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Sammanfattning 
Syfte och frågeställningar  
Syftet med studien har varit att undersöka hur bedömning och betygssättning i ämnet idrott 

och hälsa går till på grundskolan. Ytterligare ett syfte har varit att jämföra betygskriterierna i 

ämnet mellan olika grundskolor. Följande frågor har varit centrala för studien:  

· Hur upplever eleven bedömning och betygssättning i ämnet idrott och hälsa? 

· Finns det skillnader mellan olika elevgrupper i deras upplevelser kring bedömning och 

betygsättning i ämnet idrott och hälsa? (kön, betyg, skolor etc.) 

· Hur motiverar lärare i idrott och hälsa sin betygsättning?  

· Hur ser betygskriterierna i ämnet idrott och hälsa ut på olika grundskolor?  

 

Metod 
Undersökningen genomfördes under vårterminen 2005 vid åtta grundskolor i årskurs 9 i en 

kommun belägen i mellersta Sverige. Studien omfattade 339 elevenkäter och 12 lärarenkäter. 

Fyra av idrott och hälsa lärarna deltog i samtal kring bedömning och betygsättning.  

Betygskriterierna för ämnet idrott och hälsa samlades in från de undersökta grundskolorna. 

 

Resultat 
Majoriteten av eleverna är nöjda med betygsättning och anser att betygen är rättvisa. Omkring 

50 % av eleverna upplever att det förekommer jämförelser mellan elever och att läraren kan 

missa kunskaper som skulle kunna motivera ett annat betyg. Eleverna upplever även att 

närvaro, engagemang och flit påverkar betyget. Det finns skillnader mellan olika grupper av 

elever och hur dessa upplever bedömning och betygsättning. Lärarna anser att de informerat 

eleverna om betygskriterierna och att undervisningen utgår från de mål som eleverna skall ha 

uppnått i slutet av det nionde skolåret. Lärarna gör jämförelser mellan elever vid bedömning 

och betygsättning. Betygskriteriernas utformning och vilka krav som ställs för respektive 

betyg skiljer sig åt mellan skolorna.  

 

Slutsats 
Bedömning och betygsättning skiljer sig från skola till skola och från lärare till lärare. 

Eleverna upplever lärarnas bedömning och betygsättning olika. Det finns tydliga skillnader 

mellan skolor, mellan olika grupper av elever och mellan elever inom samma skola. Även 

betygskriterierna skiljer sig åt mellan de olika skolorna. 
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Summary 
Aim and questions 
The purpose for this study was to investigate how marks and mark settings are formed in 

physical training at some compulsory schools. We also wanted to see how the criteria for 

marks are formed. These were the main questions during this study. 

· How do the students find the evaluation and the making in physical training? 

· Are there differences between different student groups when it comes to their experience 

around estimation and marking in physical training? (gender, marks, schools etc.)   

· How do the teachers motivate their marking in physical training?  

· Are there any differences between the criteria for marking between different schools? 

 

Method  
The study was carried out during the spring 2005 at eight schools in a municipality in the 

middle of Sweden. The study involved 339 students opinion polls and 12 teacher opinion 

polls. Four of the teachers were also interviewed. The criteria for marking were also collected 

from the schools in the study. 

 

Results  
The majorities of the students are satisfied with the marking and find the marks are fair, 

compared to other students. The students also feel that attendance, interest and hard working 

reflect the marks. About 50% of the students in the study think that the teacher compares 

students when marking and also that teachers may miss some results which could motivate 

some other mark. They also find that they have got information about the curriculum and 

criteria for marking. The teachers consider that they have informed the students about the 

criteria of marking and that the teaching is carried out according to the aims that the students 

should achieve during their senior year in high school. The teachers do compare students 

when marking. Almost 50% of the teachers in the study gave the students a lower mark in the 

8:th year than in the 9:th year. The criteria for marking and the request for the marks differs 

between the schools in the study.  

Conclusions  
The evaluation and mark setting varies between the different schools and the teachers. The 

student’s opinions of mark setting and evaluation also vary between the different schools. The 

criteria for marking also vary between the different schools in the study. 
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Förord 

Vi anser att det är för lite diskussion kring bedömning och betygssättning i lärarutbildningen. 

Vi har genom denna studie sökt kunskap på egen hand och på så sätt fått ökad förståelse för 

hur bedömning och betygssättning sker på några skolor. 

  

Vi tackar alla elever och lärare som gjort denna undersökning möjlig. Vi tackar särskilt vår 

handledare, professor Ingemar Wedman, Stockholms universitet, för vetenskapligt stöd i 

undersökningen. Vi vill även tacka alla som fått stå ut med våra ibland ganska livliga 

diskussioner.  

    Idrottshögskolan i Stockholm 2005 

    Anders Rowa, Benno Lindahl, Jimmy Johansson  
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Inledning 
Vi har valt att genomföra en undersökning kring bedömning och betygsättning, till stor del 

beror det på att vi anser att det är alldeles för lite diskussion kring bedömning och 

betygssättning i lärarutbildningen. Att det sedan blev i ämnet idrott och hälsa beror på att vi 

inom kort tar lärarexamen i bl.a. ämnet idrott och hälsa. Idrott och hälsa har varit, är och 

kommer att vara ett omdiskuterat ämne när skolfrågor står i fokus. Ämnets karaktär gör att 

bedömning och betygsättning kan upplevas svår. Det finns idag nationella föreskrifter för vad 

en elev skall ha uppnått efter det nionde skolåret. Utifrån dessa är det upp till varje skola att 

utforma betygskriterierna. Fokus i denna undersökning ligger i hur eleverna upplever 

bedömning och betygssättning i ämnet idrott och hälsa. Vi ville även få inblick i hur 

föreskrifterna tolkas i utformningen av betygskriterierna på några olika skolor och på vilka 

grunder lärare bedömer och betygsätter elever.  
 

Bakgrund 
 

Historik 
Vi vill återge en kort sammanfattning av betyg ur ett historiskt perspektiv, där vi valt att 

sammanfatta Ingemar Wedmans text ”Från skallmätning till VG” ur Selanders bok, Kobran, 

nallen och majjen. Texten lyfter fram de väsentligaste dragen kring betyg och hur vi hamnat 

där vi är idag med ett målrelaterat betygssystem. Först 1897 kom en enhetlig betygsskala att 

vara ett faktum. Innan dess fick eleven med sig en form av testimonium format av rektorn, 

senare kom även testimonierna att innehålla preciseringar på innehåll. All intagning till senare 

studier sköttes av respektive skola och framförallt av rektorn på skolan. Det var först då 

intresset för senare studier tilltog under 1900-talet som kraven ökade på jämförbarhet mellan 

elever vid urvalet till vidare studier. För att få jämförbarhet normerades betygen och 1962 

kom det relativa betygssystemet att fastläggas för grundskolan. Till detta utvecklades 

standardiserade prov som skulle vara lika för alla elever som läste samma kurs. Med hjälp av 

dessa prov kunde läraren sätta betyg. Det relativa betygssystemet visade inte minst brister i de 

ämnen där standardprov inte förekom. Inte långt efter införandet av det relativa 

betygssystemet började ett omfattande arbete ta fart i syfte att precisera kurs- och läroplaner 

för att nå jämförbarhet. Detta medförde att det relativa betygssystemet ifrågasattes alltmer 

från 1970 fram till början av 1990-talet. Ett flertal utredningar genomfördes där alla var mer 

eller mindre överens om att ett målrelaterat system utan preciseringar inte ger underlag för 
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jämförbarhet. 1990 tillsattes en expertgrupp som hade i uppgift att uttala sig i betygsfrågan 

där de föreslog en övergång till ett målrelaterat betygssystem. Dock skulle detta betygssystem 

inte användas vid urval till vidare studier. En betygsutrednings bestående av ledande politiker 

redovisade 1992 ett förslag om ett nytt betygssystem, med avsikt att skapa ett målrelaterat 

betygssystem, vilket det senare kom att bli och frågan om rättvisa vid urval hamnade i 

skymundan och förpassades därhän. Till stöd för läraren vid betygssättningen växte det fram 

betygskriterier och nationella målrelaterade prov1. Det gamla relativa betygssystemet var 

uppbyggt av att läraren jämförde elevernas prestationer med varandra och fastställde kraven i 

efterhand. Idag i det målrelaterade betygssystemet ska läraren i förväg informera eleverna 

vilka kraven är, vad eleven förutsätts nå och vilka kriterier läraren utgår ifrån i sin bedömning 

vid betygssättning2. 

 

Lpo94 

I och med den nya läroplanen ändrades namnet från idrott till idrott och hälsa för att betona en 

ny dimension i ämnet3. Utifrån läroplanen har kursplanen utformats4, syftet med kursplanen 

är att visa och tydliggöra hur eleven utvecklas i förhållande till läroplanen5. Kursplanen 

innehåller bl.a. ”mål att sträva mot” och ”mål att uppnå”. Syftet med dessa mål är att ange vad 

som ska uppnås och vad undervisningen ska åstadkomma6. Eleverna skall vara med och 

planera samt utvärdera undervisningen tillsammans med läraren. Om eleverna är med och 

formar undervisningen blir de medvetna om vad som krävs och varför. På så sätt kan eleven 

få en god inblick i målen med kursen samt bli medveten om vad som kommer att bedömas7. 

Det målrelaterade betygssystemet gör även att makten i skolan blir förskjuten då 

verksamheten blir mer öppen både för elever och föräldrar8.  

 

Betygskriterier 

För de olika betygsstegen i kursplanen finns fastställda kriterier. För elever som inte uppnår 

                                                           
1 Staffan Selander, Kobran, nallen och majjen; Tradition och förnyelse i svensk skola och skolforskning. 
(Myndigheten för skolutveckling. Forskning i fokus, nr.12, 2003) s. 307-315. 
2 Per Måhl, Vad krävs nu? En bok om hur skolan kan se ut och fungera. (Göteborg, HLS-förlag, 1999) s. 112. 
3 Jörgen Tholin, En roliger dans (Borås: Institutionen för pedagogik, Högskolan i Borås, 2003) s. 19. 
4 Bengt Selghed, Ännu icke godkänt: lärares sätt att erfara betygsystemet och dess tillämpning i yrkesutövningen 
(Malmö: Lärarutbildningen, Malmö högskola, 2004) s. 77. 
5 Skolverket, Likvärdig bedömning och betygsättning : allmänna råd och kommentarer (Stockholm: Statens 
skolverk, 2004) s. 9-14. 
6 Selghed, s. 77. 
7 Skolverket, Likvärdig bedömning och betygsättning, s. 17-25. 
8 Måhl, s. 84-89. 
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kraven för betyget Godkänd sätts inget betyg men eleven har rätt att få ett skriftligt omdöme9. 

Elever som inte klarar kraven för godkänd har rätt att pröva flera gånger, före under eller efter 

terminen10. Riskerar eleven att inte få något betyg skall läraren ta initiativ till 

utvecklingssamtal och informera eleven om dennes situation. Detta är lärarens skyldighet11. 

För betyget Godkänd skall läraren i sin bedömning utgå från de mål som eleven skall ha 

uppnått i slutet av det nionde skolåret. För betyget Väl godkänd ska eleven förutom de krav 

som ställs för betyget godkänd även uppnå de kriterier som finns formulerade för betyget Väl 

godkänd. Betyget Mycket väl godkänd skall bygga på kriterierna för betyget Väl godkänd 

samt uppfylla de kriterier som finns angivna i kursplanen12. Det har dock visat sig att lärare 

upplever det nya systemet med tre betygssteg som för få. Det går att urskilja fler än tre nivåer 

i elevens kunnande enligt Selghed13. Framförallt har det framkommit att betyget Godkänd är 

för brett, vilket eleverna upplever som orättvist14. En av lärarens uppgifter är att skapa 

förutsättningar för att eleven ska få visa vad denne kan, dock är det elevens ansvar att visa 

sina kunskaper15. De kunskaper som läraren har om eleven och lärarens sätt att tolka 

betygssystemet är det som ligger till grund vid betygssättning16. Enligt en studie är det stor 

variation mellan lärare med avseende på likvärdigheten i betygssättningen17.  

 
Likvärdighet 
Måldokumenten och de nationella betygskriterierna ger förutsättningar för lokala tolkningar 

och därmed även lokalt utarbetade betygskriterier18. Betygskriterierna skall finnas som stöd 

vid bedömningsprocessen av vilket betyg eleven skall få. Kriterierna skall även beskriva de 

kunskapskvaliteter som krävs för respektive betyg och utformas i förhållande till de mål som 

finns för kursen.19 Betygskriterierna för idrott och hälsa i kursplanen är generellt skrivna för 

att de ska kunna formas efter lokala förutsättningar och samtidigt vara ett stöd för en likvärdig 

                                                           
9 Leif Davidsson, Boo Sjögren, Lars Werner, Betyg: grundskola, gymnasieskola, komvux (Stockholm: Norstedts 
juridik 2004) s. 21. 
 
