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Abstract 

The purpose of this study was to investigate students' perception of their grades in relation to 

the grading criteria in physical education. To investigate this used issues: how values and 

experience rating criteria? How do students their teachers' planning of lessons? How do 

students grading assessment in physical education and what they believe is important?  

The method used was a questionnaire with closed questions. The answers were given on a six-

point scale, ranging from 1 = "not true" to 6 = "totally agree". In a qualitative analysis of the 

quantitative material. It was converted to the response boxes; does not agree, just agree, 

doubtful, sometimes / part, consistent and nearly unanimous. The subjects were students in 

grades six to nine at a secondary school. Of the school's approximate 700 students, chose 662 

students chose to participate.  

The results of how students value the experience and planning of lessons in physical 

education was answered in two questions in the questionnaire. One, if they feel they've got a 

plan, and the other if they feel that they may be involved in the lessons of the design. These 

questions showed that 61% of students were in favor of the two statements. When asked if the 

students received a planning, it showed scattered results where 25.1% said, do not match, and 

19.9%  are fully consistent. Students who responded to the survey believe that the most 

important thing for a good grade in physical education is the student's individual 

development, to do their best, good attendance and being positive in class.  

The conclusion is that when our students are graded criteria, it may be important to clarify 

these for students to understand the various criteria. Students who understand the grading 

criteria in theory do not always understand them in practice. A teacher can make use of peer 

assessment, thus increasing understanding in practice.  
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka elevers uppfattning om sina betyg i förhållande till 

betygskriterierna i idrott och hälsa. För att undersöka detta användes frågeställningarna; hur 

värderar och upplever elever betygskriterierna? Hur värderar elever sin lärares planering av 

lektioner? Hur värderar elever betyg och bedömning i idrott och hälsa och vad anser de är 

viktigt? 

Metoden som användes var en enkät med slutna frågor. Svaren gavs på en sexgradig skala, 

från 1 = ”stämmer ej” till 6 = ”helt överens”. Vid en kvalitativ analysmetod av det kvantitativa 

materialet omvandlades svarsrutorna till; ej överens, knappt överens, tveksamt, ibland/en del, 

stämmer nästan och helt överens. Försökspersonerna var elever i årskurs sex till nio på en 

högstadieskola. Av skolans drygt 700 elever valde 662 elever att delta. 

Resultatet på hur eleverna värderar och upplever planering av lektioner i idrott och hälsa 

besvarades av två frågor i enkäten. Den ena om de upplever att de fått en planering och den 

andra om de känner att de får vara delaktiga i lektioners utformning. Dessa frågor visade att 

61 % av eleverna var positiva till de två påståendena. På frågan om eleverna fått en planering 

visade ett spritt resultat där 25,1 % svarade stämmer ej överens och 19,9 % stämmer helt 

överens. Eleverna som svarade på enkäten anser att det viktigaste för ett bra betyg i idrott och 

hälsa är elevens individuella utveckling, att göra sitt bästa, bra närvaro och att vara positiva på 

lektionerna. 

Slutsatsen är att när våra elever får betygskriterier kan det vara viktigt att tydliggöra dessa för 

att eleverna ska förstå de olika kriterierna. Eleverna som förstår betygskriterierna i teorin 

förstår dem inte alltid i praktiken. En lärare kan använda sig av kamratbedömning för att på så 

sätt öka förståelsen även i praktiken.  
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1 Inledning 

Från och med höstterminen 2012 får alla elever betyg från årskurs sex mot tidigare årskurs 

nio.  Detta kan innebära vissa möjligheter för eleverna, men det kan även bidra till problem, 

som till exempel stress. Uttrycket formativ bedömning betyder att en lärare ger elever 

återkoppling med hjälp av ord och beskriver hur de skulle kunna förbättra sig till ett högre 

betyg. Summativ bedömning är en typ av bedömning som sker genom att använda en 

bedömningsmatris. Den summativa bedömningen kan vara ett komplement till den formativa, 

som används vid elevernas utvecklingssamtal för att hjälpa elever att utvecklas utifrån sina 

egna behov och förutsättningar. Eleverna får i slutet på terminen sin återkoppling i en 

summativ bedömningsmatris på en betygsskala med betygen A till F.  

I somras tog Lilla Aktuellt upp ämnet betyg. De hade gjort en undersökning där de frågade 

drygt 1600 mellanstadieelever om vad de känner, tycker och tänker angående betyg. Denna 

undersökning visade att sju av tio elever på mellanstadiet är positiva till betygen. (Lilla 

Aktuellt, 23 augusti 2012).  

En sökning av ”betyg, flickor, pojkar” på Google ger flera relevanta träffar. En av dessa är 

Svenska Dagbladet som hänvisar till Skolverkets rapport 2012. De skriver att flickor har 

högre betygssnitt till gymnasiet och även efter gymnasiet samt att flera pojkar än flickor inte 

är behöriga till vidare studier och att detta växer. (Skolverket, 8 november 2012). Jag som 

blivande lärare anser att en förståelse för betygen är mycket viktigt. De olika betygskriterierna 

är inte helt lätta att förstå. Till en början kan det handla om att förtydliga dessa för sig själv 

som lärare och sedan för eleverna. Om jag som lärare inte kan förklara vad som krävs för att 

uppnå de olika målen tror jag att det riskerar att bli elever som känner en orättvisa om betyg. 

