväntas även att förstå 

tydliga och underförstådda metoder för hur undervisningen ska gå till, innebörden med att vara lärare 

och därigenom bildas olika läraridentiteter. Han anser att läraridentiteter skapas genom läroplanen och 

således inte att läraridentiteten är en förebild för bildandet av en läroplan. Vidare förklarar Morawski att 

han inte ser läroplanen som något negativt, utan att den är viktig för lärarens undervisning. Han menar 

att samtidigt som läroplanen ger lärare ett sätt att undervisa på så ger den även en förståelse för hur en 

lärare konstrueras. 

Morawski (2010) fortsätter med att diskutera läroplanens betydelse genom tiden. Han menar att genom 

den läroplan som kom 1994 skulle lärares profession och självständighet stärkas genom att ge dem friare

tolkningsmöjligheter av läroplanen. Detta för att lärare skulle kunna erbjuda eleverna en djupare mening 

och ett bättre engagemang i undervisningen. Morawski menar vidare att detta senare kommer att föda en

problematik inom svensk skolundervisning. Problemet blev att svenska lärare tolkade kursplaner och 

betygskriterier alldeles för olika, vilket ledde till att undervisningen i Sverige inte blev likvärdig från 

skola till skola. Att skapa mening och engagemang kom inte att ligga i fokus längre, utan att istället 

skapa mätbara kunskapsmål och klara kriterier. Dessa skulle kunna jämföras och kvalitetssäkras, vilket 

senare skulle effektivisera skolans undervisning. Han påpekar således att lärare som var självständiga 

och fritolkande av läroplanen inte längre var en förutsättning för skolan, utan att de bör ersättas av lärare

som efterfrågar tydliga instruktioner.

Redelius (2012) beskriver vidare vad ämnet idrott och hälsa är och innebär. Hon påpekar att ämnet ofta 

motiveras och ges legitimitet för vad det inte är. Till exempel är det inte ett teoretiskt ämne som de flesta

andra ämnen i skolan, och därigenom anses vara ett ämne som ger möjlighet för avkoppling från övriga 

skolämnen. Redelius anser dock att det kan vara farligt att påpeka vad ämnet inte är, det kan göra att 

ämnet hamnar i skymundan. Vidare menar Redelius att idrott och hälsa står för något positivt där ämnet 

istället får sin legitimitet av värdet att vara fysiskt aktiv och inneha en hälsosam livsstil.

3.2 Att arbeta med bedömning – teoretiska utgångspunkter 

I skolan går barn och ungdomar för att lära sig om olika saker som ska förbereda dem för (arbets-) livet. 

Betygsättning är den del av skolans arbete som ska ge eleven en insikt i på vilken kunskapsnivå han/hon 
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befinner sig. Bedömning är mycket mera än så, det kan vara en morot för vissa men också ett hinder för 

andra. Nedan presenteras två teoretiska utgångspunkter, där Lundahl (2014) betonar fem steg som kan 

användas för att utveckla lärandet genom bedömning och sedan Pettersson (2013) som bland annat tar 

upp sex punkter att tänka på under bedömningsprocessen.

Steg 1

Det första steget handlar om att tydliggöra mål och kunskapskrav och Lundahl (2014) menar att detta har

en betydande roll i lärandet. När elever får en förståelse för vad de ska göra samt varför de ska göra det 

så får det en positiv effekt på lärandet. Lundahl betonar att om eleverna förstår syftet med 

undervisningen så kan de bli mer målmedvetna, förstå vad som är relevant samt att hitta egna motiv för 

lärandet. Hon menar att de elever som har en förståelse för kunskapsmålen har en mer effektiv och 

starkare drivkraft jämfört med de elever som ser på betygsättning som en prestation och jämför det med 

sina skolkamrater. Detta skulle även göra eleverna mer effektiva vid motgångar, de har förmågan att 

kunna använda sina kunskaper på rätt sätt. De förstår vad som ska göras och när de måste göra det.

Steg 2

Här beskriver Lundahl (2014) hur lärare kan samla tecken på elevers kunnande. Hon menar att eleverna 

lär sig olika snabbt samt olika saker även om de får samma undervisning. Här ska läraren anpassa 

undervisningen för alla elever, för att göra detta betonar hon att vi måste förstå hur de tänker och veta 

vad eleverna har lärt sig. Det vill säga att se vilka kunskaper de har samt att se vad de har svårt för. Hon 

menar att detta är anledningen till att lärare alltid har använt sig av uppgifter och frågor i sin 

undervisning. Lundahl beskriver skillnaden mellan att ge ut frågor/uppgifter när lärandet pågår och att 

ge ut det efter lärandet som en form av slutbedömning. För att kunna se vad det är eleverna kan och inte 

kan måste läraren ge ut frågor/uppgifter under lärandets gång. Detta kan läraren använda för att kunna ge

eleverna relevant återkoppling. Hon menar även att detta inte bara är ett sätt att se vad eleverna kan och 

inte kan, utan att läraren kan få eleverna att tänka ett steg längre i sitt lärande. Frågor som varför tror du 

det, kan du utveckla ditt svar, hur menar du då? etc.

Steg 3

Tredje steget handlar om återkoppling, Lundahl (2014) menar att eleverna ska få återkoppling om sina 

prestation samt att också berätta hur de kan arbeta vidare. Detta är mest effektivt under lärandets gång, 

att ge uppgifter som en lärandeprocess och inte använda det efteråt som en slutbedömning. Lundahl 

beskriver att det oftast ger ett bättre resultat för alla elever om läraren skulle ge eleverna ett prov 75 
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procent in i ett arbetsmoment för att sedan använda resterande 25 procenten av tiden för att förbättra det 

som eleverna hade svårt med på provet.

Steg 4

Lundahl (2014) betonar vikten i att låta eleverna bedöma varandra. Genom att elever diskuterar om ett 

arbetsmoment så lär de sig av varandra. Hon menar även att detta stärks utav forskning, då den visar på 

att både hög- och lågpresterande elever gynnas av att diskutera och ge varandra respons. Viktigt här är 

att eleverna innan får höra och lära sig olika sätt att ge konstruktiv kritik på.

Steg 5

Här handlar det om att eleverna ska kunna lära sig på sitt eget sätt, hitta sin egen väg i lärarprocessen. 

Lundahl (2014) menar att högpresterande elever har bättre koll på vad de kan och inte kan, om de fastnar

och inte förstår vad det är de ska göra så hittar de ett sätt att gå runt detta, medan lågpresterade elever 

istället kan ge upp när det går tungt. Lundahl betonar att utgångsläget i skolan bör vara att alla elever kan

lära sig men det kommer behöva arbeta på olika sätt och det kommer att ta olika lång tid för dem.

Pettersson (2013) skriver om hur bedömning kan ske och vad som kan gå fel vid bedömning av elever i 

skolan. Hon menar att det handlar om att kunna beskriva elevens kunskap och utveckling inom ämnet 

läraren bedömer i. Samtidigt påpekar Pettersson att de kunskapskrav som finns tillhanda ska jämföras 

med de kunskaper som eleven har visat. Hon anser att läraren ska på ett allsidigt sätt analysera elevens 

arbetsmetod för att lösa de olika uppgifter som givits. Detta är några punkter som Pettersson anser är 

viktiga att tänka på:

 ”Har eleven försökt lösa/arbeta med uppgiften?

 På vilka sätt har eleven förstått uppgiften?

 På vilka sätt har eleven löst/arbetat med uppgiften?

 Vilka kunskaper har eleven visat att han/hon behärskar vid sitt arbete med uppgiften?

 Vilka kunskaper har eleven visat att han/hon inte behärskar vid sitt arbete med uppgiften?