10 Måhl, s. 73. 
11 Skolverket, Likvärdig bedömning och betygsättning, s. 31. 
12 Håkan Andersson, Varför betyg? : Historiskt och aktuellt om betyg (Lund, 2002) s. 119. 
13 Selghed, s. 178. 
14 Skolverket, Betygssättningen: särtryck ur Skolverkets rapport nr 190 (Stockholm: Statens skolverk Liber 
distribution, 2000) s. 14-15. 
15 Skolverket, Bedömning och betygssättning: kommentarer med frågor och svar (Stockholm: Statens skolverk 
Liber distribution, 2001) s. 23. 
16 Selghed, s. 25. 
17 Skolverket, Likvärdig bedömning och betygsättning, s. 84. 
18 Skolverket, Betygssättningen, s. 13. 
19 Skolverket, Bedömning och betygssättning, s. 25. 
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bedömning och för att få jämförbara slutbetyg för alla elever i landet20. Ett annat syfte med de 

nationella kraven är att undervisningen skall ge likvärdigt kunnande på alla skolor21. De 

kriterier och mål som finns angivna för respektive betygssteg i kursplanen omfattar inte hur 

dessa ska uppnås. Hur undervisningen utformas är på så sätt fri, men undervisningen ska 

möjliggöra för eleverna att uppnå de olika betygskriterierna22. Kriterierna för betyget 

Godkänd, som skolorna själva formulerat, skiftar från skola till skola, bland annat avseende 

målen, vilket gör att betygskriterierna blir intressanta att studera23. För att eleven ska veta på 

vilka grunder läraren sätter betyg ska det regelbundet förekomma samtal med eleven om 

dennes resultat och utvecklingsbehov24. Vid utvecklingssamtalen ska läraren ge sin 

helhetsbild av eleven vad denne kan och inte kan så eleven och förälder kan bli insatta och 

delaktiga i beslut och eventuella åtgärder som beslutas25. Eleverna ska även få veta varför hon 

eller han inte får närmast högre betyg, detta är enligt styrdokumenten läraren skyldig att 

motivera. Även föräldrarna har rätt att få veta vilka kriterier läraren använt vid sin 

bedömning26. Trots detta visar en undersökning att läraren hänvisar till ”inre mallar” vid 

betygssättning, detta gör det svårt för eleverna att veta på vilka grunder läraren gör sin 

bedömning27. 

 

Av en utvärdering som genomfördes 2003 framgår det att var tredje elev inte lärt sig något om 

friluftsliv, vilket är ett av målen som eleven skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret28.  

 

Det har visat sig att eleverna upplever att läraren är återhållsam med betygen i årskurs 829, 

samtidigt som betyget ska avspegla vilken kvalitetsnivå eleven uppnått. Läraren ska utgå från 

dessa kvalitetsskillnader vid betygssättning30.  

 

I och med att läroplanen för grundskolan formulerades om ändrades förutsättningarna för 

                                                           
20 Skolverket, Att bedöma eller döma: tio artiklar om bedömning och betygssättning (Stockholm: Statens 
skolverk Liber distribution, 2002) s. 130. 
21 Måhl, s. 121. 
22 Davidsson, s. 77. 
23 Tholin, s. 3. 
24 Skolverket, Likvärdig bedömning och betygsättning, s. 30. 
25 Måhl, s. 174. 
26 Måhl, s. 152. 
27 Tholin, s. 9. 
28 Skolverket, Nationell utvärdering av grundskolan 2003 (Stockholm: Statens skolverk, 2003) s. 79. 
29 Utvärderingsavdelningen Skolinspektörerna <infostab@stadshuset.stockholm.se> Skolinspektörernas 
årsrapport 2002/03 Grundskolan 
<http://www.stockholm.se/files/50400-50499/file_50454.pdf> s. 24. 
30 Selghed, s. 76. 
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lärarnas sätt att bedöma och betygssätta. Inom detta område har det saknats 

kompetensutveckling vilket har resulterat i att en likvärdig och rättvis betygssättning varit 

bristfällig. Måhl menar att man i en sådan situation tolkar det nya systemet så likt det gamla 

som möjligt31. Samverkan mellan lärare om vilken kunskap som ska bedömas har inte 

förekommit i den utsträckning som det borde. Istället har ansvaret hamnat hos den enskilde 

läraren att formulera de betygskriterier som ska ligga till grund vid bedömningen32. Läraren 

har fått rollen att tolka styrdokumenten, formulera lokala betygskriterier och utifrån detta 

forma undervisningen33. Wedman lyfter fram fortbildning i ämnet målrelaterade betyg som en 

väg att gå för att lärare ska få en tydligare uppfattning vad som menas med betygskriterier och 

hur dessa kan tillämpas vid betygssättning34. Det språk som används i formuleringarna av 

betygskriterierna anses av lärarna som ovant, samtidigt vill eleverna ha tydliga besked för vad 

som krävs för ett visst betyg35. Det är även lärarens skyldighet enligt läroplanen att klargöra 

på vilka grunder bedömningen sker36. Tholin menar att de formuleringar som ibland 

förekommer i betygskriterier kan ifrågasättas och de krav som formulerar kriterierna inte 

blivit utsatta för någon kritisk granskning37. I ett system där verksamheten arbetar mot 

gemensamma mål är det viktigt att även bedömning och betygssättningen är likvärdig. För att 

uppnå denna betydelse av likvärdighet är betygskriterierna viktiga38. Wedman menar dock att 

problemet med likvärdiga betygskriterier kvarstår och att vi troligtvis är på väg in i ett system 

där krav på jämförbarhet inte är lika tydlig som idag. Istället används andra alternativa 

urvalsförfaranden såsom provförfaranden och intervjumetoder för att avdramatisera 

betygen39.  

 

Enligt skolinspektörernas rapport krävs det samarbete mellan lärare i tolkningen av kriterierna 

för att en likvärdig bedömning ska uppnås i högre grad. Lärarna är medvetna om att det är för 

lite diskussion om bedömning och betygssättning men anser att det framförallt beror på 

tidsbrist. Denna rapport lyfter även fram bristen av kompetensutveckling för lärare om 

styrdokumenten40. Lärarens ansvar har även kommit att innebära att låta eleverna vara med 

                                                           
31 Måhl, s. 241. 
32 Skolverket, Betygssättningen, s. 52-56. 
33 Tholin, s. 16. 
34 Selander, s. 307-315. 
35 Skolverket, Betygssättningen, s. 20. 
36 Skolverket, Bedömning och betygssättning, s. 20. 
37 Tholin, s. 149. 
38 Måhl, s. 134. 
39 Selander, s. 307-315. 
40 Utvärderingsavdelningen Skolinspektörerna <infostab@stadshuset.stockholm.se> Skolinspektörernas 
årsrapport 2002/03 Grundskolan 

 11



och ta fram de grunder för hur betygskriterier ska formuleras41. Dock påpekas att eleverna har 

bristfällig kännedom om styrdokumenten och skillnaderna i betygskriterierna42. Det har visat 

sig att 80% av lärarna anser att eleverna fått kännedom om betygskriterierna och kursplanen, 

medan bara 50% av eleverna upplever detsamma43.  

 

Anledningen till varför det finns nationella krav är att det kunnande som skolan och lärarna 

ger ska vara likvärdig för alla44. Dock framgår det från en utvärdering som genomfördes år 

2002 att lärare anser de nationella betygskriterierna som luddiga och otydliga. När det gäller 

betygskriterierna anser lärarna att betyget Godkänd är för brett och att det i stort sett endast 

krävs aktiv närvaro för att bli Godkänd i idrott och hälsa45. Elevens närvarofrekvens och 

engagemang ska dock inte ligga till grund vid betygssättning, såvida det inte är en direkt 

förutsättning för att målen ska nås46. Tholins undersökning visar att skolor har olika 

uppfattningar om hur denna fråga ska hanteras samt att vissa skolor sätter betyg på grunder 

utanför kriterierna47. För de högre betygen blir det allt tydligare med personliga prestationer 

vilka i en del fall går att återfinna i de lokalt utformade betygskriterierna. Författarna till 

utvärderingen skolämnet idrott och hälsa i Sveriges skolor ställer sig frågan om elevernas 

”krav” på konkreta betygskriterier gör att läraren tvingas utgå från olika mätbara kriterier?48. 

Det framgår också av rapporten att elever i årskurs 9, som är fysiskt aktiva på sin fritid, 

upplever i högre utsträckning att de får visa vad de kan än elever som är inaktiva på sin fritid. 

 

Statistik 
Av statistik i Skolverkets databas49 framgår det att 5.6% av eleverna år 1998 i årskurs 9 i den 

mellansvenska kommun vi valt att undersöka, saknar betyg i ämnet idrott och hälsa för att de 

inte uppnått de mål som finns. Siffran för de elever som ej uppnått målen år 2004 har stigit till 

7.7%. Denna ökning har skett hos både pojkar och flickor, men enligt statistiken i större 

                                                                                                                                                                                     
<http://www.stockholm.se/files/50400-50499/file_50454.pdf> s. 13. 
41 Tholin, s. 30-31. 
42 Utvärderingsavdelningen,  Skolinspektörernas årsrapport 2002/03 Grundskolan s. 25. 
43 Skolverket, Nationell utvärdering av grundskolan 2003, s. 81. 
44 Måhl, s. 121. 
45 Örebro Universitet < info@oru.se> Skolämnet idrott och hälsa i Sveriges skolor, 2003-02-19 
< http://www.oru.se/oru/upload/Institutioner/Idrott%20och%20hälsa/Forskning/rapport.pdf> (2003-02-19) s. 43-
45. 
46 Skolverket, Likvärdig bedömning och betygsättning,  s. 30. 
47 Tholin, s. 49 ff. 
48 Örebro Universitet, Skolämnet idrott och hälsa i Sveriges skolor, s. 43-45. 
49 Skolverket < skolverket@skolverket.se> SIRIS information om kvalitet och resultat, 2005-05-13 
<http://siris.skolverket.se/pls/portal30/PORTAL30.siris_frame.siris> 

 12

http://www.stockholm.se/files/50400-50499/file_50454.pdf
mailto:info@oru.se
http://www.oru.se/oru/upload/Institutioner/Idrott%20och%20h%C3%A4lsa/Forskning/rapport.pdf
mailto:skolverket@skolverket.se


utsträckning hos flickorna. Förändringen för andelen elever som saknar betyg i hela riket har 

under samma tidsperiod ökat från 5.7% till 7.0%. Det har med andra ord skett en större 

ökning av andelen elever i vår undersökta kommun som inte uppnår de mål som finns i ämnet 

idrott och hälsa i jämförelse med hela riket.  Statistiken visar också att det är fler flickor än 

pojkar som inte uppnår uppsatta mål som gäller och att fler pojkar än flickor uppnår de högre 

betygen och då framförallt Mycket väl godkänd. Elever med de högre betygen är också aktiva 

idrottsutövare på fritiden. Dessutom dominerar pojkarnas fritidsidrotter undervisningen och 

troligen väger de tungt vid betygssättningen50.  

 

En överblick av olika skolor i riket visar att det finns stora skillnader mellan olika skolor och 

när det gäller andelen elever som uppnår de olika betygsstegen51.  
 
 
Målrelaterat betygssystem 
Det tidigare relativa betygssystemet ersattes 1994 med ett mål- och kunskapsrelaterat 

system52. Detta innebar också ett nytt tänkande kring bedömning och betygssättning53. Det 

nya systemet innebär att bedömningen tar hänsyn till hur väl eleverna uppnår de uppställa 

målen54. Detta innebär att lärarna i sin bedömning och betygssättning ska jämföra elevens 

prestationer med redan fastställda och för eleverna kända betygskriterier55. Det nya 

betygssystemet innebär att läraren inte ska göra någon jämförelse mellan elever, utan 

bedömning ska ske utifrån nationellt och lokalt fastställda kriterier56. Resonemanget innebär 

att ett betyg i det målrelaterade systemet ska avspegla vilka kvaliteter i kunnandet eleven 

nått57. Betygsstegen består av en tregradig skala, Godkänd, Väl godkänd och Mycket väl 

godkänd. Eleverna blir betygssatta från årskurs 8 enligt den tregradiga skalan. Om en elev inte 

når upp till de krav som ställs för betyget ”Godkänd” får denne inget betyg, men har rätt att 

erhålla ett skriftligt omdöme i det ämne där betyg saknas58.  

 

                                                           
50 Skolverket, Likvärdig bedömning och betygsättning, s. 85. 
51 Skolverket, SIRIS information om kvalitet och resultat, 2005-05-13 
52  Davidsson, s. 17. 
53 Selghed, s. 187. 
54 Henry Egidius, Bedömning, betygsättning, utvärdering (Malmö: Liber, 1988) s. 37. 
55 Tholin, s. 58-59. 
56 Selghed, s. 187.  
57 Skolverket, Bedömning och betygssättning: s. 18. 
58 Davidsson, s. 17. 
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Läroplan 
I läroplanen beskrivs skolans uppgifter med värdegrund och uppdrag samt mål och 

riktlinjer59. Bedömning och betygssättning har fått ett eget kapitel, av vilket det framgår 

huruvida betyget som eleven erhåller stämmer överens med de mål som uttrycks i kursplanen 

för varje ämne.  Som stöd för läraren vid betygssättning finns formulerade kriterier vilka 

återfinns i kursplanen för respektive ämne60. I läroplanen betonas även vikten av att skolan 

ska sträva efter att varje elev ”utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa en 

egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och 

förutsättningarna61.” I läroplanen beskrivs också vilka riktlinjer läraren skall ha när det gäller 

bedömning och betygssättning.  