Därför vill jag i denna studie undersöka hur eleverna upplever betygskriterier, planering, samt 

bedömning och betyg.  
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2 Litteratur 

Litteraturen som tas upp i detta avsnitt handlar om planering och bedömning på olika sätt i ett 

brett perspektiv.  

 

2.1 Styrdokument och kursplaner 

Styrdokument och kursplaner skapas av regeringen och finns för varje ämne i grundskolan 

och gymnasieskolan. Denna visar vilka mål som varje lärare ska eftersträva samt de olika 

betygskriterierna från år 6. Alla lärare som jobbar i skolan använder sig av olika kursplaner . 

Detta görs för att det ska finnas en trygghet att oavsett var i Sverige skolan finns så strävar 

lärarna efter samma mål oavsett tillvägagångssätt det vill säga olika kursplaner. (NE, 

kursplaner). I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, (Lgr 11) står 

det att eleverna ska kunna delta kontinuerligt i idrott och hälsa under sin skoltid. (Lgr11. sid 

23).
 
I betygskriterierna (Bilaga 8 och 9) kan det vara så lite som ett ord eller uttryck som 

skiljer mellan de olika betygen. I årskurs 6 betygskriterier för betyg E står det till exempel: 

”Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer 

och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.” För 

att en elev ska nå betyg C byts det markerade ut till ”relativt väl” och för ett A till ”väl”. (Lgr 

11 sid 58-59). Detta visar hur lite som skiljer mellan betygskriterierna och att varje lärare 

måste veta vad den själv bestämmer sig för vad som krävs för de olika betygskriterierna. Det 

står även att syftet med Lgr 11 är att eleverna ska kunna planera olika rörelseaktiviteter (sid 

51). Hur detta deltagande ska ske är inte beskrivet eller utformat utan något upp till varje 

lärare att avgöra. 

 

2.2 Bakgrund  

I bakgrundsdelen kommer litteraturen som används i denna studie presenteras inom olika 

kategorier.   

2.2.1 Betygskriterier för idrott och hälsa 

I Konventionen om barnets rättigheter står det att alla skolor ska ge barnen möjlighet att 

utveckla sin fysiska och psykiska hälsa (2010, artikel 28 sid 46). Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (LGR11) beskriver att syftet med ämnet idrott och 
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hälsa är att ge våra elever kunskaper om rörelseaktiviteter men att vi även ska ge dem ett 

livslångt intresse av idrott i någon form (Lgr 11 sid 51). Boken Idrottsdidaktiska utmaningar 

(red. Larsson & Meckbach, 2005) tar Håkan Larsson upp varje idrottslärares dagliga 

utmaningar på flera sätt. Larsson nämner i sitt kapitel att en idrottslärare ska planera lektioner 

så att de inkluderar alla elever oavsett förkunskaper. Han nämner även att alla elever ska 

kunna utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Det innebär att en lärare inte kan ha samma 

planering för varje klass utan måste utgå från varje grupps behov för att planera lektioner 

(2005 sid 199).  

 

 Jane Meckbach och Suzanne Söderström (2005)  skriver om att många lärare planerar efter 

sitt eget intresse istället för efter styrdokument. Författaren menar till exempel att det inte står 

någonting om bollsport i styrdokumenten, men att lärare kan tolka styrdokumenten efter sitt 

intresse och då skapa lektioner där samarbete ska övas i form av exempelvis fotboll (sid 225). 

I texten Det nya betygssystemets tankefigurer och tänkbara användningar menar Carlgren 

(2002) att våra elever har en viktig rättighet, nämligen att få medverka till planeringen av 

innehållet i de olika ämnena. Författaren nämner även att det kan finnas både svårigheter och 

möjligheter med detta tankesätt (sid 24). Texten Planering och genomförande av 

undervisningen (Skolverket, 2011) kan fungera som handledning för lärare. I denna 

publikation står det att lärare ska se till varje grupp när lektionen planeras, och vidare att 

eleverna har rätt till inflytande på läraren (sid 12). 

 

Jane Meckbach och Suzanne Söderström (2005) nämner att de flesta som arbetar i skolans 

värld anser att idrott och hälsa är ett viktigt ämne. Författaren poängterar problematiken med 

att sätta fingret på vad som är det viktiga genom att skriva: ”Och om lärarna inte har 

diskuterat den frågan tillräckligt så att de kan formulera detta i ord, hur ska de då kunna 

bedöma elevernas lärande?” (sid 224). 

 

2.2.2 Bedömning och planering för lektioner i idrott och hälsa 

Konventionen om barnets rättigheter beskriver varje barns grundläggande rättigheter. I artikel 

12 står det att varje barn ska rätt till att få ha en egen åsikt som kan vägas i förhållande till 

deras personliga mognad (sid 38). Detta kan handla om att skolan frågar vad de tycker i olika 

frågor, och beroende på barnens ålder väger deras åsikt olika tungt för beslutet.  
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I skolverkets publikation Planering och genomförande av undervisningen står det att en 

lärares bedömning ska göras både muntligt och skriftligt (2011, sid 21).  