 Vilka analyser och slutsatser har eleven dragit av resultaten?” (Pettersson, 2013, s. 38)

Pettersson (2013) fortsätter med att beskriva svårigheten vid bedömning och vad som kan gå fel. Hon 

menar att den första komplikationen blir att läraren ska samla ihop bevis för vad eleven har visat för 

kunskaper. Efter att läraren besvarat de ovanstående frågorna så står det fortfarande kvar för bedömaren 

att tolka dem och dra en slutsats för vilket betyg som eleven ska få. Petterson tar vidare upp några 
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orsaker till att bedömningen kan gå fel. Till exempel kan lärarens urval från elevens uppgifter bli 

felaktigt, att det inte visar en rättvis bild av elevens kunnande. En annan anledning kan vara att eleven 

inte lyckats visa det han/hon kan, det kan bero på att elevens vilja för uppgiften är låg eller att eleven 

inte har förstått uppgiften och felet istället ligger i hur läraren har utformat frågorna. Petterson menar 

även att eleven kanske visar en del kunskaper som läraren aldrig får se och ta del av, då kommer de 

heller aldrig att komma med i lärarens bedömning.

3.3 Bedömning i ämnet idrott och hälsa

Seger (2014) skriver i sin studie att de lärare hon har intervjuat anser att det krävs en god förståelse för 

det nya styrdokumentet (LGY 11) för att betygsättningen ska kunna bli rättvis och likvärdig. Hon menar 

vidare att de anser att det är lärarnas ansvar att sätta sig in i läroplanen, dock är de medvetna om att detta

är tidskrävande. Seger menar vidare att både Skolverket och kommunerna har ett ansvar över att erbjuda 

lärarna fortbildning vad gäller styrdokumenten, detta anser hon är viktigt eftersom kursplaner och 

kunskapskrav tolkas av den enskilde läraren. Likvärdigheten i bedömningen blir lidande, anser Seger, 

där hon påpekar att hennes undersökning visar att lärarna lägger fokus på olika delar när de betygsätter 

eleverna. Trots detta menar Seger att de lärare som hon har intervjuat anser att de nya styrdokumenten är

tydligare än de gamla.

Annerstedt och Larsson (2010) har i sin studie kommit fram till att bristen på likvärdig bedömning i 

svenska skolan är stor, att det inte bara gäller skolor sinsemellan utan även mellan lärare på samma 

skola. De menar att flera av de lärare som deltagit i deras studie har utvecklat sina egna betygssystem, 

som Annerstedt och Larsson anser vara mer målinriktande och fokuserande på en mer normrelaterad 

bedömning. De menar vidare att lärarna lägger fokus i betyget på aspekter som inte finns med i 

kunskapskraven, som till exempel beteende och motivation under lektionstid. Annerstedt och Larsson 

anser att den bakomliggande orsaken för detta baseras på olika tolkningar av läroplan och kunskapskrav 

samt bristande uppföljningsinspektioner av detta.

Redelius (2012) beskriver även en problematik med att kraven i ämnet idrott och hälsa är för låga. Det 

kan i vissa fall räcka med att vara med och delta på lektionerna för att uppnå ett godkänt betyg i ämnet. 

Hon menar vidare att närvaro, rätt klädsel och god ordning är en förutsättning för lärandet i ämnet, men 

inte något som ska betygsättas. Hon påpekar att det vid vissa skolor förekommer en del märkliga mål i 

ämnet idrott och hälsa. Till exempel att eleverna ska vara glada och positiva, att eleverna ska hjälpa till 

att plocka fram och bort material som används i undervisningen eller att alla elever ska duscha efter 
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lektionerna. Detta är mål som hon anser inte borde ha något med betygsättning att göra, det blir alltså 

inget kunnande utan en fråga om beteende. Vidare menar Redelius att tidigare forskning pekar på att 

eleverna betygssätts i många olika aspekter men sällan från det som styrdokumenten föreskriver.

Redelius (2012) beskriver en del pedagogiska konsekvenser som uppkommer i betygsättning i ämnet 

idrott och hälsa. En problematik hon tar upp är att lärare som har svårt med att tyda vad betygskriterierna

säger och vilka kunskaper som eleverna kan utveckla genom att dansa, spela fotboll, utöva friidrott eller 

orientera istället bedömer med hjälp av måttband och tidtagarur eller hur bra en elev är på att göra mål i 

till exempel fotboll. Redelius frågar sig vad ett sådant sätt att betygsätta på kan få för pedagogiska 

konsekvenser. Är det okej att skolans bästa fotbollsspelare får betyget ”A” i idrott och hälsa? Redelius 

anser att det beror helt på hur väl eleven klarar kunskapskraven för ämnet. Om eleven kan formulera 

goda resonemang om hur fysisk aktivitet tillsammans med kost kan påverka hälsan, eller om eleven 

klarar av att planera friluftsaktiviteter där man tagit hänsyn till naturens olika förhållanden, miljöer och 

regler. Om eleven till exempel inte uppnår dessa kriterier men ändå får högsta betyg, vad ger det för 

signaler om vad ämnet handlar om? Redelius skriver om att ämnet idrott och hälsa främst ska främja de 

elever som är fysiskt inaktiva på sin fritid, att ett av ämnets syften är att utveckla ett bestående intresse 

för fysisk aktivitet hos eleverna. Frågan hon ställer sig är om fysiskt inaktiva elever verkligen får ett 

intresse för fysisk aktivitet efter att de blivit betygsatta i det eller om det i vissa fall hämmar intresset för 

det? Redelius menar att bedömningen i ämnet idrott och hälsa oftast gynnar de elever som är aktiva i 

föreningsidrotten, eftersom det som många lärare bedömer förknippas med utövandet i 

föreningsidrotterna. Betyget gynnas även av att eleverna har en fysiskt mogen kropp. Hon menar att 

eleverna istället borde få chansen att utveckla förståelse till sin egen förmåga, kunna hitta ett bra sätt för 

just dem att vara fysiskt aktiva på. Istället kan många elever skaffa sig en negativ bild av sig själva i 

förhållande till fysisk aktivitet, där en risken finns att de lär sig att de inte duger för att utöva idrott och 

att fysisk aktivitet inte är något för dem. Detta kan kopplas till Lundahls (2014) teori om att eleverna kan

få en mer positiv effekt av lärandet om de får en förståelse för vad, hur och varför de ska lära sig. 

Seger (2014) skriver i sin studie om den nya betygsskalan som kom år 2011. Lärare som hon har 

intervjuat ser en problematik med att det idag är svårare för eleverna att uppnå det högsta betyget 

jämfört med tidigare läroplan, eftersom eleven måste uppnå högsta nivå i alla moment för att kunna få 

det högsta betyget. Konsekvensen kan bli att eleverna tappar motivationen för strävan efter ett högt 

betyg och på så vis inte utvecklas i den grad de har kapacitet för. Seger menar vidare att lärare idag 

måste ges möjlighet till att stärka kunskapen om det nya betygssystemet. Att de genom utbildning kan 

diskutera bedömning och betygsättning med kollegor från andra skolor.
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Redelius (2012) menar vidare att ämnet idrott och hälsas oidentitet hämmar ämnets betygsättning. Om 

lärare, elever och föräldrar tycker att ämnets innehåll är otydligt blir det svårt att förstå vad det är som 

eleverna ska lära sig. Redelius menar vidare att nationella utvärderingar för ämnet pekar mot att 

undervisningen fortfarande styrs utav tidigare kursplaner, vilket innebär att alla elever inte får ta del av 

samtliga kunskapsområden i den nuvarande kursplanen. Redelius påpekar även att det i lokala texter för 

ämnet räknas upp traditionella idrotter såsom simning, fotboll, skidåkning, dans, gymnastik och 

orientering. Hon menar att det finns en problematik i vad det är som bedöms i dess olika fysiska idrotter.

Ska eleverna veta reglerna i till exempel fotboll? Eller ska de kunna skjuta ett hårt vristskott? Är tanken 

att eleverna ska lära sig traditionella pardanser? Redelius anser att ämnet istället skulle kunna delas upp i

kunskapsblock, till exempel konditionsträning, styrketräning, rörlighetsträning, träningsplanering, 

mental träning, arbetsställningar och säkerhet vid vatten. Detta menar hon gynnar beskrivningen av 

ämnet idrott och hälsa, istället för att det handlar om ett görande skulle det istället handla om ett 

kunnande. Hon menar dock att de traditionella idrotterna sedan kan användas som ett medel för att nå 

kunskapsmålen i de olika blocken.
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4. Metod

4.1 Design

I denna studie används öppna och ostrukturerade intervjuer, Hassmén och Hassmén (2008) skriver att 

syftet med denna typ av intervjumetod är att skaffa en djupare förståelse för de olika åsikter och 

upplevelser som de personer man intervjuar kan dela med sig av. De menar att denna metod gör det 

möjligt för intervjuaren att reagera på respondenternas sinnesstämning för frågeställningen. Detta är i det

här fallet viktigare än att ha ett stort antal respondenter, som det till exempel finns möjlighet för vid en 

enkätundersökning. De menar vidare att man kan fånga upp oväntade svar i en intervju som möjligtvis 

skulle ha fallit utanför de standardiserade svarsalternativ som en enkät oftast har.