 
”Läraren skall 

- genom utvecklingssamtal 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, 

- med utgångspunkt i föräldrars önskemål fortlöpande informera elever 
och hem om studieresultat och utvecklingsbehov och 

- vid betygsättningen utnyttja all tillgänglig information om elevens 
kunskaper i förhållande till kraven i kursplanen och göra en allsidig 
bedömning av dessa kunskaper”62 

 

Kursplan  
I kursplanen för idrott och hälsa presenteras ämnets syfte och mål. Syftet med ämnet är bl.a. 

att utveckla kunskaper hos elever om den egna livsstilen och dess betydelse för hälsan. 

Ämnets karaktär är brett och ska innehålla olika moment som ”Rörelse, rytm och dans”, 

”Natur och friluftsliv” samt ”Livsstil, livsmiljö och hälsa”. Undervisningen i ämnet syftar till 

att skapa förutsättningar så alla elever kan delta i undervisningen utifrån sina egna 

förutsättningar63. Nedan anges de mål som eleven skall ha uppnått i femte respektive nionde 

skolåret.  

 
”Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret 
Eleven skall  
                                                           
59 Utbildningsdepartementet, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet: 
Lpo 94, anpassad till att också omfatta förskoleklassen och fritidshemmet (Stockholm: Fritez, 1998) 
60 Utbildningsdepartementet, Lpo 94, kapitel 2.7 Bedömning och betyg 
61 Utbildningsdepartementet, Lpo 94, kapitel 2.7 Mål att sträva mot 
62 Utbildningsdepartementet, Lpo 94, kapitel 2.7 Bedömning och betyg 
63 Utbildningsdepartementet, Kursplaner för Grundskolan (Stockholm: Fritez, 1994) s. 30-31. 
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- behärska olika motoriska grundformer och utföra rörelser med balans 
och kroppskontroll samt kunna utföra enkla danser och 
rörelseuppgifter till musik, 

-  kunna simma och hantera nödsituationer vid vatten,  
- kunna orientera sig och hitta i närmiljön genom att använda enkla 

hjälpmedel, 
- ha grundläggande kunskaper om friluftsliv samt känna till principerna 

för allemansrätten, 
- känna till något om och kunna ge synpunkter på arbetsmiljön i skolan, 
- ha erfarenheter av några vanliga idrottsaktiviteter samt veta något om 

skaderisker och om hur skador kan undvikas. 
 

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret 
Eleven skall  

- förstå sambandet mellan mat, motion och hälsa och kunna tillämpa       
kunskaper i ergonomi i vardagliga sammanhang, 

- kunna delta i lek, dans, idrott och andra aktiviteter och kunna utföra 
lämpliga rörelseuppgifter, 

- kunna forma och genomföra aktiviteter för egen motion, 
- kunna orientera sig i okända marker genom att använda olika 

hjälpmedel samt kunna planera och genomföra vistelse i naturen under 
olika årstider, 

- ha kunskaper i livräddande första hjälp, 
- ha kunskaper i vanliga rörelseaktiviteter och hur de kan bedrivas på ett 

säkert sätt.”64  
 

I kursplanen finns det även information om hur bedömning och betygssättning ska tillämpas. 

För ämnet idrott och hälsa i grundskolan betonas bedömning av elevens kunskaper om den 

egna livsstilen, hälsa och elevens reflekterande över detta. Bedömningen skall även ta hänsyn 

till olika aktiviteter och rörelsemönster65. Nedan anges kriterierna för de olika betygsstegen 

som finns formulerade i kursplanen för idrott och hälsa. 

 

”Kriterier för betyget Väl godkänd 
- Eleven reflekterar med hjälp av kunskaper om kropp och rörelse över 

hur hälsa och välbefinnande kan bibehållas och förbättras. 
- Eleven föreslår och genomför fysiska aktiviteter som befrämjar egen 

motion och hälsa.  
- Eleven använder ett ändamålsenligt rörelsemönster vid deltagandet i 

olika fysiska aktiviteter.  
- Eleven deltar i och tillämpar sina kunskaper om friluftsliv under olika 

årstider.  
                                                           
64 Skolverket <skolverket@skolverket.se> Kursinformation för skolan, 2005-06-29 
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0405&infotyp=23&skolform=11&id=3872&extraId=
2087 (2005-06-29) 
65 Utbildningsdepartementet, Kursplaner för Grundskolan, s. 30-31. 
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- Eleven använder sina kunskaper för att förutse och avvärja risker i 
samband med olika fysiska aktiviteter. 

-  
Kriterier för betyget Mycket väl godkänd 

- Eleven använder sina kunskaper om livsstil, livsmiljö och hälsa för att 
bedöma värdet av olika idrotts- och friluftsaktiviteter. 

- Eleven komponerar, motiverar och genomför ett allsidigt och 
funktionellt motionsprogram. 

- Eleven organiserar motions-, idrotts- eller friluftsaktiviteter 
tillsammans med andra med hänsyn till olika deltagares behov. 

- Eleven anpassar sina rörelser till de krav som olika aktiviteter och 
situationer ställer på exempelvis balans, precision och tempo.”66  

 

 

                                                           
66Skolverket <skolverket@skolverket.se> Kursinformation för skolan, 2005-06-29  
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Syfte och frågeställningar  
 

Syfte 
Syftet med studien har varit att undersöka hur bedömning och betygssättning i ämnet idrott 

och hälsa ser ut på grundskolan. Ytterligare ett syfte har varit att jämföra betygskriterierna i 

ämnet mellan olika grundskolor. 

 

Frågeställningar 
Följande frågor har varit centrala för studien:  

· Hur upplever eleven bedömning och betygssättning i ämnet idrott och hälsa? 

· Finns det skillnader mellan olika elevgrupper i deras upplevelser kring bedömning och 

betygsättning i ämnet idrott och hälsa? (kön, betyg, skolor etc.) 

· Hur motiverar lärare i idrott och hälsa sin betygssättning? 

· Hur ser betygskriterierna i ämnet idrott och hälsa ut på olika grundskolor? 

 

Metod 
 
Allmänt 
Då den nya läroplanen infördes 1995 har det forskats en del kring frågor som berör 

bedömning och betygssättning. Forskning och undersökningar har visat på att det finns 

skillnader och svårigheter med bedömning och betygssättning. ”De flesta lärare har emellertid 

inte erhållit någon utbildning i att sätta betyg innan de lämnat lärarutbildningen och själva 

skall betygsätta sina elever67.” Detta stämmer väl in med våra erfarenheter från 

lärarutbildningen. 

 

Vårt arbete började inledningsvis med att ta reda på tidigare forskning som gjorts inom 

området bedömning och betygssättning. Bedömning och betygssättning är studerat ur ett kort 

historiskt perspektiv som startar vid införandet av det målrelaterade betygssystemet 1994. 

Vårt arbete har börjat i ett smalare perspektiv med start i läroplaner för att få en översyn kring 

vad som står skrivet på nationell nivå. Det som står skrivet och går att finna i läroplaner 

upplevs av oss som ganska fritt att tolka utifrån varje lärare. Med en stor tolkningsfrihet torde 

även sättet att bedöma elever skilja sig mellan olika skolor och lärare. Vi vill undersöka hur 
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verkligheten ser ut på skolorna med avseende på bedömning och betygssättning. 

Betygskriterierna på de olika skolorna blir då en given del att få ta del av. Att inriktningen 

sedan blev i ämnet idrott och hälsa är för oss givet då vi alla tre är blivande idrott och hälsa 

lärare på senare delen av grundskolan.  

 

Efter att ha studerat läroplaner skapades studiens syfte och utifrån det frågeställningar. Med 

grund i våra frågeställningar och studiens syfte har vi tagit del av tidigare litteratur inom vårt 

valda område. För att få en bild av hur bedömning och betygsättning ser ut i verkligheten har 

enkätundersökningar genomförts på elever i årskurs 9 och lärare i ämnet idrott och hälsa.  

Enkäterna (se bilaga 2 och 3) bestod av frågor där läraren respektive eleven skulle ta ställning 

utifrån fyra svarsalternativ, med ytterligheterna ”i mycket liten grad” och ”i mycket hög 

grad”. Enkätfrågorna är utformade efter uppsatsens syfte med grunder från tidigare forskning 

och styrdokumenten. Både elevenkäten och lärarenkäten testades på en mindre grupp innan 

den slutliga versionen fastställdes. Vi genomförde även samtal med fyra av lärarna. 

 
 
Litteratursökning 
Litteratursökningen har genomförts enligt bilaga 1.  

 

Urvalsgrupp 
Undersökningen genomfördes i en kommun belägen i mellersta Sverige, där vi själva är 

bosatta. Vårt mål vara att få ungefär lika många enkätundersökningar från olika skolor för att 

inte någon skola skulle påverka undersökningen mer än någon annan. Denna fördelning var 

dock svår att uppnå, då vi samtidigt ville ha en geografisk spridning av skolorna. Svårigheten 

med att få kontakt med skolor har varit stor då vi sällan fått tag i någon person som hjälpt oss. 

Vårt första försök till kontakt skapades genom e-post utskick (bilaga 4) till samtliga rektorer 

vid kommunala grundskolor som har årskurs 9 i kommunen. Tidsbrist var en ofta 

förekommande förklaring till varför vissa skolor tackade nej (fem skolor) till att delta i 

undersökningen.  De rektorer som ej svarat på e-post utskicket har vi senare försökt att nå per 

telefon. Trots detta har vi ej fått kontakt med två skolor. Antalet skolor som deltagit i 

undersökningen är åtta stycken med totalt 362 elever. Elevenkäterna varierade från en till tre 

klasser per skola. Antalet lärare som deltagit i undersökningen är tolv. Det var fyra av dessa 

                                                                                                                                                                                     
67 Skolverket, Att bedöma eller döma, s. 126-127. 
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lärare som gav oss möjlighet att samtala kring lärarenkäten. Elevenkäten testades på sex 

elever, tre killar och tre tjejer i årskurs 9 där tidigare kontakter fanns. Lärarenkäten testades på 

en yrkesverksam lärare i ämnet idrott och hälsa.    

 

Genomförande 
Tiden som undersökningen genomfördes var under två veckor i slutet av vårterminen 2005. 

Lärarintervjuerna fungerade mer som stöd än som en klassisk intervju med fråga och svar. 

Lärarna fick här möjlighet att vidareutveckla sitt sätt att arbeta kring bedömning och 

betygsättning i ämnet idrott och hälsa. Vid de tillfällen vi samtalat med lärare har dessa 

spelats in och sedan sammanställts. Anledningen till att vi valde att spela in samtalen var att 

senare kunna analysera deras svar noggrannare och därmed få en ökad förståelse för hur 

lärarna tänker kring bedömning och betygssättning. Lärarna tog allt från 10-30 minuter på sig 

att fylla i enkäten, samtalen varierade mellan 20-40min. De yttre omständigheterna vid 

intervjuer av lärarna varierade. Vid två av våra samtal med lärare var vi alla tre närvarande, 

där alla kunde komma med följdfrågor för att få en ökad inblick. Vi valde att vara alla tre för 

att öka sannolikheten att få med följdfrågor av betydelse för undersökningen. Vi upplevde 

detta som ett bättre sätt än att endast vara en person med läraren. Vi besökte skolor både i 

centrala delar av kommunens storstad och utanför. Vi var inte alltid närvarande på plats när 

enkätundersökningen genomfördes av elever och lärare. Vid dessa tillfällen genomfördes 

undersökningen av vår kontaktperson på skolan. Vid de tillfällen vi genomförde 

undersökningen fick vi inleda lektionen med enkätundersökningen. Eleverna utnyttjade 2-10 

min av dessa minuter till att besvara enkäten. Genomförandet av elevenkäterna varierade, 

vissa genomfördes i gymnastikhallen medan andra genomfördes under andra lektionstillfällen. 

Betygskriterierna (bilaga 5) vi studerat är insamlade från skolor som deltagit i 

undersökningen. 

 

Validitet/Reliabilitet 

Samtal/Intervjustudien 
Ingen av oss har tidigare genomfört intervjuer därför har vi svårt att uttala oss om 

tillförlitligheten i intervjuerna/samtalen, ”i vilken utsträckning vi verkligen undersöker det vi 

avser att undersöka.” 68  Vårt mål med samtalen var att utifrån enkäten få lärarna att 

                                                           
68 Ulf Bjereld, Varför vetenskap? Om vikten av problem och teori i forskningsprocessen (Lund: Studentlitteratur 
Lund, 1999) s. 102-105. 
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vidareutveckla deras svar samt att föra ett öppet samtal kring frågorna och svaren, ”hur vi 

mäter det vi undersöker.” 69 Vår upplevelse under samtalen var att lärarna pratade på ett öppet 

sätt och att den personkemi som utvecklades inte bör påverka svaren nämnvärt. 