Pierre Bourdieu skapade en habitusteori som handlar använde om människors olika beteende 

beroende på vår bakgrund. Det innebär att människan har en kollektiv livsstil som skapas av 

det sociala nätverk vi möter. Därför kan habitus skilja sig beroende på vilken samhällsklass vi 

lever i. Ju högre samhällsklass man lever i desto mer märker man att man kan påverka, medan 

om man kommer från en lägre samhällsklass accepterar vissa saker för att man inte tror sig 

kunna påverka (nationalencyklopedin, Pierre Bourdieu) I boken Utmaningar i en skola för 

alla – Några filosofiska ledtrådar skriver Assarson (2009) om argumentationsvana och 

kopplar ihop detta med Bourdieus teorier och om hur barn fungerar. Hon menar att det är lätt 

att barn som inte är vana att prata kan frånsäga sig diskussionen kring sitt betyg och då 

accepterar att det är något som lärare sätter. Hon menar även att om en elev ofta hamnar i 

sådana situationer finns det en risk att eleven blir oförstående till sitt betyg (sid 79).  

 

Utvecklingssamtalen är ett möte där alla lärare, elever och föräldrar får möjlighet att diskutera 

mål och bedömning. Det är viktigt att få eleverna att känna att målen som de sätter upp 

tillsammans med sin lärare inte ignoreras efter utvecklingssamtalen. Kihlbaum-Larsson och 

Vingren (1995) poängterar att uppföljning är viktigt för eleverna. De skriver vidare att det är 

lärarens ansvar att uppföljningen sker (sid 74).  

 

I boken Elevdokumentation: om textpraktiker i skolans värld kritiserar Andreasson och 

Asplund Carlsson (2009) de individuella åtgärdsprogram som ska göras till elever som är i 

behov av särskilt stöd. De menar att alla elever är enskilda elever och därför borde alla få 

individuella utvecklingsplaner. De nämner att de individuella utvecklingsplanerna skulle 

kunna göras, följas upp samt utvecklas på utvecklingssamtalen och på så sätt skulle alla elever 

få utvecklas utifrån sina egna behov och intressen (sid 36-38). 

 

2.3 Tidigare studier 

I kapitlen som följer kommer du som läsare att få läsa om andra studiers resultat som berör 

denna studie. 
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2.3.1 Betygskriterier och planering för idrott och hälsa 

Redelius och Hay använde både kvalitativa och kvantitativa data i sin studie som handlade om 

högstadieelevers uppfattning med betyg. Eftersom de använde olika metoder kunde 

författarna jämföra det kvalitativa och kvantitativa resultatet med varandra. Eleverna som 

medverkade i deras undersökning gick i årskurs nio och intervjuades i grupper om tre till sex 

elever (2012, sid 216). Studien visar att elever som går i högstadiet inte tycker att idrotten är 

lika rolig som tidigare då det blivit allvarligare på lektionerna. Resultaten pekar även på att de 

flesta elever säger att lärarna gått igenom eller lämnat ut ett papper till eleverna med de olika 

betygskriterierna. Redelius och Hays resultat från enkäten skiljer sig inte från intervjusvaren 

kring olika betygskriteriers innebörd, eller vad eleverna ska prestera för de olika betygen 

(2012, sid 217-ff). Selghed förklarar även att många lärare anser att elever kan få känna 

ansvar när de får prova att planera utifrån betygskriterierna (2011, sid 130). Olofsson och 

Ångman gjorde en enkätstudie på elever i åk 9 som alla höll på med idrott på fritiden. De 

ställde en fråga om eleverna förstått målen i idrott och hälsa, och svaret tyder på att eleverna 

inte förstått målen. I en skola var det 9 av 48 som kryssat i svarsalternativet ”vet ej”. I en 

annan skola svarade hälften av eleverna (9 av 18) att målet är att vara aktiv, vilket även hade 

den största svarsfrekvensen på den förstaskolan. Denna skola hade även 10 personer kryssat i 

att hälsa är målet med idrott och hälsa. (Olofsson, L & Ångman, V 2006, sid. 17). Johansson, 

Lindahl och Rowa tar i en uppsats upp elevernas upplevelser kring betyg. De frågade elever i 

åk 9 om deras lärare gått igenom betyg och dess kriterier. Svaren de fick hade stor spridning, 

delvis beroende på att de studerat två olika skolor. Dessa resultat visar att eleverna anser att 

det som är viktigast för betyget i idrott och hälsa är att vara aktiv elevens prestation (2005, sid 

30-31). Redelius ställde i en enkätundersökning frågan vad elever upplever som viktigt för få 

ett bra betyg. Eleverna menar att det mest viktiga för betyget i idrott och hälsa är inställningen 

och närvaron (Redelius 2008, sid 25). Redelius och Hay har i sin artikel fokuserat på svenska 

elevers uppfattning om betyget och dess kriterier. De nämner redan i den inledande texten att 

lärare ofta bedömer utan att riktigt fokusera på om eleverna förstått betygskriterierna efter 

muntlig eller skriftlig genomgång (2012, sid 211-215). De slutsatser Redelius och Hay 

kommer fram till är att eleverna i årskurs nio inte förstår betygskriterierna eller vad som krävs 

för att uppnå de olika betygsstegen.(2012, sid 223). 

 

Selghed nämner i sin bok att lärare varierar sin planering av undervisningen på flera sätt. 