4.2 Urval

Målpopulation menar Hassmén och Hassmén (2008) är den population som är av intresse för 

undersökningen, i detta fall innefattar det de personer som har professionen idrottslärare och undervisar 

på gymnasienivå i ämnet idrott och hälsa i Sverige. Intervjuerna har genomförts med fem idrottslärare 

från fyra olika skolor och från två olika kommuner, en i Värmland och en i Västra Götaland. Någon 

könskvotering har ej förekommit. Eftersom enbart fem lärare av hela målpopulationen ingår i 

undersökningen så råder något som enligt Hassmén och Hassmén kallas för undertäckning, ramen av de 

personer som har använts i undersökningen är alltså mindre än den totala målpopulationen. Från dessa 

fem lärare kan man se att det förekommer olika sätt att lära ut och bedöma på inom de två kommunerna. 

Samtidigt kan man se en likhet mellan två skolor som inte har några yrkesförberedande utbildningar och 

är i olika kommuner, där elevernas närvaro på idrottsundervisningen är större än hos de övriga skolorna. 

Urvalet av respondenter grundar sig i att de skulle komma från minst två olika kommuner och olika 

skolor inom kommunerna, men omfattningen av intervjuer blev aningen fattig då enbart fem av 20 

tillfrågade lärare tackade ja till att medverka på en intervju. Att studien enbart har fem intervjuade lärare 

kan helt klart påverka studiens trovärdighet. Vad som talar för studiens trovärdighet är att lärarna 

kommer från 4 olika skolor och två olika kommuner som ligger ca 20 mil från varandra. Vilket är bättre 

än att de fem lärarna skulle kommit från samma kommun och från färre antalet skolor. I uppsatsen 

kommer respondenterna att få påhittade namn, nedan följer en lista med dessa namn, respondenternas 

kön och antal års erfarenhet som gymnasielärare i ämnet idrott och hälsa.
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Adam: Man 11 år erfarenhet

Bertil: Man 10 års erfarenhet

Cesar: Kvinna Ett års erfarenhet

David: Man Ett års erfarenhet

Erik: Man 14 års erfarenhet

4.3 Intervjuguide

För datainsamlingen används en intervjuer, enligt Hassmén och Hassmén (2008) är en intervju 

målinriktad och fokuserad på ett ämne till skillnad från ett vanligt samtal. De poängterar vikten i att 

använda sig utav en intervjuguide, det gör det enklare för intervjuaren att hålla sig till den tänkta planen. 

Den intervjuguide som har använts i den här studien består utav sju olika frågeställningar. Den första 

lyder ”berätta om dig själv” och den var enbart till för att få igång intervjun och få deltagarna att bli lite 

varma i kläderna. De övriga sex frågorna grundar sig helt på de frågeställningar som studiens syfte 

består av.

Till varje frågeställning har några frågor eller påståenden används för att få intervjun att gå vidare, få in 

den deltagande läraren på rätt spår eller för att förklara frågan på ett annat sätt. (Intervjuguiden som jag 

har använt ligger som bilaga 1). Frågorna är som följer:

Berätta om dig själv?

Vilket tillvägagångssätt använder du dig av för betygsättning i idrott och hälsa?

Vilka huvudsakliga moment grundar sig din bedömning på?

Vilka aspekter grundar sig den individuella elevens betyg utifrån?

Är betygsättning i idrott och hälsa positivt eller negativt för elevernas lärande i ämnet?

Är betygsättning positivt eller negativt för din undervisning?

Känner du att tiden räcker till för att kunna ge eleverna en rättvis möjlighet för att kunna uppnå alla   

kunskapskrav i ämnet?

 

4.4 Genomförande

För att få kontakt med respondenterna har jag till en början ringt runt för att ställa frågan om de skulle 

vara intresserade av att delta på en intervju. Därefter har jag skickat mail till dem med mer information 

om vad intervjun kommer att handla om. Alla intervjuer har skett mellan fyra ögon på en plats där 
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respondenten har bestämt. Intervjuerna har i genomsnitt tagit 40 minuter och de spelades in med hjälp av

en mobiltelefon. Jag har sedan transkriberat intervjuerna för att klart få fram vad varje deltagande lärare 

svarade på de olika frågeställningarna. 

4.5 Databearbetning

I transkriberingen har irrelevanta delar som de deltagande lärarna pratat om tagits bort. Ord för ord har 

alltså inte skrivits ned från intervjuerna. Det bedömdes ta för lång tid eftersom intervjuerna var så långa. 

För att få ut det viktigaste från intervjuerna har det som varit relevant för frågeställningarna tagits ut. 

Enligt Hassmén och Hassmén (2008) är detta en metod som kallas interaktiv induktion, där insamlingen 

av data beror på vad som är relevant för studiens syfte. Efter transkriberingen har intervjuerna 

sammanställt i resultatdelen, där de har delats upp i de olika frågeställningarna som studiens syfte består 

av. Alla respondenters svar har sammanfattats tillsammans under de olika rubrikerna. Hassmén och 

Hassmén förklarar denna uppdelning av data i analysprocessen som ett kategoriseringsschema, som ofta 

används i en kvalitativ forskningsstudie för att enklare koda insamlad data. Vidare förklarar de att 

respondenternas likheter och olikheter beskrivs i varje kategori. (kategorierna i denna studie är 

uppdelade via frågeställningarna för arbetet)

Den metod som etablerats i studien är kvalitativ innehållsanalys, enligt Hassmén och Hassmén (2008) är 

detta en metod som innebär analys av text som grundar sig i någon form av kommunikationsinnehåll, 

där texten till exempel kan vara nedskriven eller inspelad. I den här studien har resultatets olika delar 

plockats från hela intervjuerna, då intervjuerna blev som sammanhängande samtal eller diskussioner. 

Respondenterna kan till exempel ha sagt något intressant i slutet av intervjun som egentligen rör första 

frågeställningen samt att respondenten redan svart på en frågeställning innan den har ställts. 

4.6 Reliabilitet och validitet

Enligt Hassmén och Hassmén (2008) handlar reliabilitet om upprepning, om en upprepning av studien 

sker kort efter och den får samma resultat som den första så har studien en god reliabilitet. Validitet 

menar de handlar om att resultatet för studien är trovärdigt, att resultatet speglar det som var syftet med 

studien. Alltså mäter det som det avser att mäta.

Det kan finnas svårighet i att mäta reliabiliteten för den här typen av studie eftersom detta är en 

kvalitativ forskningsstudie. Hassmén och Hassmén (2008) menar att reliabilitet är ett uttryck som oftast 
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används vid kvantitativ forskning. De poängterar att överensstämmelse mellan forskare dock kan vara ett

uttryck som kan användas för mätning av reliabilitet i en kvalitativ forskningsstudie, där forskare med 

liknande studier kan jämföra sina resultat och på så vis komma fram till om de har en god reliabilitet. 

Kvale och Brinkmann (2014) diskuterar en intervjus reliabilitet som en relation med ledande frågor. De 

menar att reliabiliteten stärks av att intervjuaren improviserar och använder sin egen intervjustil, vilket 

gör att intervjuaren oavsiktligt kan påverka svaren. 

Validitet menar Hassmén och Hassmén (2008) är en kvalitetskontroll, om antagandena och de teoretiska 

grundförutsättningarna är hållbara och logiska. De anser att det krävs lämpliga metoder för planering, 

datainsamling och analys för att studien ska kunna hålla en god kvalitet.