Enkätundersökningen 
Vi genomförde undersökningen under en tvåveckors period vilket möjliggjorde en stor 

spridning av skolor i kommunen, och även vårt mål att få en geografisk spridning av skolor 

kunde uppnås. För att säkerställa validiteten i undersökningen testade vi enkäten på sex 

stycken elever i årskurs nio. Det uppkom inga tveksamheter och därför fanns inget skäl att 

omarbeta några frågor i enkäten. I efterhand har vi funnit att en fråga i elevenkäten helt eller 

delvis missuppfattats. Denna fråga har uteslutits helt i resultatsammanställningen. Enkäten 

består av kryssfrågor med fyra olika svarsalternativ till varje fråga. I elevenkäten finns två 

frågor av den karaktär där svaret kan utvecklas. I lärarenkäten finns tre frågor där svaren kan 

utvecklas. Enkäternas frågor har utarbetats tillsammans med vår handledare, yrkesverksamma 

lärare samt med elever. Syftet med detta är att minimera feltolkningar och öka validiteten i 

undersökningen. Enkätundersökningen genomfördes både i gymnastiksal och ”vanlig” 

lektionssal. Eleverna som fyllde i enkäten vid gymnastiksalen verkade mer stressade av att få 

komma igång och röra på sig, vilket kan ha påverkat reliabiliteten. I motsats verkade eleverna 

som fyllde i enkäten i en ”vanlig” lektionssal mer noggranna och tog längre tid på sig. 

Resultatsammanställningen 
Sammanställningen av insamlad data har gjorts i statistikprogrammet SPSS och 

ordbehandlingsprogrammet Microsoft Word. SPSS valdes pga. tidigare erfarenhet inom 

programmet. Elevenkäterna, 362st samt lärarenkäterna 12st har sammanställts i SPSS. 

Resultatanalyserna är gjorda i SPSS, där även de grafiska framställningarna tagits fram. 

Bedömning och betygsättning skall vara likvärdig oavsett på vilken skola eleven går, därför 

har vi i resultatbeskrivningen valt att beskriva resultat som på något vis avviker eller utmärker 

sig i förhållande till de olika grupper som studerats. Vid frågor där det inte funnits några stora 

skillnader har vi valt en mer kortfattad resultatbeskrivning. Enkätfrågorna som var mer öppna 

i form av förklara gärna, motivera ditt svar etc. har vi sammanställt i Microsoft Word. De 

samtal som genomförts med lärare spelades in och antecknas. Samtalen bygger på frågorna ur 

lärarenkäten och fungerar som komplement vid resultatbeskrivningen/analysen.   

                                                           
69 Bjereld, s. 102-105. 
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Bortfall 
Ett mål i varje undersökning måste vara att försöka minimera bortfallet. Eleverna var i förväg 

inte informerade om undersökningen vilket minimerar det externa bortfallet, även de elever 

som kom sent till lektionen fick fylla i enkäten. Det interna bortfallet i enkäterna beror delvis 

på att eleverna fyllt i fler än ett alternativ, men kan även bero på att eleven inte fyllt i något 

svarsalternativ. Vad gäller lärarenkäten har vi ett enstaka bortfall vilket berodde på att läraren 

ej kunde delta under studiens genomförande. Angående betygskriterierna fick vi ej tillgång till 

tre betygskriterier av de åtta skolor vi genomförde undersökningen på, två av skolorna 

samarbetade och hade samma betygskriterier. Vi ville i undersökningen inte ha elevenkäter 

från klasser med någon inriktning. En av lärarna genomförde dock undersökningen med bl.a. 

en idrottsklass, dessa 23 elevenkäter uteslöts från resultatbeskrivningen.  
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Resultatpresentation 
 

Sammanställning av lärarenkäter 
Totalt erhöll vi tolv (N=12) besvarade enkäter från lärare, varav sex män och sex kvinnor 

fördelat på sju skolor. Totalt var det åtta behöriga och fyra obehöriga lärare. Enkäten inleddes 

med frågor som var av allmän karaktär. Enkätutformningen (se bilaga 2) bestod av frågor där 

läraren skulle ta ställning utifrån fyra svarsalternativ. Siffran 1 betyder i mycket liten grad och 

siffran 4 betyder i mycket hög grad. Utöver dessa enkäter genomfördes samtal med fyra av 

lärarna vid det tillfälle då enkäten besvarades. Dessa samtal spelades in på 

inspelningsapparatur för att sedan antecknas. Se bilaga 6 för definitioner kring 

resultatpresentationen. 

 

Fem av lärarna i undersökningen har arbetat 15år eller mer, tre av lärarna 6-14år och fyra av 

lärarna mindre än 5år. 

  

I vilken utsträckning bedriver lärarna sin undervisning utifrån de tre 

huvudinriktningarna som går att finna i kursplanen för idrott och hälsa? 

Inriktning rörelse, rytm och dans livsstil, miljö och hälsa natur och friluftsliv 
N 12 12 12 
Medelvärde 2.92 2.08 1.92 
Std.avvikelse 0.515 0.515 0.996 

Tabell 1 visar att rörelse, rytm och dans är den mest förekommande undervisningen. Natur och  
friluftsliv förekommer i minst utsträckning, men har även den största standard avvikelsen.  
 

I vilken utsträckning har läraren informerat eleverna kring de olika betygsnivåerna? 

Alla lärare utom en i undersökningen har svarat att de i hög grad eller mer informerat eleverna 

om de olika betygsnivåerna.  

 

I vilken utsträckning bedriver läraren sin undervisning utifrån kursplanens mål: 

Mål årsk. 9 

förstå 
sambanden 
mellan mat, 
motion och 
välbefinnande  

delta i lek, 
dans och 
idrott genom 
härmning och 
improvisation 

göra enkla 
rörelseuppgifter 
till musik och 
dans 

vara förtrogen 
med några 
folkdanser och 
de vanligaste 
moderna 
danserna 

ha kunskaper i 
de vanligaste 
idrottsgrenarna 
samt kunna 
organisera och 
leda en 
idrottsaktivitet 

ha kunskaper kring 
friluftsliv och vistelse i 
naturen, känna till 
allemansrätten och kunna 
orientera i okänd natur 
genom att använda olika 
hjälpmedel 

kunna 
tillämpa 
kunskaper i 
ergonomi i 
vardagliga 
sammanhang 

N 12 12 12 12 12 12 12 
Medelvärde 2.67 3.17 2.92 3.25 3.67 2.92 2.33 
Std.avvikelse 0.651 0.937 0.669 0.965 0.492 0.793 0.492 

Tabell 2 visar att kunskaper i de vanligaste idrottsgrenarna och organisera samt leda en idrottsaktivitet är det mål 
som prioriteras mest. 
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I vilken utsträckning diskuterar läraren sin bedömning av elever med andra lärare? 

Där det finns fler än en idrottslärare på samma skola diskuterar dessa med varandra kring 

bedömning och betygsättning i hög grad och till viss del med övriga ämneslärare på samma 

skola. Det förs nästan ingen diskussion mellan lärare på olika skolor.  

 

I vilken utsträckning påverkar elevens fritidsaktivitet betygsbedömningen? 

Två av lärarna besvarade att fritidsaktiviteten påverkar betygsbedömningen till viss del, 

medan en av lärarna anser att elevens fritidsaktivitet påverkar i hög grad. Övriga nio lärare 

anser att fritidaktiviteten i mycket liten grad påverkar betygsbedömningen. 

 

I vilken utsträckning anser lärarna att alla elever har möjlighet att uppnå ett VG 

respektive MVG? 

Elva av lärarna i undersökningen anser att alla elever i hög grad eller mer har möjlighet att 

uppnå ett VG i betyg. Fem av lärarna anser att betyget MVG i hög grad eller mer kan uppnås 

av alla elever.  

 

I vilken utsträckning anser lärarna att eleverna är med och påverkar, planerar och 

utvärderar undervisningen? 

  totalt Lärare     antal lärare 
N 12   i mycket liten grad 2 
Medelvärde 2.42   till viss del 5 
Std.avvikelse 0.996   i hög grad 3 

    i mycket hög grad 2 
Tabell 3 visar att standardavvikelsen är stor bland lärarnas svar på denna fråga. 

I vilken utsträckning anser lärarna att det går att jämföra betygskriterierna i ämnet 

idrott och hälsa på den egna skolan med andra skolor? 

Medelvärdet för alla lärare är 2.75. En av lärarna har svarat att det i mycket liten grad går att 

jämföra betygskriterierna med andra skolor. Fyra av lärarna anser att det till viss del går att 

jämföra betygskriterierna. Fyra lärare har svarat i hög grad och tre av lärarna har svarat att det 

i mycket hög grad går att jämföra betygskriterierna 
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I vilken utsträckning vid betygsättning av elever i ämnet idrott och hälsa jämför läraren 

elevernas prestationer? 

jämförelse mellan elevprestationer

i hög grad

i hög grad

till viss del

i mycket liten grad
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Figur 1 visar att det förekommer jämförelser mellan elevers prestationer. 

 

Har lärarna regelbundna samtal med den enskilde eleven och dennes utveckling inom 

ämnet? 

Åtta av lärarna har svarat att de har regelbundna utvecklingssamtal. Medan fyra av lärarna har 

svarat att de inte bedriver regelbundna utvecklingssamtal med den enskilde eleven, och 

motiverar sitt svar med: 

- ”Lämnar kommentarer till utvecklingssamtal där jag berättar hur eleven ligger till 

betygsmässigt. Alla elever får erbjudande om att diskutera sitt betyg vid tidpunkten för 

betygsättningen för varje termin”. 

- ”Fortlöpande samtal förekommer, dock inte regelbundet”.  

- ”Tidsbrist”. (två lärare) 

 

Utgår lärarna i sin undervisning från att det finns skillnader mellan elever? 

Alla lärare har svarat att de i sin undervisning utgår från att det finns skillnader mellan elever 

och motiverar detta med: 

- ”Inställningen till olika idrotter. En del är ju inte vana att röra sig mer än på 

skolidrotten, vilket gör att de kan känna sig osäkra, speciellt i bollspel. Viktigt att man 

då kan anpassa undervisningen i den mån det går” 

- ”Olika fysiska förutsättningar, skilda intressen etc. Försöker att variera undervisningen 

så alla ska tycka det är roligt, ibland flera aktiviteter att välja på”. 
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- ”De största skillnaden är de olika intressen som finns hos eleverna. Även fysiska 

förutsättningar samt sociala som kan påverka eleven i verksamheten”. 

- ”Alla har olika förutsättningar och baskunskaper. Ibland är det åldersblandat”. 

- ”Alla individer har olika möjlighet beroende på de har olika kroppar och 

förutsättningar”. 

- ”Fysik, mentalt, socialt, motivation”. 

- ”Korta-långa, smala-tjocka, intresserad-ointresserad, modig-feg. Sociala skillnader”. 

- ”Fysiska och psykiska”. 

- ”Färdighetsvärdet – övningar på olika sätt”. 

- ”Olika valalternativ.” 

- ”Grundkunskaper, psykiska och fysiska förutsättningar”. 

- ”Vikt, längd, mognadsgrad, kulturer etc.”. 

 

Sätter lärarna medvetet lägre betyg på elever i årskurs 8 än i årskurs 9? 

Namn på skola
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Figur 2 visar medelvärdet för lärarna vid de olika skolorna om de sätter lägre betyg i årskurs 8 än i årskurs 9. 
Medelvärdet för alla lärare är 2.67. 
 

Lärarna motiverar sina svar med: 

- ”Ja, förmodligen. Det finns en tendens att ligga lite lågt speciellt höstterminen i 8:an. 

När man är osäker vill man ligga lite lågt. Positivt att höja termin två, istället för 

tvärtom”. 

- ”Ja, förmodligen. Det krävs ganska mycket för betyget Mycket väl godkänt i idrott och 

hälsa. Detta gör att jag inte gärna sätter detta betyg på elev i åttan eftersom kraven 

ökar i nian, då höjer jag hellre än sänker”. 
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- ”Nej, förmodligen inte. Det beror på om jag haft eleverna i tidigare årskurser än år 8. 

Annars tar det tid att ”få syn” på alla elevers kunskaper inom olika områden”. 

- ”Nej, förmodligen inte. Mot vad de presterar och mot målen”. 

- ”Nej, definitivt inte. Betyg efter prestation gäller”! 

- ”Ja, definitivt. Undvika ställa in skorna.” 

- ”Ja definitivt. Idrotten bygger på att man tar ansvar och det vill jag motivera till under 

hela högstadietiden. I vissa fall sätter jag MVG tidigare då jag har stort förtroende för 

individen.” 

- ”Ja, förmodligen. Känner de bättre i 9:an”. 