Planeringen kan göras ensam, med kollega eller med sina elever. Han menar att skolverket 
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medvetet konstruerat kursplanerna för att ge lärarna frihet att planera lektioner utifrån 

gruppens behov. (2011, sid 127-128). En studie har funnit att många elever upplever att lärare 

oftast har fokus på tävlingsidrott på lektioner trots vad som står i läroplanen. Studien visar 

även att 75 % av elever vill vara delaktiga i planeringen av lektionsinnehåll i idrott och hälsa 

(Ha m.fl., 2003). 

 

2.3.2 Upplevelse av bedömning och betyg i idrott och hälsa 

Olofsson, och Ångman har gjort en studie om hur eleverna upplever betygskriterierna där 

elever fått svara på en enkät uppbyggd av frågor där de ska svara med ord. De frågade 

eleverna vad de anser vara viktigt för ett bra betyg. I sitt resultat redovisar de två olika skolors 

resultat av enkätfrågor. Då de inte redovisar likadant för de båda skolorna kan det vara 

intressant att se skillnaderna mellan de olika skolorna.. De flesta eleverna i skola 1 kryssar i 

att prestationer är viktigt för att få ett bra betyg. För skola 2 redovisas inte detta resultat utan 

där får kategorin aktiv mest svarsfrekvens 2006, sid.18. Därefter kom frågorna vad de trodde 

att läraren bedömde för de olika betygen G, VG och MVG. Som frågorna ovan redovisades 

inte resultaten likadant och resultat för de olika skolorna presenteras olika men resultaten 

visar att eleverna anser att närvaro och att man är aktiv är viktigt för att nå godkänt i idrott och 

hälsa. För att nå högre betyg skiljer sig skolorna åt. I skola 1 svarade alla (38) elever att 

prestationer är viktigt, i skola 2 svarade 8 av 13 elever att det var hur aktiv man är som ska 

styra.(2006, sid.20-22). De ställde även frågan om eleverna ansåg sig ha fått feedback för att 

kunna utvecklas och på så sätt kunna få bättre betyg. Denna fråga hade ett varierande 

svarsresultat där 29 av 38 elever i skola 1ansåg sig ha fått feedback för att kunna utvecklas 

och i skola 2 svarar 6 av 13 elever att de fått feedback.(Olofsson & Ångman 2006, sid.23).  

Ha m.fl. gjorde en studie på gymnasieelever i Hong Kong där de frågade elevernas åsikter och 

upplevelser kring betyg i ämnet idrott och hälsa. Denna studie visade att de flesta elever fått 

veta vilka betygskriterier som gällde. Dessa elever ville ha en formativ bedömning som 

innebär att eleverna vet vad de ska göra för att nå bättre betyg men också vad de gör bra (Ha 

m.fl. 2003).  

 

Betyg i idrott och hälsa kan ofta kännas som ett kvitto för vad eleverna lyckats prestera under 

lektionerna. Ofta värderas detta betyg högt enligt Karin Redelius (2008) som har undersökt 

hur elever upplever betyget MVG. Hon drar slutsatsen att fördelen med att få tidigare betyg 

innebär att det blir lättare att fånga upp de eleverna som inte klarar sig, exempelvis de elever 
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som inte kan simma. Författaren tar upp skillnaden lärare emellan när det handlar om 

betygssättning genom att skriva ”En del lärare använder sig av måttband, klocka och beep-

test som kriterier för att bedöma elever. Andra ser ämnet som ett ’reflekterande hälsoämne’ 

och bedömer eleverna därefter.” (sid 23). Redelius nämner vidare att betyget som elever får i 

idrott och hälsa kan vara otroligt betydande för elevernas självkänsla (ibid sid 24). Redelius 

tar upp problemet kring idrott och hälsa och att dessa lektioner kan vara den enda fysiska 

aktivitet för vissa elever och detta ska betygssättas.(ibid sid 24).  

 

Selghed (2011) nämner i sin bok att relationen mellan lärare och elev kan bli avgörande för 

vilket betyg eleven får. Han förklarar skillnader i det nya betygssystemet som kan vara 

avgörande för eleverna. Han nämner att för en elev som siktar på betyget A-C själva kan 

påverka utfallet genom egna prestationer. Betygen D-F menar han till en avgörande del ligger 

på elevens relation till sin idrottslärare och inte alltid elevens egen prestation (sid 151-ff.) 

Redelius och Hay skriver att elevers förståelse för betygskriterier ökar om de får formativ 

bedömning och får öva sig på kamratbedömning i den mån det går (2012, sid 223). 

3 Syfte och frågeställning  

Syftet med studien är att undersöka vad grundskoleelever har för uppfattning kring betyg i 

förhållande till betygskriterierna för idrott och hälsa.  

Frågeställningar som kommer att användas är:   

Hur värderar elever betygskriterierna för ämnet idrott och hälsa? 

Hur värderar elever sina lärares planering av lektioner i idrott och hälsa? 

Hur värderar elever sitt betyg och bedömning i idrott och hälsa och vad anser de 

 ska vara viktigt för betyget? 