Kvale och Brinkmann (2014) sätter begreppet validitet i ett bredare perspektiv, att en studie verkligen 

undersöker vad den är avsedd att undersöka. De påpekar vikten i att intervjuaren noggrant planerar 

utfrågningen och kontrollerar insamlingen av data. 

4.7 Etiskt förhållningssätt

I denna studie har 5 utbildade idrottslärare intervjuats, vilka de är eller var de jobbar har inte nämnts i 

studien. Inte heller om de är män eller kvinnor, anledningen till detta är att jag som forskare för denna 

studien anser att lärarnas kön inte spelar någon roll för vilket sätt de undervisar och betygsätter sina 

elever på.

 I Vetenskapsrådets skrift God forskningssed (2011) skrivs det om anonymisering av uppgifter om de 

som deltagit i undersökningen. De menar att det i vissa fall är en förutsättning för att 

etikprövningsnämnden ska godkänna en studie. Detta för att det inte ska gå att koppla studiens resultat 

till en viss individ. I vissa fall är respondenternas identitet i en studie ointressant och anonymitet kan 

därför utlovas av forskaren. Dock menar Vetenskapsrådet att det även finns nackdelar med detta i 

forskningssyfte, eftersom att kontroll av forskarens trovärdighet blir svår. Tystnadsplikt ställs på vissa 

yrkesgrupper bland annat lärare, det innebär enligt Vetenskapsrådet att de inte får tala om elevernas 

personliga förhållanden med någon obehörig, i detta fall en forskare. En forskare kan dock få ta del av 

känsligt material om olika individer och då kan det krävas att deras forskning etikprövas. Detta går då 

under konfidentialitetkravet, som i detta fall innebär att forskaren inte får ta kontakt med de personer 

som har innefattas i undersökningen.
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I skriften Forskningsetiska principer, inom humanistisk-samhällsvetenskaplig från Vetenskapsrådet 

(2002) tas samtyckeskravet och nyttjandekravet upp. De menar att samtyckeskravet innebär att den som 

deltar i undersökningen själv har rätt att bestämma över sin medverkan. I en studie som denna där 

respondenterna aktivt har medverkat i undersökningen så krävs det att forskaren inhämtar samtycke från 

samtliga deltagare. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlats in om enskilda individer endast

får användas för forskningsändamål. Vetenskapsrådet skriver vidare att dessa uppgifter bara får lånas ut 

till andra forskare och exempelvis inte till något företag som kan tänkas använda uppgifterna för 

marknadsföringsändamål. 
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5. Resultat

I det här stycket redovisas resultatet från intervjuerna, det presenteras i sex olika kategorier. Lärarna som

har intervjuats kommer i text att benämnas med namnen Adam, Bertil, Cesar, David och Erik. Detta för 

att bevara deras anonymitet men ändå kunna diskutera och jämföra deras svar och uppfattningar. I texten

kommer det att framgå ord som ”han”, detta har inget att göra med könet på den deltagande läraren utan 

syftar enbart till det påhittade namnet.

5.1 Teorilektioner eller fysisk aktivitet?

Frågeställning 1:

Vilket tillvägagångssätt använder sig lärare av i idrott och hälsa för betygsättning i gymnasiet?

För att driva diskussionen till denna frågeställning så frågade jag även om de t.ex. använde sig av 

aktiviteter, uppgifter, grupparbeten, inlämningar m.m.

”Eleverna har lång väg att ta sig till idrottslokalerna 

samt att intresset för idrott över lag är lågt bland eleverna” - Adam 

Här kan ses en klar skillnad på hur man arbetar, trots att alla deltagande lärare använde sig av en uppgift 

i form av en träningsdagbok som eleverna ska skriva. Den stora skillnaden på träningsdagboken är hur 

tungt den väger i betyget och hur många delar av kunskapskraven som innefattas av den. Anledningen 

till att det var stor skillnad i hur mycket träningsdagboken vävs in i betyget är att respondenterna har 

olika uppfattning om vad som är viktigast i ämnet idrott och hälsa. En annan anledning är att skolorna 

har olika förutsättningar. Adam som jobbar på en skola där det är låg närvaro på idrottslektionerna har 

fullt upp med att få eleverna att deltaga i undervisningen. Anledningen till att det var låg närvaro var att 

eleverna hade lång väg att ta sig till idrottslokalerna samt att intresset för idrott över lag var lågt bland 

eleverna. Därför lägger Adam mer vikt och energi i att lyckas få eleverna till lektionen och få dem 

aktiva. Dock menar Adam att rörelseaktiviteten under lektionstid är viktigast och väger tyngst i betyget, 

men med grund i vad läroplanen säger. ”Träningsdagboken är mer en uppgift för de elever som strävar 

efter ett högre betyg än E” - Adam. 

Bertil och Erik har ett ganska lika sätt att svara på i denna frågeställning. Träningsdagboken använder de

för alla elever och den väger tungt i betyget. Arbetet med träningsdagboken blir som ett slutprov den 
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sista terminen i kursen. Under hela kursen använder sig både Bertil och Erik av skrivuppgifter, 

grupparbeten och prov. Dock anser båda två att rörelseaktiviteten under lektionerna är viktig. ”Kursen 

består mest av fysisk aktivitet, så rörelseaktiviteten väger tungt i betyget” - Bertil. Något som är positivt 

för både Bertil och Erik är att de har båda hög närvaro under deras lektioner och intresset för idrott är 

stort.

Cesar och David som arbetar på samma skola använder träningsdagboken på ett annat sätt än de andra 

deltagande lärarna. Deras träningsdagbok har de valt att kalla för hälsouppgiften. Denna hälsouppgift 

följer med eleverna från starten av kursen till slutet av kursen. Här får de med näst intill alla delar som 

finns med i kunskapskraven, vilket gör att uppgiften väger tungt när ett slutbetyg ska sättas. Cesar och 

David använder sig mer av teoretiska lektioner än de andra deltagande lärarna, men rörelseaktivitet är 

fortfarande en stor del av kursen.

5.2 Vägen fram till ett betyg

Frågeställning 2:

Vilka huvudsakliga moment grundar sig lärares bedömning på?

Den här frågeställningen blev lite oklar för de deltagande lärarna. För att tydliggöra syftet med frågan så 

jämfördes den med att man har prov i varje kapitel i matematik. Alltså att när en elev har gjort alla 

proven för varje kapitel i matteboken så sammanställs det till ett betyg. Frågan till respondenterna var då

om de kunde säga att de hade några specifika moment som de sätter betyg på för att sedan sammanställa 

allt till ett betyg. Men frågans syfte besvarades ändå inte helt, anledningen till det verkar vara för att 

idrottslärarna helt enkelt inte jobbar på det sättet. Vad som frågan istället resulterade i är att samtliga 

respondenters kurser grundar sig i läroplanen för ämnet. Men vanliga svar var att bedömning av eleverna

sker under tidens gång, lärarna skaffar sig en uppfattning av hur eleverna är och vilken nivå i 

betygsskalan de ligger på. Sedan jämförs uppfattningen med vad betyget blir på till exempel prov, 

uppgifter, träningsdagboken/hälsouppgiften och även de anteckningar de lyckats få ner under kursens 

gång.

”Eleverna är ju här för att lära sig” - Cesar

Den respondent som skiljer sig mest i denna frågeställning är Cesar. Cesar menar att betyg inte kan 

sättas i ett tidigt skede av kursen, utan att eleverna måste få möjlighet att utvecklas under kursen för att 
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sedan visa vad de har lärt sig i slutet. Cesar ger exemplet att om en elev får ett ”E” i betyg på första 

gången de har ergonomi men närmare slutet av kursen visar kunskap för betyget ”C” så är det ett C i 

betyg som gäller i ergonomi för den eleven. ”Om eleverna visar ett de lär sig under kursens gång så är ju

det väldigt positivt” - Cesar. Cesar menar att det som en elev visar kunskapsmässigt i början av kursen 

inte ska ge någon verkan i betyget, eleverna är ju här för att lära sig menar han.

5.3 Engagemang i fokus

Frågeställning 3:

Vilka aspekter grunder sig den individuella elevens betyg utifrån?