- ”Ja definitivt. Vill lära känna eleven bättre”. 

- ”Ja, förmodligen. Jag hade inte sett tillräckligt”. 

- ”Nej, förmodligen inte”. 

- ”Nej, definitivt inte. Finns ej någon som helst anledning, Betyg får man ej, man 

förtjänar det.” 

 

Sammanställning av samtal med lärare 
Ett ämne som berördes under samtalen var lärarnas sätt att se på närvaro. En lärare påpekade 

att ”eleven ska verka för en god kamratanda och positivt arbetsklimat. Det går inte att bedöma 

om inte eleven är närvarande. Istället skulle detta vara som en egen punkt och kommer nog att 

bli det som genomsyrar hela undervisningen”. En annan lärare nämnde att ”kommer man på 

lektionerna och gör sitt bästa varje gång kan man inte undvika att få godkänt. De elever som 

får IG är de som inte dyker upp”. Ytterligare en kommentar var ”ibland kan man känna att en 

elev som inte varit med på hela året kommer sista terminen och visar upp att man är godkänd 

så ska man ha betyget godkänd. Det kanske är rättvist i ett individuellt perspektiv då men om 

man ska sätta ett betyg så tycker jag att då är den som fått ett godkänt och som varit med hela 

året är värd ett högre betyg”. 

 

Lärarna gav några kommentarer kring betygskriterierna (bilaga 5) där en av lärarna nämnde 

att ”Vi har ett stort betygsarbete igång på skolan. De nuvarande betygskriterierna är under 

omarbetning för de har sina brister”. En annan lärare tog upp att ”eleverna varit med och tagit 

fram betygskriterierna, där eleverna fick fylla i och kommentera vad de tyckte”.  

 

Bedömning av elever blev en del av samtalen där en av lärarna kommenterade sin ståndpunkt 

 26



med ”jag jämför inte eleverna utan tolkar mer hur varje elev har nått målen, jag är väldigt 

noga med att inte jämföra eleverna. Jag sätter medvetet lägre betyg i åttan än i nian, jag vill 

inte att eleverna ska ”ställa in skorna” men på våren i nian är jag lite snällare i bedömningen”. 

En annan lärare poängterade att ”det är ganska tufft att nå Mycket väl godkänd i betyg man 

ska ha spetskompetens i alla delmoment”. Samtidigt påpekade denne lärare att ”jag tycker att 

Godkänd är ett fruktansvärt orättvist betyg med tanke på spännvidden i betyget. Fler elever får 

Väl godkänd på grund av att det är så stor skillnad mellan betygen, fast de egentligen kanske 

inte ska ha ett Väl godkänd. Jag kan tänka mig att de kan åka snålskjuts med tanke på det är så 

luddigt det här med godkänd gräns. Det borde finnas åtminstone fyra nivåer på betygsstegen”. 

Ett annat uttalande från en lärare var att ”vid gränsfall går jag på magkänslan och det är en 

känd betygsvariabel när det gäller lärare, det är inget konstig, det kommer alltid att finnas”. 

En lärare påpekades även att ”är eleven inte tillräckligt fysiskt kapabel kan man nå Väl 

godkänd med en seriös inställning”. Det framkom även under ett samtal svårigheten med att 

bedöma prestationer som inte går att mäta. ”I kursplanen och i betygskriterierna står det 

nästan ingenting hur man ska bedöma en prestation. Jag frågar hur man ska kunna släppa 

sekunder och centimeter när det gäller bedömning. Bollspel är jättesvårt att bedöma”. En 

annan lärare nämnde även att betygskriterierna är en trygghet vid bedömningen. ”För mig är 

det bra att ha dessa kriterier för att jag kan visa på hur eleven presterat men även om en elev 

inte vet hur han/hon ligger till och frågar”. Denna lärare använde även betygskriterierna som 

grund vid utvecklingssamtalen. ”Vid utvecklingssamtal skriver jag ner omdömen och på 

baksidan kopierar jag upp betygskriterierna, så både föräldrar och elever under 

utvecklingssamtalet kan kolla igenom det”. En lärare betonade vikten av betygskriterierna i 

sin undervisning. ”I början av varje termin vid årskurs 8 och 9 går vi igenom 

betygskriterierna. Inför varje moment går också igenom vad som krävs”. En lärare tog även 

upp efterfrågan hos eleverna kring regelbundna samtal och hur denne lärare såg på 

betygssättning. ”Efterfrågan från elever som vill veta hur de ligger till är stor. Men samtalen 

med eleverna blir inte 100procentigt, jag pratar med alla elever inför betygsättningen. Ingen 

elev ska se bokstaven först vid jul- eller våravslutning. Under terminens gång är det svårt att 

få tiden som krävs för att ha betygsdiskussioner med elever”. 

  

Vi fick även under ett samtal med en lärare höra dennes försiktighet vid betygssättning. ”Jag 

är noggrannare i min bedömning och betygssättning av nior än åttor, då har jag bättre koll på 

eleverna”. Samma lärare poängterade även att, ”jag trivs jättebra med yrket, förutom när 

betygssättningen ska ske”. En lärare berättade även att det finns ett tillfälle för elever att klara 

 27



betyget Godkänd eller höja sitt betyg. ”Eleverna ges möjlighet att reparera de ”luckor” de 

eventuellt har sista tisdagen innan betygsättningen, då får eleverna komma på sin fritid och 

kanske simmar, visar sin kondition etc. Det är många elever som har fixat sitt betyg just på det 

tillfället. Sista chansen så att säga”. 

 

Under två av samtalen kom vi även in på vad lärarna värdesätter högst hos eleven. ”Kondisen 

är viktig men även att man visar vilja och gör sitt bästa”, och en lärare menade att 

”ansvarsbiten, vi lär oss för livet här, vi lär oss ett beteende, att röra sig är nyttigt”.  

 

Sammanställning av elevenkäter 
Totalt erhöll vi 339 (N=339) besvarade enkäter från åtta skolor, varav 181 pojkar och 158 

flickor. Vilket ger en relativt jämn fördelning mellan könen. Enkäten inleddes med frågor som 

var av allmän karaktär. Elevenkäten (se bilaga 3) bestod av frågor där eleven skulle ta 

ställning utifrån fyra svarsalternativ. Antal besvarade elevenkäter har varierat mellan 

skolorna. 

 

Elevernas betyg i Idrott och Hälsa i årskurs 8. 
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Figur 3 visar fördelningen av betygen uppdelat per 
kön. (pojke N=175 flicka N=155) 
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Figur 4 visar fördelningen av betygen uppdelat per kön. 
(pojke N=175 flicka N=155) 

Skola A B C D E F G H 
N 79 18 20 36 14 53 47 63 
Bortfall 1 3 2 0 0 1 2 0 
Medelvärde 1.54 1.28 1.55 1.61 1.71 1.87 1.77 1.62 

Tabell 4 visar att betygssnittet varierar markant, vilket syns på medelvärdena på skolorna.
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Deltar eleverna i någon träning/aktivitet på deras fritid? 

74.9 % av alla elever i undersökningen, 70.9 % av flickorna och 78.9 % av pojkarna deltar i 

någon form av idrottsaktivitet på sin fritid.   

 

Vilket betyg har elever som svarat ja respektive nej, att de sysslar med någon form av 

träning/aktivitet på fritiden?  

ja, deltar i aktivitet
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Figur 5 visar fördelningen av betygen av de elever 
som svarat att de sysslar med någon form av 
idrottsaktivitet på fritiden. 

nej, deltar ej i aktivitet

Betyg i Idrott och Hälsa i årskurs 8
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Figur 6 visar fördelningen av betygen av de elever 
som svarat att de inte sysslar med någon form av 
idrottsaktivitet på fritiden.

 

Hur många timmar i veckan tränar eleverna på sin fritid uppdelat per betyg? 

Elever med betyget Mycket väl godkänd tränar flest antal timmar i veckan, antal 

träningstimmar per vecka sjunker i fallande skala med respektive betyg. De elever som tränar 

minst antal timmar i veckan är elever med betyget Godkänd och elever som ej nått målen i 

ämnet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 29



Vid följande frågeställningar fick eleverna ta ställning utifrån en fyrgradig skala från 1 till 4, 

där 1 betyder instämmer inte alls och siffran 4 betyder instämmer helt och hållet. 

 

Har ämnet Idrott och Hälsa stimulerat eleverna till ökad fysisk aktivitet på deras fritid?  

Grupp Alla elever Flicka Pojke   Procent 
N 338 157 181  Inte alls 21.2 
bortfall 1 1 0  Till viss del 35.4 
Mean 2.34 2.25 2.41  I hög grad 31.3 
    I mycket hög grad 11.8 

Tabell 5 visar att pojkar upplever i högre grad än flickor att ämnet stimulerat till ökat fysisk aktivitet på deras 
fritid. 
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Figur 7 visar tydligt att elever med högre betyg i högre grad stimuleras till ökad fysisk aktivitet på deras fritid. 

 

Har eleverna fått information om de mål som finns i kursplanen för idrott och hälsa? 
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Figur 8 och Figur 9 visar två skolor i undersökningen där skillnaderna var som störst, två ytterligheter. 
Diagrammen visar skillnad och spridning av hur eleverna på samma skola svarat i frågan om de fått information 
om de mål som finns i kursplanen för idrott och hälsa. Elever vid skola A (medelvärde=3.33) upplever i högre 
grad att de fått information om målen för ämnet än vad elever vid skola G (medelvärde=2.41) upplever. 
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Har eleverna fått information om vad som krävs för de olika betygsnivåerna, G, VG, 

MVG? 
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Figur 10 och Figur 11 visar två skolor i undersökningen där skillnaderna var som störst, två ytterligheter.  
Diagrammen visar skillnad och spridning av hur eleverna på samma skola svarat i frågan om de fått information 
om betygsnivåerna. 80% av eleverna som besvarat frågan på skola A (medelvärde=3.71) instämmer helt. Vid 
skola G (medelvärde=2.53) är andelen elever som instämmer helt 18%  
 

Har eleverna fått information om hur deras lärare bedömer deras insatser i ämnet 

idrott och hälsa? 
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Figur 12 visar medelvärdet uppdelat per skola för 
hur eleverna upplever att de fått information om hur 
läraren bedömer deras insatser i ämnet.  
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Figur 13 visar medelvärdet för hur elever med de olika 
betygen upplever att de fått information om hur läraren 
bedömer deras insatser i ämnet. 
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Anser eleverna att deras lärare bedömer dem själva rättvist i förhållande till andra 

elevers prestationer? 

Medelvärdet för alla elever (N=333 bortfall=6) är 3.07. Både pojkar och flickor upplever att 

de i hög grad blir rättvist bedömda till varandra. 
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Figur 14 visar att 42.5% av alla elever instämmer 
helt i att läraren bedömer eleven rättvist i 
förhållande till andra elever.  29.8% instämmer i 
hög grad medan 16.2% instämmer till viss del och 
andelen som inte alls instämmer är 9.7%. 
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Figur 15 visar medelvärdet uppdelat per betyg

 

Anser eleverna att deras lärare bedömer dem själva korrekt i förhållande till de mål 

som finns i kursplanen? 

38.3 % av alla elever instämmer helt i att de blir korrekt bedömda i förhållande till de mål 

som finns i kursplanen. Andelen elever som inte alls instämmer är 5.6 %. Medelvärdet för alla 

elever (N=325 bortfall=14) är 3.10.

Får eleverna det betyg de själv skulle ge sig? 

  pojke flicka  G VG MVG 
N 178 152   128 155 32 
Bortfall 3 6   4 2 0 
Medelvärde 2.92 2.89   2.72 2.93 3.81 

Tabell 6 visar att pojkar och flickor är nöjda med sina betyg. Elever med högre betyg är mer nöjda med sitt 
betyg.
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Anser eleverna att deras lärare bedömer flickor och pojkar likvärdigt? 

Både pojkar och flickor upplever att de blir likvärdigt bedömda. Medelvärdet för båda könen 

är 3.19.  

Skola A B C D E F G H 
N 79 20 22 34 14 53 48 59 
bortfall 1 1 0 2 0 1 1 4 
Medelvärde 3.51 3.10 3.50 3.44 3.36 2.94 2.96 2.92 

Tabell 7 visar medelvärdet hur eleverna på skolorna upplever likvärdigheten i bedömningen av pojkar och 
flickor. Vid skola A är medelvärdet högst. 
 

Anser eleverna att deras närvaro (ombytt och aktivt deltagande) har någon effekt på 

betygsättningen? 

Grupp Alla elever pojke flicka Ej nått målen G VG MVG 
N 327 178 149 9 126 153 31 
bortfall 12 3 9 0 6 4 1 
Medelvärde 3.31 3.20 3.36 2.67 3.24 3.33 3.68 

Tabell 8 visar att eleverna upplever att närvaron påverkar betygsättningen. För elever med högre betyg 
upplever dessa att närvaron påverkar mer. 
 

Anser eleverna att deras lärare jämför deras egen insats med andra elevers insatser? 