 

3.1 Teoretiskt perspektiv – Elevperspektiv (barnperspektiv) och  

formativ bedömning 

Det teoretiska perspektivet i denna uppsats är att försöka se betygskriterierna, planering, 

bedömning och betyg ur elevperspektivet. Detta perspektiv kan även blandas ihop med 

elevens perspektiv. De eleverna som tas upp i denna studie är elever i grundskolan och då kan 

detta perspektiv även kallas barnperspektiv. Barnperspektiv består av två ord; barn och 

perspektiv. Om man ser till nationalencyklopedin och slår upp ordet barn står det; ”en 

människa under skedet mellan födsel och vuxen ålder…”(NE 2, 2009, sid 89-ff.). Slår man 
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sedan upp ordet perspektiv står det; ”återgivning på en yta av synbilden av ett föremål sett 

från en bestämd punkt…”(NE 14, 2009, sid 121). Dessa förklaringar visar hur brett 

definierade dessa begrepp är och därför behöver förklaras tydligare. Sommer m.fl. (2011) tar 

upp detta problem och deras förklaring är; ”barnperspektiv – ett speciellt sätt att se barn 

på.”(sid 39). 

Sommer m.fl. (2011) förklarar att elevens perspektiv innebär att det är vad varje elev 

upplevelse, utan att någonting rekonstrueras. De skriver även om elevperspektivet, som är det 

perspektiv vi som vuxna kan försöka sätta oss in i (sid 6). 

Eva Johansson (2003) nämner i en artikel att lärare måste försöka se vad eleverna ser och 

upplever för att på så sätt kunna se elevernas perspektiv. Hon diskuterar vidare i artikeln om 

varför vi bör se saker ur just elevernas perspektiv. Hon poängterar att vi ofta försöker se saker 

ur andras perspektiv för att på så sätt skapa oss förståelse av vad de ser (sid 42-ff.).  

Sommer m.fl. (2011) tar upp de olika sätten som vuxna kan se elevperspektiven ur, den 

vardagsmässiga och den forskningsmässiga. De tar upp problematiken för en forskare som 

kan vara att de vill hålla distansen som även kan leda till distans till eleverna och då inte se 

vad eleverna ser. De tar upp problematiken med filma sina studier då eleverna kan känna sig 

utpekade och då inte bete sig som vanligt (sid 38-ff.). Även Johansson (2003) tar upp denna 

problematik. Hon skriver i sin text att alla samtal med elever måste ske på elevernas villkor. 

Oavsett vad forskaren undersöker ska han eller hon utgår från elevernas horisont. Forskaren 

ska försöka kliva in i elevernas situation för att komma så nära elevernas som möjligt (sid 44-

ff.).  

Johansson beskriver elevperspektivet ur tre kategorier där man kan se ”barn som 

medmänniskor”, ”vuxna vet bäst” och ” barn är irrationella”. Här tar hon upp att beroende på 

vilken utgångspunkt som forskaren har kan avgöra vad den också ser att eleverna ser.(ibid sid 

43). Hon skriver senare i sin artikel att det finns dubbla budskap som sänds från 

barnkonventionen till pedagogerna. Barnkonventionen säger att barn har rätt till utbildning 

(ibid artikel 28 och 29), att yttra sig (ibid artikel 12 och 13) men även rätt till beskydd (ibid 

artikel 32-38). Johansson menar att som pedagoger kan se mycket och vill styra skolan 

tillsammans med föräldrarna för elevens bästa. Detta kan då vara att saker bestäms ovanför 

barnets huvud eftersom alla elever förtjänar likvärdig utbildning och beskydd av skolan och 

trots att de då har yttrandefrihet kan de ibland låta bli att höras eftersom ”vuxna vet bäst” (sid 
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54-ff.). Som beslutsfattare kan man fundera på om man hade fattat samma beslut om man sett 

situationen ur elevernas perspektiv (ibid sid 44). 

Då detta perspektiv innebär att jag försöker förstå elevernas åsikt och tala om dessa innebär 

det att mitt resultat och min diskussion kommer att vara i elevens perspektiv. I min resultatdel 

har jag valt att presentera svaren i diagram som är en kvantitativ metod och sedan göra en 

kvalitativ tolkning av resultatet. I denna del har jag försökt se det ur elevperspektivet och 

försöker vara så objektiv som möjligt. 

 

Black och William förklarar vikten av formativ bedömning när lärare bedömer och förklarar 

betygskriterier för optimera elevernas utveckling. De förklarar att formativ bedömning som 

innebär direkt feedback oftast sker i klassrummet eller på utvecklingssamtal. De nämner tre 

punkter som är viktiga för att få eleverna att lyckas. Det är dels var eleverna befinner sig i sin 

utveckling, dels vad de har för mål och dels hur de ska nå dessa. De förklarar även att det är 

sådant som lärare bör gå igenom med varje elev på varje utvecklingssamtal (2009, sid 5ff.).  

 

3.1.1 Begrepp – definitioner 

I denna text kommer begrepp som används i skolan tas upp men definitionen som jag 

använder mig av förklaras under detta kapitel. Definitioner nedan enligt NE är följande 

Formativ bedömning – Innebär en bedömning som utförs med ord för att då kunna skapa en 

större förståelse. En naturlig formativ bedömning sker ofta på utvecklingssamtal då det finns 

möjlighet för elever och lärare att samtala om skolan (Nationalencyklopedin 18/12-12 18:42). 

Summativ bedömning – Innebär en bedömning gjord enligt en bedömningsmatris, ofta med 

betyg (Nationalencyklopedin 18/12-12 18:42). 

Kamratbedömning – När lärare förklarar för eleverna vad som krävs i de olika momenten och 

låter skolkamraterna får öva på att bedöma varandra och på så sätt utvecklas 

(Nationalencyklopedin 18/12-12 18:42).  