Den här frågeställningen besvaras på två olika sätt. Första är att läraren koncentrerar sig mycket på om 

eleven är engagerad under lektionerna, hur bra deras rörelseförmåga är och hur väl de förstår sig på en 

aktivitet. Adam, Bertil och Erik besvarar frågan på detta sätt. Alla tre sätter närvaro och engagemang 

först. Är eleven inte där och engagerar sig så har de inget underlag för betyget. För Adam kan eleven ta 

sig till ett ”E” i betyg genom att vara där och engagera sig. Om Adam märker att en elev har förmågan 

till ett högre betyg eller att eleven själv strävar efter det så får den eleven uppgifter att göra, där en elev 

som enbart strävar efter ett ”E” inte får de uppgifterna. ”Ofta går det att se på elevernas engagemang i 

aktiviteterna och hur de agerar under lektionerna för att få en uppfattning om vilket betyg de ska ha” - 

Erik. Om en elev t.ex. bedöms vara tillräckligt engagerad för att nå till ett ”C” så kollar Erik därefter på 

den tekniska biten hos eleven, alltså hur väl de till exempel kan genomföra ett sammansatt sidhopp på 

plint eller serva i tennis. Erik påpekar också att detta enbart är en del av betyget, för att nå till betyget 

”C” så krävs mer, det krävs att eleven når lika högt i alla delar som i till exempel träningsdagboken. 

Samtidigt menar Erik att det är samma sak åt andra hållet, om en elev får ett ”A” för sin träningsdagbok 

och andra teoretiska uppgifter så krävs det fortfarande att eleven har en väldigt god rörelseförmåga och 

engagemang i aktiviteter för att kunna nå ett ”A” i slutbetyg.

”Det har inte någon betydelse för hur bra kondition man har, 

utan att man förstår och har skaffat sig kunskaper om varför 

och hur man får bättre eller sämre kondition” – David 

Det andra synsättet i denna frågeställning kommer från Cesar och David. Dessa två arbetar på samma 

skola, där de anser att de har mer teori i idrott och hälsa än på många andra skolor. Därför väger både 

Cesar och David in uppgifter utanför idrottssalen mer än de andra deltagande lärarna. Cesar menar att 
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det egentligen inte spelar någon roll hur mycket en elev kämpar för sitt betyg, för i slutändan ska eleven 

ha uppnått vissa kunskapskrav och det är efter dem som eleven bedöms, inte efter hur mycket eleven 

kämpade för att komma dit. Både Cesar och David påpekar även att en elev kan vara hur duktig som 

helst på många idrottsliga aktiviteter, men alla kunskapskraven måste fortfarande följas. David berättar 

om en elev som var väldigt duktig på fotboll, men skjuter iväg ett vristskott mot några som sitter vid 

sidan av salen och pratar. Om denna händelse säger David: ”Oavsett hur duktig den här eleven var på 

idrott så är det beteende ett F i betyg, eleven har inte tagit någon hänsyn alls till sina kamraters 

säkerhet”. Cesar och David använder sig utav ett beep-test tre veckor in i kursen, för att sedan göra om 

testet ett år senare. Eleverna ska då se om de fick ett bättre, likvärdigt eller sämre resultat, detta har dock

inget med betyget att göra. Det som eleverna blir bedömda på är hur väl de kan reflektera över varför 

deras resultat blev som det blev. David menar att det inte har någon betydelse för hur bra kondition man 

har, utan att man förstår och har skaffat sig kunskaper om varför och hur man får bättre eller sämre 

kondition.

5.4 Betygsättning – en motivationsfaktor?

Frågeställning 4:

Är betygsättning i idrott och hälsa positivt eller negativt för elevernas lärande i ämnet?

 ”Betygsättningen kan få eleven att må psykiskt dåligt” - Erik

Alla deltagande lärare är relativt överens i denna frågeställning. Betyg är bra för att eleverna ska lära sig.

Om betyg inte hade funnits hade många inte kommit till lektionerna och de flesta som kom hade inte gått

in för att lära sig något. Många av respondenterna har också en negativ inställning till betyg. Bertil och 

Erik kan ofta se att det blir en för hård press på eleverna, de menar att vissa elever tar så hårt på deras 

idrottsbetyg att det i vissa fall skadar deras hälsa. Erik ser här ett problem med att till exempel förklara 

för en elev som strävar efter ett ”A” och pressar sig väldigt hårt för att nå dit att den eleven inte kommer 

att lyckas med det. Detta kan få eleven att må psykiskt dåligt. Därför tror Erik mer på ett betygssystem i 

idrott och hälsa med tre olika nivåer, underkänt, godkänt och väl godkänt. ”Ett sånt betygssystem skulle 

förhoppningsvis kunna lätta på den hårda pressen som vissa elever sätter på sig själva” - Erik. Ett ”A” i 

dagens betygssystem är ett betyg som många elever inte har möjlighet att nå, oavsett hur mycket de 

kämpar. David menar även att betyget kan ha en negativ verkan på en elevs lärande. Om en elev satsar 

på ett högt betyg i ämnet men efter en tid märker att han/hon enbart når till ett ”F” eller ”E” i till 

exempel rörelse till musik, då kanske den eleven slutar försöka få bättre betyg i de andra momenten. ”Då
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kan betyget gjort att den eleven inte hittar någon motivation för att försöka lära sig mer i andra moment”

- David.

5.5 Nedbantat betygssystem

Frågeställning 5:

Är betygsättning positivt eller negativt för lärarens undervisning?

”För att eleverna ska få möjligheten att kunna få ett A

i betyg så måste läraren undervisa på en A-nivå” - Erik

Tolkningen av svaren i denna frågeställning är att de deltagande lärarna är överens om minst en sak, det 

handlar om tid. De menar att det tar för mycket tid att bedöma och betygsätta eleverna, tid som 

exempelvis istället hade kunnat användas till lektionsplanering. Alla deltagande lärare har också varit 

positivt inställde till ett nedbantat betygssystem. Antingen ett tvågradigt med underkänt och godkänt 

eller ett tregradigt där även väl godkänt läggs till. Bertil menar att betygsättning tar så mycket tid att han 

nästan aldrig hinner göra någon detaljplanering till sina lektioner. Han tror att ett nerbantat betygssystem

skulle ge honom mer tid till annat, och även att ett sådant betygssystem inte skulle leda till så mycket 

prestationsångest för eleverna som dagens betygssystem kan göra. Erik pratade om problematiken med 

att inte ha betygsättning alls i ämnet. Erik menar att bedömningen inte bara sätter press på eleverna utan 

också på lärarna. För att eleverna ska få möjligheten att kunna få ett ”A” i betyg så måste läraren 

undervisa på en ”A-nivå”. Om inte betygsättningen fanns skulle det då finnas en risk för att lärare skulle 

undervisa på en för låg nivå i ämnet.

Bertil talade även om problematiken med läroplanen för ämnet idrott och hälsa. Han menar att det är 

mycket mer tolkningsbart än andra ämnen vilket leder till att idrottslärare formar undervisningen för 

olika. ”Om vi hade fått tydligare anvisningar på vad som ska ingå i ämnet så hade det varit mycket 

lättare för båda oss lärare och eleverna” - Bertil.

5.6 Hur djupt kan lärare gå i undervisningen?

Frågeställning 6:

Räcker tiden till för att lärare ska kunna ge eleverna en rättvis möjlighet för att kunna uppnå alla 

kunskapskraven i ämnet?
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I den sista frågeställningen så har de deltagande lärarna tre olika synsätt. Adam och Bertil menar starkt 

att tiden inte räcker till. ”Till exempel så har vi ju dem delarna i kunskapskraven som säger att eleverna 

ska berätta, analysera och förklara vissa delar, när ska det hinnas med?” - Adam. Han anser vidare att det

läroplanen säger inte hinns med i den verkliga undervisningen. Bertil menar att allt kringarbete som 

lärare idag måste hålla på med gör att undervisningen blir lidande. Samtidigt berättar han om sin 

frustration när han sätter sig för att kolla igenom läroplanen, ”När man kollar på kunskapskraven så 

finns det ju egentligen ingen begränsning alls i hur djupt man kan gå i undervisningen” - Bertil.