Medelvärdet för alla elever som besvarat frågan (N=326 bortfall=13) är 2.51. 
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Figur 16 visar att elever upplever att läraren gör 
jämförelser mellan elevers insatser. 

 
 

 

Anser eleverna att de har möjlighet att uppnå VG i idrott och hälsa? 

84% av eleverna (N=331 bortfall=8) instämmer i hög grad eller mer att de har möjlighet att 

uppnå Väl godkänd i betyg. 5.9% anser att de inte alls har möjlighet att uppnå ett VG i betyg. 

Medelvärdet är 3.51.
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Anser elever med betyget Godkänd i årskurs 8 att de har möjlighet att uppnå Väl 

godkänd i betyg i ämnet idrott och hälsa? 

67% av eleverna med betyget Godkänd anser att de i hög grad eller mer har möjlighet att 

uppnå Väl godkänd i betyg. I jämförelse mellan skolorna har skola A (N=77 bortfall=3) lägst 

medelvärde på 3.3 och skola H (N=60 bortfall=3) högst medelvärde på 3.7. 

 

Anser elever med betyget Godkänd eller betyget Väl godkänd i årskurs 8 att de har 

möjlighet att uppnå MVG i idrott och hälsa?  

I jämförelse mellan skolorna har skola A (N=79 bortfall=1) lägst medelvärde på 2.24 och 

skola G (N=48 bortfall=1) högst medelvärde på 2.96. 
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Figur 17 visar att nästan hälften av eleverna med  
betyget Godkänd anser att de har möjlighet att  
uppnå Mycket Väl Godkänd i betyg. Ungefär hälften 
av eleverna med betyget Väl Godkänd anser att de  
har möjlighet att nå högsta betyget. 
 

Anser eleverna att deras betyg i idrott och hälsa påverkar deras insatser i ämnet? 

Grupp ej nått målen G VG MVG  Pojke Flicka   Alla elever 
N 9 124 152 31  176 148   324 
bortfall 0 8 5 1  5 10   15 
medelvärde 2.00 2.74 3.03 3.29  2.81 3.02   2.91 

Tabell 9 visar att elever med betyg anser att betyget påverkar deras insatser i ämnet. Elever med högre betyg 
anser i högre utsträckning att betyget påverkar deras insatser i ämnet. Flickor anser att betyget påverkar deras 
insatser mer än vad pojkar anser.  
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Anser eleverna att deras lärare bedömer dem utifrån deras egna förutsättningar? 

Grupp ej nått målen G VG MVG  Pojke Flicka   Alla elever 
N 9 123 153 32  175 150   325 
bortfall 0 9 4 0  6 8   14 
Medelvärde 1.89 2.75 2.97 3.38  2.98 2.79   2.90 

Tabell 10 visar att elever med högre betyg i högre utsträckning blir bedömda utifrån deras egna förutsättningar. 
Pojkar i högre utsträckning än flickor.  
 
Skola A B C D E F G H 
N 78 19 22 34 13 52 48 59 
bortfall 2 2 0 2 1 2 1 4 
Medelvärde 3.14 2.63 3.05 2.65 2.54 2.92 2.81 2.86 

Tabell 11 visar elevernas medelvärde vid skolorna i undersökningen. Skola A har högst medelvärde på 3.14. 
 

Anser eleverna att deras lärare diskuterar med dem vilka möjligheter de har att få ett 

högre betyg? 

Medelvärdet för alla elever som besvarat frågan (N=331 bortfall=8) är 2.51 
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Figur 18 visar att det är stora skillnader mellan skolorna,  
där elever vid skola A i högst utsträckning att läraren  
diskuterar möjligheter att nå högre betyg. 
 

Får eleverna möjlighet att under lektionerna visa vad de kan? 

Grupp ej nått målen G VG MVG  Pojke Flicka   Alla elever 
N 8 126 154 32 176 152  328 
bortfall 1 6 3 0 5 6  11 
Medelvärde 2.75 2.83 3.08 3.66 3.16 2.88  3.03 

Tabell 12 visar att elever med högre betyg upplever i högre utsträckning att de ges möjlighet att visa vad de kan. 
Pojkar i högre utsträckning än flickor. 
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Tror eleverna att läraren kan missa kunskaper som skulle kunna påverka deras betyg? 

Grupp ej nått målen G VG MVG  Pojke Flicka   Alla elever 
N 9 125 151 31 174 150  324 
bortfall 0 7 6 1 7 8  15 
Medelvärde 2.22 2.47 2.77 2.32 2.60 2.58  2.59 

Tabell 13 visar att elever med betyget Väl Godkänd tror att läraren i högst utsträckning kan missa kunskaper som 
skulle kunna påverka deras betyg.  
 

Skola A B C D E F G H 
N 78 19 22 34 13 52 47 59 
bortfall 2 2 0 2 1 2 2 4 
Medelvärde 2.42 3.00 2.91 2.50 2.46 2.52 2.81 2.54 

Tabell 14 visar att elever vid skola A tror att läraren i minst utsträckning kan missa kunskaper. 
 

Eleverna fick möjlighet att utveckla sitt svar på om läraren kunde missa kunskaper som skulle 

kunna påverka deras betyg. Ungefär en fjärdedel av eleverna hade valt att förklara närmare 

vad läraren kan missa för kunskaper. Det mest förekommande svaret var att eleverna är 

duktiga på idrotter som inte finns eller sällan förekommer i undervisningen. Ett annat svar 

som var vanligt förekommande var att läraren inte alltid är uppmärksam på vad eleverna gör 

på lektionerna och att läraren omöjligt kan se allt. Svar som att det är mycket folk på 

lektionerna och att lektionerna är enformiga förekom, fast i mindre skala. Dessutom 

påpekades det att alla inte får möjlighet att hålla i och leda egna lektioner. En del av eleverna 

svarade att de inte trodde läraren missade något alls. 

 

Eleverna fick även möjlighet att skriva vad de tror ingår i den bedömning läraren gör då han 

eller hon sätter betyg på eleven. Ungefär hälften av eleverna svarade på denna 

motiveringsfråga och svaren som framkom var många. Det mest förekommande var att 

läraren bedömer en utifrån att man är aktiv på lektionen dvs. aktivt deltagande, att man är 

positiv, optimistisk och att man alltid försöker göra sitt bästa på lektionerna. Närvaro nämndes 

ofta av eleverna och i samma grad att man ska prestera på lektionerna för att få ett bra betyg. 

Att vara ombytt (eller inte ombytt) på lektionen var även det ett vanligt svar och i samma grad 

tror eleverna att kamratskap, fairplay och hjälpa andra ingår i bedömningen, även resultat 

nämndes i samma grad. Att läraren bedömer eleverna utifrån deras fysik dvs. kondition och 

styrka ansåg en del elever och i samma utsträckning kunskaper om idrott. Det som står i 

kursplanen och i betygskriterierna är det som läraren går efter i sin bedömning ansåg några få 

elever, i samma grad nämndes samarbete, ledaregenskaper, ansvar och att den elevledda 

lektionen är viktig i bedömningen. En enda elev nämnde att teori ingår i bedömningen när 

läraren sätter betyg. 
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Diskussion 
Det är nu drygt tio år sedan det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet infördes i 

grundskolan. Det så kallade målrelaterade systemet innebär som vi tidigare nämnt att eleverna 

ska vara införstådda i vad som krävs för de olika betygsstegen. Dessa steg ska gå att återfinna 

i betygskriterierna för varje skola och ska vara utformade efter nationella föreskrifter, för att 

de ska bli jämförbara. Dock visar vår undersökning att det fortfarande finns stora skillnader 

mellan skolor och på vilka grunder läraren betygsätter eleverna. Läraren ska utifrån 

kursplanen konkretisera betygskriterier som eleverna ska få god kännedom om. Läraren ska 

med andra ord veta vilka kunskaper som krävs för de olika betygsstegen och utifrån dessa 

kunskaper avgöra vilket betyg eleven ska erhålla.  

 

Vi inledde med att skriva om att vi upplevt att det har varit alldeles för lite undervisning i vår 

utbildning kring bedömning och betygssättning. Det finns många lärare som arbetat mer än tio 

år och är på så vis även utbildade i det gamla betygssystemet. Kan det vara så att vi som 

utbildas i dagens lärarutbildning inte får tillräckligt med utbildning kring bedömning och 

betygssättning. Det finns risk för osäkerhet, som gör att nyutexaminerade litar på äldre lärare 

som fortfarande tänker enligt det gamla betygssystemet. Vi har dock märkt att det på många 

skolor pågår en omarbetning av betygskriterierna, vilket visar att en förändring sker. Men idag 

är det stora skillnader mellan betygskriterierna på olika skolor. Det ställs olika krav för 

samma betyg. För att eleven ska få betyget Godkänd i ett moment skall ”eleven förstå 

sambandet mellan mat, motion, sömn och hälsa” vid en annan skola krävs för betyget Mycket 

väl godkänd att eleven skall ”förstå sambanden mellan mat, motion och hälsa”. Även om 

dessa kriterier inte är exakt lika formulerade visar de två ytterligheter. Hur kan dessa 

kunskaper mätas på ett tillförlitligt och objektivt sätt? En annan fråga som väcks är hur 

förståelse kan mätas? En tredje fråga är om det är rimligt att utarbetandet av betygskriterier 

skall överlåtas till den enskilde skolan? Det finns även andra formuleringar som är otydliga 

och svårtolkade. Betygskriterierna är baserade på olika kursmoment. Under många av dessa 

går det att finna en progression av vad som krävs för de olika betygsstegen. För Godkänd står 

det exempelvis i momentet friluftsliv att eleven skall kunna ”orientera i känd terräng” för Väl 

godkänd ”orientera i okänd terräng med god fart” och för betyget Mycket väl godkänd 

”orientera i okänd terräng med mycket god fart”. Detta är endast ett exempel men det går i 

många fall att utläsa om liknande typ av progression utifrån uttryck som god och mycket god, 

bra och mycket bra samt tillfredställande och mycket tillfredställande. Men hur bedömer 
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läraren skillnaden mellan bra och mycket bra? Bedömningsgrunderna är diffusa och leder till 

subjektiva bedömningar. Hur ska eleven veta vad som krävs då formuleringarna är 

svårtolkade och kan upplevas olika av elever och av lärare. Är det utifrån elevens 

förutsättningar som bedömningen sker eller finns det klara gränser i lärarens sätt att bedöma 

som inte syns framgår av kriterierna?  

 

Det finns en skola i undersökningen som avviker från övriga när det gäller betygskriterierna. 

På denna skola är betygskriterierna formulerade på ett annat sätt. I de moment där det går att 

genomföra mätbara resultat finns det angivna gränser för de högre betygsstegen. I exempelvis 

momentet orientering står det för betyget Godkänd skall eleven kunna ”orientera i okänd 

terräng med karta” för betyget Väl godkänd skall eleven ”prestera väl godkänd på given bana 

(pojkar 38min, flickor 48min)”. För Mycket väl godkänd är tiden för pojkar 28min och för 

flickor 38min. Betygskriterierna på denna skola är också uppdelade efter kön vilket ingen av 

de andra skolorna gör. Här väcks en fråga om betygsgränserna. Hur är dessa gränser och 

skillnader mellan pojkar och flickor uttryckta? Många av betygskriterierna har även med 

uppfostrande moment, till exempel ”Ansvar, närvaro och deltagande samt social kompetens 

och engagemang”. Vid en skola går det även att läsa att ”stor vikt läggs vid att du är ombytt 

och deltagande varje gång”. Närvaro är ett vanligt krav för betyget Godkänd på de flesta 

skolor och undersökningen visar att eleverna anser att närvaron har effekt på betyget. Elever 

med högre betyg upplever i högre grad att närvaron påverkar betyget mer än elever med 

betyget Godkänd. Givetvis bör eleven vara närvarande så mycket att läraren har möjlighet att 

göra en bedömning av dennes kunskaper i de olika momenten.  

 

Vissa skolor har formulerat närvaro och deltagande som eget moment i betygskriterierna 

vilket inte ska vara något moment enligt kursplanen. Hur kan då dessa skolor ha med närvaro 

i betygskriterierna? Är närvaro en lokal anpassning för att få eleverna till lektionen? Av 

betygskriterierna (bilaga 5) går det även att läsa att eleven blir bedömd utifrån uppförandekrav 

och olika grader av engagemang. I enkäten stärker eleverna resonemanget och tror att läraren 

bedömer mest utifrån aktivt deltagande och engagemang. Samtidigt anser eleverna att läraren 

bedömer dem korrekt i förhållande till de mål som finns angivna i kursplanen. Trots detta var 

det endast ett fåtal elever som nämnde detta då de fick skriva fritt vad de tror ingår i lärarens 

bedömning. På några skolor är betygskriterierna mycket otydliga och samtidigt fria att tolka 

så att i stort alla kan få Mycket väl godkänd i olika moment genom att uppfylla 

uppförandekrav och visa olika grader av engagemang. 
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Vår undersökning visar också att eleverna upplever bedömning och betygssättning i ämnet 

idrott och hälsa olika. Några elever har fått mer information än andra om betygskriterierna, 

och vet vad som krävs för de olika betygsstegen. Varför vet inte alla elever vad som krävs, då 

detta är en förutsättning i det målrelaterade betygssystemet? Det finns säkerligen flera orsaker 

till spridningen. Det kan vara att eleverna tar till sig informationen på olika sätt, vissa elever 

frågar mer än andra, men också lärarens sätt att informera och betygskriteriernas utformning 

kan inverka. Lärarna i undersökningen anser att de informerat eleverna om betygsstegen. En 

skola utmärker sig från övriga med att eleverna är mer överens om att de fått information om 

betygskriterierna. Denna skola har också tydliga mätbara gränser för de olika betygsstegen.  