Läroplan – statligt styrdokument som visar vilka mål och riktlinjer som finns inom grund- och 

gymnasieskolans verksamhet.(Ne, läroplan) 
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3.2 Metod och urval 

I de följande underrubrikerna kommer valet av metod och urval att utvecklas för att öka 

förståelsen kring dessa. Jag kommer framför allt att ta upp vad Eliasson (2006) säger om 

nackdelar och fördelar kring valet av den metod som använts.  

 

3.2.1 Metod 

Metoden som använts i denna undersökning är en kvalitativ analys av kvantitativ data 

insamlade i form av enkäter med flernivåsvar. I min resultatdel har jag valt att redovisa 

svarsfrekvensen i procent. Eliasson skriver att kvantitativ metod är en effektiv metod när man 

vill kunna generalisera vad en grupp anser (2006, sid 30-ff.). De deltagande individernas åsikt 

är inte primärt då forskare med kvantitativ studiedesign vill kunna ge generaliserbara svar. 

Författaren skriver även att när en forskare använder en kvantitativ metod är det lätt att 

redovisa sina resultat i form av tabeller och diagram (ibid. sid 28-ff.).  

  

En kvantitativ undersökning har både för- och nackdelar När man använder sig av en 

kvantitativ metod vill man ofta generalisera sina svar för gruppen istället för att gå på djupet i 

varje fråga.  En stor fördel för de deltagande är att när en forskare använder sig av en 

kvantitativ metod är att tiden för deltagandet. Den minskar för de deltagande vilket som också 

ökar möjligheten för att få högre deltagande det vill säga ett mindre bortfall. (ibid. sid 30) 

  

Jag arbetade fram olika frågor, öppna samt slutna och genomförde en pilotstudie för att se 

frågornas möjligheter och se vad elever kunde tänkas svara. Därefter arbetade jag fram 

enkäten som skulle användas. När jag testat min enkät upptäckte jag vilka möjligheter och 

brister som fanns i frågorna för det jag ville undersöka. Jag strök då framför allt de öppna 

frågorna, då många i pilotstudien valde att inte besvara de frågorna. Den slutgiltiga enkäten 

består av 8 frågor som besvarar min frågeställning som innehåller tre frågor se bilaga 2 för 

enkätens frågor.  

 

Eliasson nämner i sin bok att den kvantitativa studien inte kan gå lika mycket på djupet som 

den kvalitativa studien (2006. sid 30). Som forskare finns det en hel del saker att försöka 

tänka på innan enkäterna delas ut samt innan publiceringen av arbetet sker. En författare kan 

visa missvisande resultat i form av procent vid lågt antal deltagande istället för att redovisa 
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antalet. En forskare måste granska sina egna slutsatser för att de inte ska bli missvisande och 

på så sätt feltolkade av läsaren (ibid. sid 152). För att forskaren ska känna att den har något att 

luta sig mot att fundera på antalet individer som deltagit i undersökningen samt vilket bortfall 

som blivit. Hur forskaren använder antal eller procent är också viktigt att fundera på. Vid lågt 

deltagande kan man använda sig av antal, men vid högt deltagande blir det lättare att använda 

sig av procent (ibid. sid 154). 

 

I denna studie kommer jag att göra en kvalitativ tolkning av mina resultat. Den kvalitativa 

studiens resultat är ofta lätta att presentera i ord, medan den kvantitativa studiens resultat 

oftast presenteras med statistik och analyser av dessa (ibid. sid 21). En kvalitativ studie kan 

vara bra på att undersöka det som den kvantitativa undersökningens resultat pekar på (ibid. sid 

31).  

 

 

3.2.2 Urval  

Denna enkätstudie är gjord i en högstadieskola i nordöstra Stockholm. Det är en friskola sen 

många år tillbaka och har flera inriktningar med bland annat musik och idrott. Skolan får ofta 

fler sökande än utbildningsplatser, vilket bidrar till att de använder sig av syskonförtur och 

intagningsprov. Skolan har vunnit flera typer av priser för sitt arbete för elevernas utveckling.  

Mitt urval av grupp är en enskild skola som jag visste en del om sen tidigare och på så sätt är 

det både ett stickprov och ett snöbollsurval. Snöbollsurval innebär att jag som gjort studien 

visste en del om gruppen när jag valde denna (ibid. sid 51). Det jag visste innan själva 

undersökningen var att det är en relativt stor högstadieskola (drygt 700 elever) och att de har 

olika inriktningar för eleverna. Eliasson förklarar att ett stickprov innebär att urvalsgruppen är 

så pass liten att det inte går att uttrycka sig om populationen. För att jag skulle kunna uttrycka 

mig om vad populationen för alla elever som går i högstadiet hade jag behövt använda mig av 

flera skolor i flera områden i Sverige (ibid. sid 45). Mitt val skedde ur ett icke-sannolikt, 

bekvämlighetsurval då de eleverna som går på den skola som undersökts är de enda som har 

haft möjlighet att delta i enkäten (ibid. sid 45).  
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3.3 Etiska aspekter 

Det finns fyra forskningsetiska principer som alla som forskar måste ta hänsyn till oavsett 

vilken nivå forskningen sker på. Den första principen är informationskravet vilket innebär att 

deltagarna ska förstå varför mitt syfte med enkäten. I min enkät (bilaga 2) finns en kort 

introduktion. Den andra principen är samtyckeskravet som innebär att elever som går i 

grundskolan måste målsman lämna sitt godkännande att delta vid enkätundersökningar. 