”Den fria tolkningen av läroplanen gör att man egentligen 

skulle kunna utföra en hel idrottslärarutbildning med 

idrott och hälsa 1:s kunskapskrav som grund.” - Erik

Erik svarar på ett lite annorlunda sätt. Han menar att tiden inte räcker till för att gå speciellt djupt i alla 

kunskapskrav, men att detta är svårt då den fria tolkningen av läroplanen gör att en hel 

idrottslärarutbildning egentligen skulle kunna genomföras med idrott och hälsa 1:s kunskapskrav som 

grund.”Detta hinns ju självfallet inte med och beroende på hur djupt undervisningen går i vissa delar så 

kan vissa moment utebli” - Erik. Lösningen för detta tycker Erik är att banta ner varje kunskapskrav för 

att kunna fokusera på enbart vissa delar i varje område.

Cesar och David däremot menar att de hinner med allt som står i kunskapskraven, även om vissa delar 

blir mer djupgående än andra. ”Teoretiska lektioner och uppgifter är nyckeln för att kunna hinna med 

allt” - Cesar. David påpekar att lärare tvingas banta ner läroplanen själva, till exempel menar han att 

friluftsliv som egentligen får mycket plats i själva läroplanen inte alls hinns med. David menar att det tar

väldigt mycket tid och resurser för att kunna ge eleverna en bra friluftslivsutbildning, men tid och 

resurser finns det sällan gott om.

5.7 Resultatsammanfattning

Första syftet med denna studie är att beskriva lärares erfarenheter kring betygsättning. Lärarna i denna 

undersökning har både gemensamma och varierande erfarenheter om betygsättning. Vilka erfarenheter 

de skaffar sig beror mycket på vilken typ av skola de arbetar på. Till exempel så arbetar Berit och Adam 

på skolor där idrottsintresset är högt, vilket har gjort att de har många gemensamma tankar om 

betygsättning även om dem aldrig har träffat varandra. Till exempel påpekar både Bertil och Erik under 
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kategorin ”Betygsättning – en motivationsfaktor” att deras elever ibland sätter för hård press på sig 

själva när det kommer till betyget i ämnet idrott och hälsa. Om Cesars och Davids erfarenheter (som 

arbetar på samma skola) jämförs med Adams så syns det en klar skillnad, som bland annat framkommer 

under kategorin ”Teorilektioner eller fysisk aktivitet?”. Adam menar på att han egentligen inte kan ha 

några teorilektioner för då kommer eleverna inte deltaga, så för att eleverna ska kunna uppnå 

kunskapskraven måste han först och främst se till att eleverna tycker att det är roligt att gå på 

idrottslektionerna. Medans Cesar och David menar att teorilektioner är ett måste för att eleverna ska 

kunna uppnå kunskapskraven. Lärarnas erfarenheter influeras alltså mycket utav skolans arbetssätt, 

logistik och organisation. Ytterligare en stor skillnad som framkommer under kategorin ”Engagemang i 

fokus” är att Cesar och David till skillnad från de övriga respondenterna inte grundar speciellt mycket av

elevernas betyg på deras rörelseförmåga och engagemang, utan grundar betygen mer på vad det faktiskt 

är som eleverna har lärt sig under kursens gång. Kategorin ”Vägen fram till ett betyg” visar på att lärarna

lägger fokus på betyg i olika skeden i kursen. Cesar tryckte hårt på att det som ska lägga grunden för 

elevernas slutbetyg är det de visar i slutet av kursen, eftersom det är då eleverna får chans att visa vad de

har lärt sig under kursens gång. Övriga lärare i denna undersökning pratade mer om en konstant 

bedömning under hela kursen. 

Det andra syftet i denna studie är som följer: Beskriva vissa pedagogiska konsekvenser som kan drabba 

lärare såväl som elever genom betygsättning. Resultatet av studien har visat på flera olika konsekvenser 

som kan bli följder av betygsättning. Under kategorin ”Hur djupt kan lärare gå i undervisningen?” 

framkommer det missnöje över kunskapskraven för ämnet från Adam, Bertil och Erik, där både Bertil 

och Erik påpekar att det inte finns några begränsningar i hur djupt de kan gå i sin undervisning, vilket de

anser medför stora konsekvenser i både lektionsplanering och betygsättning för både lärarna och 

eleverna. Adam framhäver sitt missnöje med att han inte hinner med alla delar från kunskapskraven. 

Adams stora pedagogiska konsekvens är att han varken hinner eller kan få sina elever att uppnå 

kunskapskraven med de medel och tillvägagångssätt som skolan erbjuder, alltså blir betygsättningen 

problematisk i hans undervisning. Cesar och David är de lärare som deltagit i undersökningen som tagit 

upp minst antal negativa konsekvenser. Dock har alla lärarna förklarat att de är missnöjda med dagens 

betygssystem, och att de hellre skulle se att det bantades ned. Där de anser att åtminstone det högsta 

betyget bör tas bort helt från ämnet idrott och hälsa, vilket framgår under kategorin ”Nedbantat 

betygssystem”.
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6. Diskussion

6.1 Metoddiskussion

Metoden för undersökningen i den här studien var att ha individuella intervjuer med respondenter som 

har en profession som gymnasielärare i ämnet idrott och hälsa. Metoden var ett bra val, alternativet var 

att genomföra en undersökning med hjälp av frågeenkäter, det hade förmodligen inte givit studien en 

lika klar bild av hur lärare arbetar med betygsättning i ämnet idrott och hälsa. Genom att intervjua lärare 

fick studien en mer djupgående bild av hur verkligheten ser ut istället för hur den bör se ut. Något som 

hade varit positivt för studien hade varit att utföra fler intervjuer för att få ett större perspektiv att arbeta 

med och det hade givit studien mer trovärdighet. Kvale och Brinkmann (2014) anser att om antalet 

intervjupersoner i en studie är för litet så blir det svårare att dra slutsatser i studien samt näst omöjligt att 

ställa upp statistiska slutsatser. Vidare menar de att om antalet intervjupersoner istället är för många så 

ligger svårigheterna i att utföra mer ingående tolkningar av insamlad data. 

Hassmén och Hassmén (2008) anser att en god validitet innebär att forskaren tillämpar lämpliga metoder

för planering, datainsamling och analys. Kvale och Brinkmann (2014) menar att validitet i en 

intervjuundersökning stärks av att intervjuaren noggrant planerat sina frågeställningar i intervjuguiden 

för att ha kontroll över att insamlingen av data får studien att undersöka det den är avsedd för att 

undersöka. Det som stärker denna studiens validitet är att frågeställningarna i intervjuguiden 

kompletteras med följdfrågor eller omformulering av huvudfrågan. 

En aspekt som var positivt för studien var att de lärare som intervjuades hade olika sätt att arbeta på, 

vilket visar att ämnet idrott och hälsa är tolkningsbart och svårt att bedöma i. Tolkningen av materialet 

hade förmodligen inte blivit så mycket annorlunda för en annan forskare, studien hade däremot kunnat 

se annorlunda ut vid byte av respondenter. Resultatet av studien kan visa på att det förmodligen finns 

många olika sätt att arbeta med betygsättning i ämnet idrott och hälsa.

En svårighet med studien var att den inriktar sig mot just gymnasieskolan. Det har inte gjorts så mycket 

forskning inom just betygsättning och bedömning här, den mesta forskningen riktar sig istället mot 

grundskolan. Skillnaden mellan grundskolan och gymnasiet är för det första att gymnasieutbildningen är 

frivillig, även om näst intill alla genomgår utbildningen. Gymnasieläraren har såvida inte samma krav på

sig att alla elever måste bli godkända som en lärare på grundskolan har. Framför allt är grundskolan en 

grundutbildning för alla barn i Sverige, medan gymnasiet utformar sig som en utbildning för att 
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förbereda ungdomar till antingen vidare studier eller till ett visst yrke. Kursen idrott och hälsa på 

grundskolan utformas därför utifrån barns perspektiv medan på gymnasiet ska kursen förbereda eleverna

för vuxenlivet, där kunskap om hälsa och livsstil egentligen kan vara livsavgörande.  