 

Eleverna i undersökningen upplever i varierande utsträckning huruvida de fått information om 

vad som står i kursplanen och ämnets mål. Det går att se en klar spridning i informationen 

mellan skolor men även bland elever som går på samma skola. I genomsnitt upplever elever 

att de i högre utsträckning fått information om betygskriterierna än om kursplanen. Detta bör 

vara en självklarhet då kriterierna skall vara en konkretisering av kursplanen och det som 

eleven även ska bli bedömd utifrån. Lärarna anser att det går att jämföra betygskriterierna 

mellan olika skolor. Samtidigt visar undersökningen att det förekommer väldigt lite 

diskussion mellan lärare i idrott och hälsa från olika skolor. Frågan är då hur lärarna kan anse 

att det går att jämföra betygskriterierna? Som vi tidigare nämnt är det stora skillnader mellan 

kriterierna vilket visar på svårigheter att göra jämförelser mellan skolor. För att få en mer 

likvärdig bedömning och betygssättning mellan skolor bör man satsa på kompetensutveckling 

för utformning av betygskriterier, utbyte mellan skolor och jämförelser. Åtgärderna avser så 

väl verksamma lärare som lärarutbildningen. I lärarutbildningen bör det ingå mer 

obligatoriska moment om bedömning och betygssättning. Man kan välja att göra den redan 

långa utbildningen längre eller plocka bort något annat moment. Men frågan är då vad man 

ska plocka bort? Det finns en stor spridning av hur eleverna upplever lärarens bedömning. 

Eleverna vet inte alltid vad läraren bedömer vid betygssättningen samtidigt som vissa elever 

vet mycket väl vad som krävs för att få ett visst betyg. Det går att urskilja grupper av elever 

utifrån deras betyg. Elever med betyget Mycket väl godkänd upplever i högre utsträckning att 

de vet vad läraren bedömer vid betygssättning än vad elever med betyget Väl godkänd och 

Godkänd gör. Har elever med betyget Mycket väl godkänt ett större intresse av att veta på 

vilka grunder läraren betygsätter? Eleverna upplever i stort att bedömningen är rättvis i 

förhållande till vad andra elever presterar och att de själva skulle ge samma betyg som läraren 
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gör. Här finns inte heller någon skillnad mellan könen. En klar majoritet av eleverna är nöjda 

med sitt betyg. En skola avviker från övriga. Där är eleverna mer nöjda med bedömningen 

och betygssättningen än på andra undersökta skolor. Trots näst lägsta medelbetyg i årskurs 8 i 

ämnet idrott och hälsa är eleverna på denna skola mest nöjda med betygssättningen. Kan detta 

bero på att betygskriterierna på denna skola är uppdelade efter kön med klara gränser för vad 

pojkar respektive flickor ska klara av för att erhålla ett visst betyg? 

 

Enligt kursplanen har ämnet idrott och hälsa tre olika inriktningar ”rörelse, rytm och dans”, 

”natur och friluftsliv” samt ”livsstil, livsmiljö och hälsa”. I lärarenkäten uppmanas lärarna att 

uppskatta i vilken utsträckning de tre olika inriktningarna förekommer i deras undervisning. 

Av de tre inriktningarna är ”rörelse, rytm och dans” det mest förekommande, medan ”natur 

och friluftsliv” förekommer i minst utsträckning. Enligt lärarnas svar på frågan om de olika 

målen som eleven skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret, visar resultat att det mål 

som är mest prioriterat i undervisningen bygger på att eleven får kunskaper i de vanligaste 

idrottsgrenarna samt att kunna leda en egen lektion. Samtidigt anser lärarna att de i hög grad 

bedriver sin undervisning utifrån alla mål som eleven skall ha uppnått i slutet av det nionde 

skolåret. Vi håller med lärarna i undersökningen att det är viktigt att eleverna får en bredd av 

aktiviteter. Men borde inte hälsoaspekten bli mer prioriterad i undervisningen? Tidsbrist är 

säkert en av förklaringarna till att den biten inte är högre prioriterad. Under de få 

idrottstimmarna som ges är det viktigt för alla elever att röra på sig och då hinns inte 

hälsoaspekten med i den grad som den borde. Lärarna fick även ta ställning till i vilken 

utsträckning eleverna är med och påverkar, planerar och utvärderar undervisningen. Även här 

visade det sig att spridningen var stor mellan de olika lärarna. Två lärare anser att eleverna är 

med i mycket liten grad medan två andra lärare anser att eleverna är med i mycket hög grad. 

 

Det nya betygssystemet innebär att eleverna utifrån målen i förväg ska veta vad som krävs för 

ett visst betyg. Inga jämförelser mellan elever ska förekomma i det målrelaterade 

betygssystemet. Vår undersökning visar dock att majoriteten av lärarna gör vissa jämförelser 

mellan elevers prestationer vid betygsättning, vilket också upplevs av eleverna. En lärare har 

även svarat ”i mycket hög grad” och två av lärarna har svarat ”i hög grad”. Endast två av 

lärarna har svarat ”i mycket liten grad” gör de jämförelser mellan elever. Sannolikt hänger 

delar av det gamla betygssystemet kvar? 

 

Elever som tränar och är aktiva på sin fritid får högre betyg än de elever som inte alls bedriver 
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någon form av träningsaktivitet. Vår undersökning visar även att graden av träningsaktivitet 

har ett samband med vilket betyg eleven får. Elever som tränar mycket erhåller högre betyg 

än elever som tränar ibland och inte lika regelbundet. Det finns med andra ord ett samband 

mellan träningsaktivitet på fritiden och betyg, tränar man mycket får man högre betyg. I 

resultatbeskrivningen framgår det även att en del av lärarna anser att elevens fritidsaktivitet 

påverkar betygsbedömningen. Indirekt kan fritidsaktiviteten påverka betyget i form av 

färdigheter som utvecklats hos elever som är aktiva på fritiden och som eleverna kan ta med 

sig till lektionerna. Men elevernas fritidsaktiviteter och vad man gör på fritiden ska inte 

påverka betyget på något annat sätt än just det man visar upp på lektionerna. 

 

Pojkar stimuleras i högre utsträckning av ämnet idrott och hälsa till fysisk aktivitet på sin 

fritid än vad flickorna gör. Är det så att undervisningen utformas mer utifrån pojkarnas 

villkor? Kan detta vara förklaringen till att pojkar har högre betyg än flickor i 

undersökningen? Att pojkar har högre betyg än flickor stärks även av tidigare forskning och 

statistik från tidigare år70. 

 

Lärarna anser att de flesta av eleverna har möjlighet att uppnå Väl godkänd medan få elever 

har möjlighet att uppnå betyget Mycket väl godkänd. Vår förhoppning är att både pojkar och 

flickor har likvärdiga möjligheter att uppnå Mycket väl godkänd. Resultatdatan visar som vi 

tidigare nämnt att pojkar har högre betyg än flickor. Vår undersökning visar att betygets 

inverkan på elevens engagemang i ämnet stiger med högre betyg. Det finns även en skillnad 

mellan könen där flickor i högre utsträckning än pojkar upplever att betyget påverkar deras 

insatser i ämnet. Samtidigt upplever flickorna att de i mindre utsträckning får visa vad de kan 

än vad pojkar får. Detta stärker vår tidigare fråga om undervisningen och på så sätt även 

betygsättningen är mer utformad efter pojkarnas villkor. 

 

Det finns stora skillnader mellan lärare huruvida de diskuterar med eleverna om möjligheter 

att nå ett högre betyg. En tredjedel av lärarna i vår undersökning har inte regelbundna samtal 

med eleverna. Dessa nämner framförallt tidsbrist som orsak till att de inte har regelbundna 

samtal med eleven om dennes utveckling. En skola i undersökningen utmärker sig från övriga 

skolor. Det är samma skola som utmärkt sig vad gäller betygskriterierna med tydliga gränser. 

                                                           
70 Skolverket, SIRIS information om kvalitet och resultat, 2005-05-13 
 

 41



Kan detta vara en bidragande faktor till att lärarna/en på denna skola känner sig säker på vad 

som gäller för de olika betygsstegen och då vet vad han/hon ska ta upp med eleven?  

 

70 % av eleverna med betyget Godkänd i årskurs 8 upplever att de i hög utsträckning har 

möjlighet att uppnå betyget Väl godkänd nu i årskurs 9. Men endast 24 % av eleverna med 

betyget Godkänd anser sig ha möjlighet att uppnå betyget Mycket väl godkänd. Detta 

överensstämmer också med lärarnas syn på elevens möjlighet att uppnå betyget Väl godkänd 

och Mycket väl godkänd. Som vi tidigare nämnt är eleverna nöjda med sitt betyg, men 

upplever samtidigt att möjligheten att uppnå ett högre betyg finns. Varför är eleverna nöjda 

med det betyg de har när de anser sig ha möjlighet att nå ett högre betyg? Kan ett av skälen 

vara att man inte behöver räkna med idrottsämnet bland övriga betyg? Kanske är det en 

statussak, man är cool och häftig om man inte är med på idrotten. Eleverna upplever dessutom 

att läraren kan missa kunskaper som skulle kunna påverka betyget. De elever som tror att 

läraren kan missa kunskaper motiverar svaret med att idrottsmoment som inte förekommer i 

undervisningen skulle kunna påverka betyget. Ett annat vanligt förekommande svar var att 

läraren inte alltid är uppmärksam på vad eleverna gör på lektionerna och att klasserna är för 

stora. Det sistnämnda upplever vi som pedagoger som ett stort problem med växande antal 

elever per klass. Vi anser att en rättvis bedömning i detta fall kan bli lidande.  

En annan bidragande faktor till att läraren kan missa kunskaper hos eleven kan vara om 

skolan pga. ekonomiska skäl inte kan erbjuda eleven de resurser som krävs för att alla elever 

ges möjlighet att visa sina kunskaper.  

 

Vår undersökning påvisar en stor variation mellan lärare i frågan om de sätter medvetet lägre 

betyg i årskurs 8 än i årskurs 9. Lärarna fick möjlighet att utveckla sitt svar. De lärare som 

inte sätter lägre betyg i årskurs 8 motiverar svaret med att eleven får betyg utifrån vad de 

presterar i relation till uppsatta mål. ”Betyg får man ej, man förtjänar det”. Däremot har de 

flesta lärarna svarat att de medvetet sätter lägre betyg i årskurs 8. Elevens betyg i årskurs 8 

blir intressant i den aspekten att det är det första betyg eleven får. Med det vill vi poängtera att 

detta innebär elevens första möte med betyg och att bli bedömd. Upplever eleven att betyget 

är orättvist finns det risk att eleven tappar tilltron till betygssystemet. Detta ställer stora krav 

på att betygskriterierna är välformulerade, mäter likvärdiga kunskaper över hela landet och är 

begripliga för alla. De motiveringar som lärarna angav som orsak till varför de sätter lägre 

betyg i årskurs 8 är att det ”är positivare att höja än att sänka”. ”Om man är osäker vill man 

ligga lågt”. ”Idrotten bygger på att man tar ansvar och det vill jag motivera under hela 
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högstadietiden”. En lärare svarade även att man vill undvika att någon elev ”ställer in skorna”. 

Lärarnas motiveringar till att sätta lägre betyg är kanske något som eleverna känner till. Är det 

därför eleverna är nöjda med det betyg de har för att de vet att sannolikheten att få ett högre 

betyg i årskurs 9 kommer av sig självt?  

 

De flesta av eleverna upplever att de blir bedömda utifrån sina förutsättningar. I vår 

undersökning finns trots detta skillnader där elever med högre betyg i större utsträckning 

upplever att de är rätt bedömda. Alla lärare har svarat att de utgår från att det finns skillnader 

mellan eleverna, såsom fysiska och psykiska förutsättningar, inställningen och intresset för 

olika moment samt olika grundkunskaper.  

 

Några frågor vi kan ställa oss i efterhand är om resultaten vi fått fram skulle ha sett lika ut 

med andra tillvägagångssätt och metoder? En annan fråga är om resultaten skulle ha sett 

annorlunda ut i andra kommuner, med andra elever och lärare?  