Skolan jag skulle göra enkätundersökningen på låter alla föräldrar vid skolstart i årskurs 6 

skriva på en sådan lapp vilket gjorde jag inte behövde ytterligare samtycke. Den tredje 

principen innebär att deltagaren själv ska få bestämma hur länge och på vilka villkor de vill 

delta. Då det var enkäter kunde eleverna lämna in den blankt, delvis eller helt ifylld. Detta 

gjorde att de bestämmer allt kring sin egen medverkan utan min påverkan. De fyllde i enkäten 

i slutet på lektionen vilket medförde att de inte behövde känna sig pressade över att vara för 

snabb eller långsam. Detta är precis vad den sista principen handlar om, jag som forskare inte 

får påverka deltagarna att lämna mera information än vad de vill. När eleverna ansåg sig vara 

färdiga med sin enkät lämnade de dessa i en hög och fick gå från lektionen (Vetenskapsrådet, 

2002 sid 7-10). 

 

3.4 Tillförlitlighetsfrågor 

När jag skulle göra min enkät tittade jag på Eliassons (2010) checklista för att öka 

tillförlitligheten. Hon förklarar att språk, struktur och layout kan vara viktigt och därför 

försökte jag hålla enkäten enkel. Hon skriver där att inledningen och avslutningen kan vara 

viktig för deltagaren för att skapa någon förståelse och uppskattning hos denne. Hon skriver 

även att det är bra om den som gör studien kortar ner enkäten om det är möjligt utan att 

kvalitén av resultatet skulle påverkas (2010, sid 44). Detta försökte jag följa när jag skapade 

min enkät (se bilaga 2). 

 

Eliasson nämner att validitet och reabilitet används för att se studiers pålitlighet (ibid. sid 

150). För att mäta reabilitet finns det flera saker man ska se till. En av dessa saker är 

variablernas säkerhet. Hon skriver att reabiliteten ökar om introduktionstexten till enkäten är 

lättförståelig och om den skapar förståelse för vad jag undersöker (sid 16). I min enkät har jag 

försökt att introducera eleverna som ska svara på enkäten till vad jag undersöker och 

samtidigt få dem att förstå vikten av deras svar (se bilaga 2). Till en början tänkte jag försöka 

formulera varje fråga på två olika sätt för att reabiliteten skulle bli så hög som möjligt (ibid. 
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sid 16). Jag upptäckte snart att det blev nästan tre sidor med frågor och därför blev det att 

prioritera de mest relevanta frågorna. Eliasson förklarar hur viktigt det är med att vara 

noggrann när kvantitativa data sammanställs. Enkäternas data ska kunna få dig att analysera 

resultatet och dina egna slutsatser flera gånger (ibid. sid 16). När jag fick alla enkäter med 

svar satte jag mig ner och sammanställde allt i datorn, men för att vara på den säkra sidan 

gjorde jag även en sammanställning på papper. Jag såg till att jag fick en korrekt 

sammanställning för varje elevs svar men också för det totala att titta på för att se att dessa 

stämde överens.  

 

Validitet innebär att min enkät ska mäta det jag vill att den ska göra. Detta kan granskas på 

flera sätt såsom om mina frågor är relevanta för att ge mitt syfte och frågeställningar ett svar. 

Eliasson påpekar vikten av att fundera på om alla frågor i enkäten kan besvara alla frågor i 

frågeställningarna (ibid. sid 13). Detta såg jag till när jag utformat min slutgiltiga version av 

enkäten. Jag granskade både syfte och frågeställningarna mot min enkät för att se att om 

enkäten kunde besvara dessa. Eliasson påpekar även vikten av att de operationella begreppen 

som används i enkäten ska stämma överens med de teoretiska definitionerna. Detta för att 

minska att några oklarheter uppkommer (ibid. sid 17). I min enkät används många begrepp 

som är vanliga inom skolan. Jag har använt mig av sådana ord vars betydelse eleverna bör 

känna till  

 

3.5 Genomförande och databearbetning 

 

Genom personlig kontakt med en skola som jag har mycket kunskap om kunde jag mejla min 

enkät till dem i början av november, samt mitt syfte, vilket bidrog till att de vid behov kunde 

svara på elevernas frågor. Vi hade avtalat att jag helst ville ha alla enkäter innan december för 

att kunna räkna ihop resultatet, tolka och diskutera. Av de drygt 700 eleverna på skolan 

besvarade 662 elever enkäten. När jag sammanställt data valde jag att dela upp varje årskurs 

för sig, men sammanställde även samtliga svar tillsammans för att se om det finns likheter 

eller skillnader till det totala resultatet. Jag räknade fram medianen för varje fråga för att se 

om det visade vad resultatet visade om man ser det eller om det är positivt eller negativt 

snedvridet. I resultatdelen presenteras det totala resultatet i varje fråga, de olika årskurserna 

kan redovisas för sig när de visar andra resultat än det totala (Resultaten för alla årskurser 

samt totala i bilagorna 3-7). 



19 

Eleverna fick svara på en påståendelik fråga på en skala mellan ett och sex. I diskussionen 

motsvarar ruta ett - ej överens, ruta två - knappt överens, ruta tre – tveksamt, ruta fyra – en del 

eller ibland, ruta fem – stämmer och ruta sex – helt överens.  