Intervjuerna utspelade sig som samtal mellan två personer om ett visst ämne, vilket gav en lättad 

stämning och friare diskussion om de frågor som diskuterades. Det gjorde även transkriberingen svårare,

eftersom svaren på frågorna inte alltid kom i följd. Respondenterna kunde till exempel komma in på 

fråga ett igen i slutet av intervjun eller genom samtalet redan svarat på en fråga innan den ställts.

När det gäller de etiska aspekterna så informerades alla respondenter om att deras medverkan kommer 

att vara anonym. Även att det inspelade materialet enbart kommer att handskas av forskaren för studien. 

6.2 Resultatdiskussion

I den här delen kommer resultatet att knytas an med litteraturbearbetningen, detta för att jämföra 

resultatet från den här studien med vad andra referenser och vad tidigare forskning säger.

Till en början kan det påpekas att alla lärare som har intervjuats för den här studien lägger upp sin 

undervisning utifrån läroplanen för ämnet idrott och hälsa. När de sätter betyg använder de sig även av 

de kunskapskrav som finns för den kurs de bedömer i. Det som skiljer sig är hur mycket av varje del de 

använder sig av. Elever som har Adam som lärare får till exempel inte lika mycket kunskap om 

ergonomi som de elever Cesar har som lärare, däremot kan Adams elever få en bredare upplevelse i hur 

man med hjälp av lekar kan utföra fysisk aktivitet. Eftersom lärarna lägger olika fokus på 

undervisningen lägger de även olika fokus på vad de betygsätter. Detta beror på vad läraren tycker är 

viktigt med ämnet idrott och hälsa. Som kategorin ”Teorilektioner eller fysisk aktivitet?” betonar, 

handlar det om att de ska få mycket teoretiska kunskaper om hur man tränar rätt och äter rätt? Eller 

handlar det om att eleverna ska få en bred kunskap om hur man på olika sätt kan utföra fysik aktivitet? I 

slutändan handlar det om att ämnet idrott och hälsa ska ge eleverna en livslång vilja att ha en hälsosam 

livsstil. Som nämnts i litteraturbearbetningen så anser Redelius (2012) att läraren ska fundera över 

frågorna vad, hur och varför när den bestämmer vad det är som ska betygsättas. Alla respondenterna är 

överens om att läroplanen för ämnet idrott och hälsa är väldigt tolkningsbar och kan tolkas på många 

olika sätt. Detta kan göra att undervisningen inte blir likvärdig från skola till skola och det gör även att 

fokus på vad som betygssätts blir olika.
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Morawski (2010) diskuterar i sin avhandling sambandet mellan lärare och läroplan och hur synen på den

har förändrats genom historien. Morawski menar att lärare under 1990-talet skulle bli mer självständiga 

och tolka läroplanen själva för att de bli mer engagerade i undervisningen. Vilket kan anses låta som en 

bra idé i teorin, men i praktiken kan det bli problematiskt eftersom undervisningen riskerar att inte bli 

likvärdig och att elever runt om i landet får olika förutsättningar för att klara samma mål, vilket 

Morawski även kom fram till i sin text. För att lösa detta problemet börjar svenska skolan att 

kvalitetskontrolleras, så att eleverna ska få en likvärdig skolgång genom hela landet. Även detta låter bra

i teorin, men även detta kan bli problematiskt. Risken kan vara att det läggs för mycket fokus på att 

kontrollera istället för att effektivisera. En fråga som kan ställes i detta kan vara: Vad är det som 

effektiviserar undervisningen? Genom att kontrollera olika skolors framgång eller motgång kan man till 

viss del sära på om en undervisningsmetod är mer effektiv än en annan, men samtidigt är det stor 

skillnad på hur elever lär sig på bästa sätt samt att det tar olika lång tid för dem att lära sig olika saker. 

Att således göra en läroplan med tydliga instruktioner på hur undervisningen ska gå till kan omöjligt 

passa alla elever och inte heller alla lärare.  

Redelius (2012) tar upp att ämnet idrott och hälsa ofta hamnar i skymundan, och inte värderas lika högt 

som övriga ämnen. Detta problem ställs respondenten Adam inför på sin skola, genom att idrottsintresset

är lågt och eleverna behöver dessutom ta sig en längre bit för att kunna komma till lektionen. Vilket 

förmodligen gör att ämnet hamnar ännu mer i skymundan på Adams skola. Redelius (2012) påpekar att 

både elever och deras föräldrar har svårt att förstå innebörden med ämnet idrott och hälsa, de vet helt 

enkelt inte vad det är som eleverna ska lära sig. Det leder till en svårighet för lärarna att sätta betyg, hur 

ska betyg sättas om eleverna inte vet vad de ska bedömas i? 

Eftersom läroplanen och kunskapskraven för ämnet idrott och hälsa upplevs som tolkningsbar och svår 

att förstå så kan Redelius (2012) anses ha en bra tanke om att dela upp kursen i kunskapsblock. Hennes 

förslag är att dela in det i konditionsträning, styrketräning, rörlighetsträning, träningsplanering, mental 

träning, arbetsställningar och säkerhet vid vatten. Om en elev eller förälder får se den här typen av 

planering över kursen idrott och hälsa kan det ge en klarare bild av vad det faktiskt är som eleverna ska 

lära sig och vad det är de blir bedömda i. Sen handlar det självfallet om att lägga upp en planering för 

varje block som visar vad det är eleverna ska kunna och bli bedömda i för just det blocket. 

Frågeställningen under kategorin ”Vägen fram till ett betyg” ,som innebar om lärarna grundade sin 

bedömning utifrån några specifika moment, hade flera av lärarna i denna undersökning svårt att svara 

på. Svaren blev mest att eleverna bedöms under tidens gång samt att de har lite olika prov och uppgifter. 
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Denna typ av kunskapsblock som Redelius redovisar skulle möjligtvis kunna strukturera upp 

bedömningsprocessen för lärarna och göra det enklare och mer klart för vilket betyg en viss elev ska ha. 

En av de aspekter som lyfts fram lite extra i denna studie är den fria tolkningen av läroplanen. Seger 

(2014) har kommit fram till i sin studie att likvärdigheten i betygsättningen är låg i ämnet idrott och 

hälsa, eftersom kursplanen och kunskapskraven är väldigt tolkningsbara för lärarna. Dock har de lärare 

som Seger intervjuat påpekat att den nya läroplanen ändå är mer tydlig än den gamla, vilket kan anses 

vara skrämmande. Eftersom det pekar på att skolverket fortfarande inte har lyckats med att få ut en 

läroplan som gör det möjligt för svenska lärare att bedöma och betygsätta på ett likvärdigt sätt.

Samtidigt som problematiken med det skilda sättet att bedöma på diskuteras så kan man fundera över 

ämnets faktiska syfte. Om nu styrdokumentet hade varit väldigt tydligt och varje lärare hade kunnat 

undervisa och betygsätta på liknande sätt, hur skulle detta påverkar utbildningskvaliteten på de olika 

skolor som finns i Sverige? Om till exempel skillnaden över idrottsintresset mellan en klass som går en 

idrottsinriktad utbildning och en klass som går en fordonsinriktad utbildning skulle jämföras. Är det en 

likvärdig utbildning i idrott och hälsa som dessa olika grupper behöver? Eller behöver de två skilda 

läroplaner som speglar just deras framtida profession? En fordonsklass skulle möjligtvis behöva mer 

utbildning i ergonomi som speglar en yrkesförares vardag. Till exempel om hur man tar sig på bästa sätt 

upp och ner för ett lastbilsflak utan att skada kroppen eller om hur man på ett bra sätt kan hålla en god 

kostvana när man sitter i en lastbil hela dagen och finns det några kroppsövningar som kan hindra 

yrkesskador för yrkesförare? Detta kan kopplas till kategorin ”Betygsättning – en motivationsfaktor?”. 

Om en gymnasieklass som går en fordonsinriktad utbildning får en idrott och hälsa kurs som fokuserar 

på deras framtida yrke skulle motivationen för ämnet kunna höjas bland eleverna. Eftersom arbetsgivare 

strävar efter att anställa personal som har god hälsa skulle detta innebära att ett bra betyg i ämnet idrott 

och hälsa ger en god chans till anställning efter gymnasieutbildningen. 