 

Dilemmat med dagens betygssystem och dess användning som urvalsinstrument till vidare 

studier tror vi kommer att kvarstå så länge som de nationella föreskrifterna ser ut som de gör 

idag. Vi tror heller inte att lösningen på problemet är att detaljprecisera kursplaner då 

förutsättningarna för lärandet ser olika ut från skola till skola. Vi tror att samarbetet mellan 

skolor måste öka för att nå en mer likvärdig bedömning och betygssättning. Detta ställer krav 

på oss alla, alltifrån pedagoger till ledande politiker. Vilket kan vara en ekonomisk fråga, ska 

skolans uppgift vara att fostra samhällsmedborgare bör mer resurser prioriteras åt skolan. I 

grunden så anser vi att samhället vilar på skolans grund. 

  

Vår undersökning har visat på svårigheter och brister i bedömning och betygssättning vilket 

leder oss vidare till urvalsfrågan. Hur genomförs ett rättvist urval för vidare studier? Slutligen 

tror vi att mer forskning kring bedömning, betygssättning och urvalsinstrument behövs.  
 

Vi önskar att undersökningen ska bidra till ökad förståelse för och ökad diskussion om 

bedömning och betygssättning i skolan. Vi hoppas också att bedömning och betygssättning i 

framtiden blir en viktigare del av lärarutbildningen.
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Bilagor 
 

Bilaga 1  

 
Litteratursökning 

Vad  

Vilka ämnesord har vi sökt på?  

Ämnesord  kommentar 

Idrott och hälsa 

Betyg  

Bedömning 

 

De enstaka orden samt kombinationer av de olika sökorden.  

Varför  
Varför har vi valt just dessa ämnesord?  

Vi ville försöka fånga ett brett urval och använde idrott och hälsa som första sökord. Detta för 

att få en överblick av vad som skrivits om ämnet idrott och hälsa. Vi kom fram till att 

träffarna var för många för att kunna göras överskådliga och att vi ändå var tvungna att 

begränsa oss mer.  Då sökte vi på ordet betyg där träffarna var avsevärt mindre och mer 

överskådligt, ordet bedömning gav oss en ännu större avgränsning.  För att avgränsa oss 

ytterligare valde vi att kombinera våra sökord, vilket gav ett mer avgränsat material. 

Hur 
Hur har vi sökt i de olika databaserna?  

Databas Söksträng Antal 

träffar 

Idrott och hälsa 372 
Betyg 134 

Bedömning 63 

Bedömning +Betyg 6 

Bedömning +Betyg +Idrott och hälsa 1 

Idrottshögskolans bibliotekskatalog 

Målrelaterade betygssystem 0 

Idrott och hälsa 61 Uppsala Universitetsbibliotek DISA 

-avancerad sökning Betyg 168 
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Bedömning 360 

Bedömning +Betyg 6 

Bedömning +Betyg +Idrott och hälsa 0 

Målrelaterade betygssystem 0 

Idrott och hälsa 189 

Betyg 651 

Bedömning 1522 

Bedömning Betyg 20 

Betyg Idrott och hälsa 3 

Libris, Det nationella  

biblioteksdatasystemet 

Målrelaterade betygssystem 0 

”Idrott och hälsa” 111000 

Betyg 1900000 

Bedömning 2420000 

Bedömning +Betyg 215000 

Bedömning +Betyg +”Idrott och hälsa” 14500 

www.google.se 

-sidor på svenska 

"Målrelaterade betygssystem” 37 

 

Kommentarer  
Materialet vi hittat har varit av varierande användbarhet. Vi kunde inte hitta något material 

som undersökt hur eleven upplever bedömning och betygssättning. Det var inte svårt att hitta 

litteratur som berörde betyg och bedömning. Dock var det något svårare att hitta litteratur om 

det målrelaterade betygssystemet, vilket kanske kan bero på att det fortfarande är färskt och 

relativt outforskat. 
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Bilaga 2 
Enkätundersökning av lärare i ämnet idrott och hälsa i årskurs 9 

Vi hoppas att du tar dig tid att fylla i enkäten och att du svarar så noggrant som möjligt. 
Undersökningen är helt anonym och dina uppgifter kommer endast beräknas i form av 
gruppdata. Syftet med undersökningen är att få en bild av hur lärare genomför bedömning och 
betygsättning i ämnet idrott och hälsa. 

 

Kön:  

Man   Kvinna  
Är Du behörig idrott och hälsa lärare för senare delen av grundskolan?  

Ja  Nej   

 

Hur länge har Du arbetat som lärare? 

mindre än 5år      6-14år  15år eller mer  

 

Är Du aktiv ledare inom föreningslivet? 

Ja  Nej   

Inom vad:_________________________ 
 

Vid nedanstående frågor ska Du kryssa för i vilken utsträckning påståendet/frågan 

stämmer överens med hur Du bedriver din undervisning och genomför bedömning och 

betygsättning i ämnet idrott och hälsa.  

Siffran 1 betyder i mycket liten grad och siffran 4 betyder i mycket hög grad.              

      
     

I kursplanen för ämnet idrott och hälsa går det att finna tre 

huvudindelningar:   

1. I vilken utsträckning förekommer rörelse, rytm och dans i Din 

undervisning?  

2. I vilken utsträckning förekommer livsstil, livsmiljö och hälsa i Din 

undervisning? 

 

 

1  2  3  4 
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3. I vilken utsträckning  förekommer natur och friluftsliv i Din 

undervisning? 

1  2  3  4 

       

4. I vilken utsträckning har Du informerat eleverna kring de olika 

betygsnivåerna? 

 

       

 

I vilken utsträckning bedriver Du din undervisning på sådant sätt att Du 

anser eleverna: 

5. Förstår sambandet mellan mat, motion och välbefinnande? 

6. Kan delta i lek, dans och idrott och utföra rörelseuppgifter genom 

härmning och improvisation? 

7. Kan göra enkla rörelseuppgifter till musik och dans? 

8. Är förtrogen med några folkdanser och de vanligaste moderna 

danserna? 

9. Får kunskaper i de vanligaste idrottsgrenarna samt kunna organisera 

och leda en idrottsaktivitet? 

10. Får kunskaper om friluftsliv och vistelse i naturen, känna till 

allemansrätten och kunna orientera i okänd natur genom att använda 

olika hjälpmedel? 

11. Kan tillämpa kunskaper i ergonomi i vardagliga sammanhang? 

 

 

 

 

       

 

        

       

 

       

 

       

 

 

 

       

       

I vilken utsträckning diskuterar Du din bedömning av elever vid 

betygsättning: 

12. Med idrott och hälsa lärare på din skolan? 

13. Med idrott och hälsa lärare på andra skolor? 

14. Med övriga lärare på  din skola? 

15. Med övriga lärare på andra skolor? 

 

 

       

       

       

       

16. I vilken utsträckning påverkar elevens fritidsaktivitet 

betygsbedömningen? 

 

       

I vilken utsträckning anser Du att alla elever har möjlighet att uppnå ett: 

17. VG? 

 

       

 50



18. MVG?        

19. I vilken utsträckning anser du att eleverna är med och påverkar, 

planerar och utvärderar undervisningen? 

 

       

20. I vilken utsträckning anser Du att det går att jämföra 

betygskriterierna i ämnet idrott och hälsa på din skola med andra skolor? 

 

       

21. I vilken utsträckning vid betygsättning av elever i ämnet idrott och 

hälsa jämför Du hans/hennes prestationer i förhållande till andra elever? 

 

       

  
 

22. Har du regelbundna samtal med den enskilde eleven och dennes utveckling inom 

ämnet? 

Ja  Nej  

Om nej, motivera:________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

23. Utgår du i din undervisning från att det finns skillnader mellan elever? 

Nej, definitivt inte       Nej, förmodligen inte     Ja, förmodligen      Ja, Definitivt   

Om Ja, hur ser dessa skillnader ut?_______________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

25. Sätter du medvetet lägre betyg på elever i år 8 än i år 9? 

Nej, definitivt inte       Nej, förmodligen inte     Ja, förmodligen      Ja, Definitivt   

Motivera ditt 

svar:_____________________________________________________________ 
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Bilaga 3
Enkätundersökning av elever i årskurs 9 

Vi hoppas att du tar dig tid att fylla i enkäten och att du svarar så noggrant som möjligt. 
Undersökningen   är helt anonym och dina uppgifter kommer endast beräknas i form av 
gruppdata. Syftet med undersökningen är att få en bild av hur elever i år 9 upplever 
bedömning och betygsättning i ämnet idrott och hälsa. 
 

Kön:  

Pojke   Flicka  

Ditt betyg i Idrott och Hälsa årskurs 8 _____ 

 

1. Deltar Du i någon träning/aktivitet på din fritid? Om Ja, Vilken idrott/aktivitet 

sysslar du med på din fritid?  

Fotboll   Budo        Gymnastik     Hockey     Innebandy  

Styrketräning       Friidrott       Dans        Annan:___________________ 

Nej, jag deltar inte i någon aktivitet/träning    

 

2. Hur många timmar i veckan tränar Du på Din fritid? 

0 timmar per vecka  1-3 timmar per vecka  4-6 timmar per vecka  

7-9 timmar per vecka  10 timmar eller mer per vecka  

 

Vid nedanstående frågor ska du kryssa för i vilken utsträckning påståendet/frågan 

stämmer överens med hur du upplever ämnet idrott och hälsa. Siffran 1 betyder 

instämmer inte alls och siffran 4 betyder instämmer helt och hållet.  

         

      1  2   3  4 

3. Har ämnet Idrott och Hälsa stimulerat dig till ökad fysisk aktivitet på 

din fritid 

 

       

4. Har Du fått information om de mål som finns i kursplanen för idrott 

och hälsa? 
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5. Har Du fått information om vad som krävs för de olika betygsnivåerna, 

G, VG, MVG? 

1  2  3  4 

       

6. Har Du fått information om hur din idrottslärare bedömer dina insatser 

i ämnet idrott och hälsa? 

 

       

7. Anser du att din lärare bedömer dig rättvist i förhållande till andra 

elevers prestationer? 

 

       

8. Anser Du att din lärare bedömer dig korrekt i förhållande till de mål 

som finns i kursplanen? 

 

       

9. Får du det betyg du själv skulle ge dig?        

10. Anser Du att din lärare bedömer flickor och pojkar likvärdigt?        

11. Anser du att din närvaro (ombytt och aktivt deltagande) har någon 

effekt på betygsättningen? 

 

       

12. Anser du att din lärare jämför din insats med andra elevers insatser?        

13. Anser Du dig ha möjlighet att uppnå VG i idrott och hälsa?        

14. Anser Du dig ha möjlighet att uppnå MVG i idrott och hälsa?        

15. Anser Du att ditt betyg i idrott och hälsa påverkar dina insatser i 

ämnet? 

 

       

16. Tycker du att din lärare bedömer dig utifrån dina egna 

förutsättningar? 

 

       

17. Diskuterar din lärare med dig, vilka möjligheter du har till att få ett 

högre betyg? 

 

       

18. Får du möjlighet att under lektionerna visa vad Du kan?        

19. Tror du läraren kan missa kunskaper som skulle kunna påverka ditt 

betyg? 

Förklara gärna:__________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

       

 

20. Vad tror du ingår i den bedömning läraren gör då han/hon sätter betyg på dig? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Bilaga 4 

 

Hej! 

Vi är tre studenter som läser Forskningsmetodik med inriktning mot idrott och hälsa, vid 

idrottshögskolan i Stockholm (IHS). Vi skriver nu på vår C uppsats och vill gärna besöka er 

skola för att genomföra en enkätundersökning som handlar om bedömning och betygssättning 

i ämnet idrott och hälsa, vilken tar ca 10min.  

Undersökningen gäller elever i årskurs 9. Vi skulle också vilja intervjua/samtala med 

idrottsläraren/na på skolan.  Vi hoppas att ni kan hjälpa oss med detta.  

 

Vi vill gärna att ni svarar snarast. 

.  

Mvh  

Benno Lindahl, Anders Rowa och Jimmy Johansson 

kontakt: Benno Lindahl, 0706-xxxxxx 
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Bilaga 5 
Betygskriterier från skolor som deltagit i undersökningen 
 

 

 55



 56



 57



 58



 59



 

 

 60



Bilaga 6 

Definitioner  

hämtat ur boken forskningsmetodik71 

 

Medelvärde: Fås genom att lägga samman alla observationers värden och dela med antalet 

observationer. Dvs. ett genomsnittligt värde för alla observationer.  

 

Median: Medianen är ett mått som delar en fördelning eller en kurva i två lika stora delar. Det 

innebär det värde som ligger i mitten av ett antal observationer när dessa är uppställda i 

ordningsföljd. Om antalet observationer är jämnt, tar man genomsnittet av de två 

observationer som ligger på varsin sida av mittpunkten  

 

N: Frekvens, antalet observationer som är med i exempelvis en undersökning. 

 

Std avvikelse: Standard avvikelse/variansen är ett mått på spridningen för fördelningen i 

förhållande till medelvärdet.  

 

 

 

 
 

                                                           
71 Holme, Idar Magne, Solvang Bernt Krohn, Forskningsmetodik: Om kvalitativa och kvantitativa metoder 

(Lund: Studentlitteratur, Lund, 1991) s.206-218 
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