Redelius (2012) skriver om att kraven i ämnet idrott och hälsa är för låga i vissa fall. Att det i vissa 

skolor räcker att man kommer på lektionerna och visar sig för att uppnå betyget godkänt, men fallet är 

nog mer problematiskt än så. Respondenten Adam som till exempel kämpar mycket för att få eleverna 

till lektionerna kan inte ställa allt för höga krav för att kunna nå ut till eleverna med kunskap. Kursen 

handlar ändå om att eleverna ska lära sig att en hälsosam livsstil är gynnande för framtiden och deras 

framtida profession. Men kommer inte eleverna till lektionerna för att det ställs för höga krav så har ju 

meningen med ämnet idrott och hälsa fallerat. Däremot utmanas kanske inte eleverna på rätt sätt på vissa

skolor. Elever som inte är intresserade av idrott kanske går att nå bättre med hjälp av teoretiska lektioner 
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om idrott och hälsa. Då kanske de kan bli mer intresserade av att exempelvis pröva på en viss 

träningsform efter att de har fått lära sig om den och vad det är som händer med kroppen om man tränar 

och lever ett hälsosamt liv.

I litteraturgenomgångens avsnitt ”Att arbeta med bedömning – teoretiska utgångspunkter” nämns 

Lundahls (2014) fem steg i hur ett tillvägagångssätt för att utveckla lärandet genom bedömning kan 

utföras samt Petterssons (2013) aspekter om hur bedömning kan ske och vad som kan gå fel vid 

bedömning. De två kommande styckena diskuteras deras teorier. 

Sättet att arbeta på med bedömning anser respondenterna är svårt med tanke på de tolkningsbara 

kunskapskrav som finns tillhanda för ämnet, Lundahls (2014) fem steg kan därför i teorin se enkelt och 

bra ut men frågan är om de går att genomföra ordentligt i verkligheten? Respondenten Erik anser att man

skulle kunna utföra en hel idrottslärarutbildning med ämnet idrott och hälsas kunskapskrav som grund. 

Att då utifrån kunskapskraven kunna lägga en undervisningsmetod med en bedömningsprocess som är 

lärande för eleverna och som dessutom ska vara likvärdig i jämförelse med övriga gymnasieskolors 

undervisning, känns i det här fallet omöjligt. Samtidigt handlar det kanske mycket om på vilket sätt 

lärare arbetar på. Cesar som använder sig mycket av teoretisk undervisning och bakar in så mycket som 

möjligt från kunskapskraven i den hälsouppgift som eleverna ska göra, anser att han får med allting, men

dock inte lika mycket av varje del. Som framgår under kategorin ”Hur djupt kan lärare gå i 

undervisningen?” så är det problematiskt för samtliga lärare i denna undersökning att genom läroplanen 

tolka hur djupt undervisningen ska gå för de olika kunskapskraven. Detta kan vara en stark anledning till

att lärare lägger fokus på olika sätt i sin undervisning. Under kategorin ”Engagemang i fokus” kan vi se 

att respondenterna Adam, Bertil och Erik främst lägger fokus på elevernas engagemang under 

lektionerna, medans Cesar och David lägger mer fokus på att eleverna förstår hur och varför man skaffar

sig en god hälsa.  

Pettersson (2013) skriver om att lärarna ska jämföra elevernas prestationer med kunskapskraven, 

analysera, tolka och dra en slutsats för vilket betyg som eleven ska få. Uppfattningen är att det är så som 

alla respondenter i denna studie gör när de sätter betyg. Men Pettersson skriver även om de svårigheter 

som uppkommer i betygsättningen, till exempel att läraren inte får se alla de kunskaper som en elev 

besitter. Men en konsekvens med bedömning i ämnet idrott och hälsa som Pettersson inte tar upp är att 

det är väldigt mycket att bedöma. Så anser alla lärare som intervjuats i denna studie, med de 

kunskapskrav som är idag för ämnet så kan en idrottslärare arbeta med betygsättning under större delen 

av sin arbetstid. Med resultatet från den här studien så verkar det svårt att hinna med att dokumentera 
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och analysera allt som varje elev gör, tiden räcker helt enkelt inte till för lärarna. Samtliga lärare har 

under kategorin ”Nedbantat betygssystem” påpekat att betygsättning och bedömning tar för mycket tid 

av deras arbete. Det de anser talar för ett nedbantat betygssystem är framförallt att de kan få mer tid till 

detaljerad lektionsplanering och att prestationsångesten bland eleverna förhoppningsvis skulle minska. 

Syftet med den här studien var ett beskriva lärares erfarenheter kring betygsättning samt beskriva vissa 

pedagogiska konsekvenser som kan drabba lärare såväl som elever genom betygsättning. Resultatet av 

den här studien svarar på många olika pedagogiska konsekvenser i betygsättningen. Kanske framförallt 

att läroplanen är för tolkningsbar för lärarna och att det gynnar ut i problematik när det gäller vilket 

fokus som undervisningen ska ha och därigenom hur lärare ska bedöma. Studien har till viss del besvarat

på lärares erfarenheter kring betygsättning, kortfattat så blir svaret att de sätter betyget utifrån ämnets 

kunskapskrav men att de grundar betyget på olika sätt. Återigen beror detta på att lärarna tolkar 

läroplanen och kunskapskraven olika samt att lärarna har olika förutsättningar på de olika skolor de 

arbetar på. 

6.3 Fortsatt forskning

Det finns många åsikter om hur bedömning och betygsättning ska eller kan ske i den svenska skolan. 

Dock är forskningen om detta i ämnet idrott och hälsa aningen tunn, speciellt när det gäller kurserna 

idrott och hälsa 1 och 2 på gymnasiet. Det är stor skillnad mellan ämnet idrott och hälsa på 

grundskolenivå och gymnasienivå, därför skulle forskning om denna skillnad även vara intressant. 

Skillnaden på vad en yrkesförberedande utbildning skulle behöva i sin idrott och hälsoundervisning 

jämfört med en studieförberedande utbildning skulle också vara ett betydelsefullt forskningsämne. Samt 

utveckling av matriser och modeller för betygsättning och fortsatt forskning inom ämnet.  
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BILAGOR

Bilaga 1

Intervjuguide

Berätta om dig själv.
Hur gammal är du?
Vad har du för lärarutbildning?
Undervisar du i något mer än Idrott och hälsa?
Hur länge har du jobbat som lärare? Och hur länge har du jobbat som lärare i idrott och hälsa?

Vilket tillvägagångssätt använder du dig av för betygsättning i idrott och hälsa?
Använder du dig t.ex. av aktiviteter, uppgifter, grupparbeten, prov, inlämningar m.m.?

Vilka huvudsakliga moment grundar sig din bedömning på?
Är det t.ex. specifika moment för just idrott och andra moment för hälsa?
Är det några moment som väger tyngre än andra?
Läroplanen har ju t.ex. olika kunskapskrav för idrott och hälsa, är de ”bedömningsområdena” något du 
använder dig av?
 
Vilka aspekter grundar sig den individuella elevens betyg utifrån?
Hur bra eleven t.ex. genomför en aktivitet/uppgift, för hur bra eleven förstår sig på 
aktiviteten/uppgiften eller för hur väl eleven går in för aktiviteten/uppgiften?
Har du hört talas om de fyra F:en? ”Kunskap beskrivs som Fakta om, Färdighet i, Förståelse för,
Förtrogenhet med kunskapsområdena i Idrott och hälsa”.

Är betygsättning i idrott och hälsa positivt eller negativt för elevernas lärande i ämnet?
Varför har vi betygsättning i ämnet?

Är betygsättning positivt eller negativt för din undervisning?
Hade du nått ut till eleverna bättre om du som lärare inte behövt ha med elevbedömning i 
undervisningen?

Känner du att tiden räcker till för att kunna ge eleverna en rättvis möjlighet för att kunna uppnå alla 
kunskapskrav i ämnet?
(Visa en lista på kunskapskraven)
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