4. Resultat 

Resultaten redovisas i procent avrundat till en decimal. I enkäterna har eleverna fått svara 

genom att kryssa i en ruta på en skala där 1 motsvarar stämmer inte alls och 6 motsvarar helt 

överens. Vid varje fråga visas även medianen. På de frågor som det finns bortfall redovisas 

detta i diagrammet.  

Då vissa svarsresultat i enkäten kunde svaren variera beroende på årskurs och då redovisas 

dessa separat, men även det totala resultatet för att användas i analysen. Samtliga resultat 

finns som bilagor 3-7. Dessa resultat redovisas i olika kvartiler där varje kvartil representerar 

procent i förhållande till sin egen årskurs resultat. Jag kommer även göra en kvalitativ 

tolkning i form av elevperspektivet av mitt kvantitativa resultat där under varje fråga då det 

representerar studiens syfte.  

Här har de olika rutorna benämnts med ord istället för 1, 2 osv. Vilket jag även skriver till vid 

diagrammen. De olika siffrorna kommer att motsvara ruta ett - ej överens, ruta två - knappt 

överens, ruta tre – tveksamt, ruta fyra – en del eller ibland, ruta fem – stämmer nästan och ruta 

sex – helt överens 
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4.1 Betygskriterier för idrott och hälsa 
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Diagrammet visar att eleverna 34,4 %, svarade en del/ibland på frågan om de fått veta vad 

som krävs för att nå de olika betygen.  Totalt var det 61 % av eleverna som svarade  i ruta 4, 5 

eller 6 på denna fråga. Det visar att mer än hälften av eleverna upplever att deras lärare gått 

igenom de olika betygskriterierna. En del elever hade skrivit en kommentar bredvid denna 

fråga att de endast fått papper med de olika betygskriterierna. Om eleverna endast får 

betygskriterierna på ett papper kan visa att lärarna inte själva vet vad som ska krävas för varje 

betyg. 10,6 % av eleverna anser att deras lärare inte gått igenom vad de måste göras för de 

olika betygen. 10,1 % av eleverna har svarat knappt överens.  

Knappt överens Tveksamt En del / 

ibland 
Stämmer 

nästan 
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Resultatet på denna fråga visar en grupp på 10 % svarade helt överens med att de förstår vad 

som krävs för det betyg som de vill ha. Den största stapeln på 30,8 % av eleverna var en 

del/ibland där eleverna är positiva till mitt påstående men inte helt överens med detta. Totalt 

var det 61 % som var positiva till detta påstående. Det tyder på att eleverna anser att lärarna 

förklarat betygskriterierna så pass tydligt att eleverna vet vad som krävs av dem själva för att 

nå det betyg de vill uppnå. I denna fråga anser 7,6 % av eleverna att de inte förstår vad de 

behöver göra för att nå olika betygskriterier och 15,4 % har svarat knappt överens.  

 

Knappt överens Tveksamt En del / 
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nästan 



22 

4.2 Planering av lektioner i idrott och hälsa 

1 2 3 4 5 6

0

5

10

15

20

25

30

25,1

9,7
12,1

14,8

18,4
19,9

Min lärare har gett oss en planering över vad vi ska göra på idrotten

Stämmer ej                                                                                        Stämmer helt

Diagram 3. Median 4

%

 

En fjärdedel (25 %) av eleverna i denna skola upplever inte att deras lärare gett dem en 

planering över vad de ska göra på idrottslektionerna. Den näst största svarsgruppen av 

svarande var helt överens med påståendet, vilket visar att uppfattningen bland eleverna är 

splittrad. I diagrammet nedan redovisas de olika årskurserna för sig och en djupare analys 

kring resultatet av enkäterna. 
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De olika årskurserna är redovisade i diagram 3. Eleverna som anser att de inte fått någon 

planering över vad de ska göra på idrottslektionerna skiljer sig åt. Det är två stora grupper, 
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årskurs 6 och årskurs 9. Här visar det sig vara 30,5 % av eleverna i årskurs 6 (n=144) och 35,7 

% av eleverna i årskurs 9 (n=168) som anser att deras lärare gett dem en planering över vad 

som kommer göras i idrotten.  

Den årskurs där det är flest som anser att påståendet ”min lärare har gett oss en planering över 

vad vi ska göra på idrotten” är 35,7 % i årskurs 7. Årskurs 8 var mest splittrad i denna fråga 

och deras svar sprider ut sig jämt över alla svarsalternativ. Elevernas resultat för de som går i 

sexan, sjuan och nian har de flesta kryssat i en ände av svarsalternativen.  
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Resultatet på frågan där eleverna fick svara på om de anser sig få vara delaktiga i 

utformningen av lektionernas innehåll visar att 63,1 % av skolans elever anser sig på något 

sätt få vara delaktiga i lektionernas utformning där 15,7 % är helt överens med detta 

påstående.  
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4.3 Bedömning och betyg i idrott och hälsa 
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Diagrammet ovan visar hur eleverna upplever de olika betygskriterierna i praktiken. 

Resultatet visar att eleverna kan känna att det är svårt att visa vad betygskriterierna innebär 

även om de förstått dem i teorin. Medianen är svaret en del/ibland vilket visar att det är många 

elever (55,6 %) på den negativa svarshalvan för påståendet då det svaret som hade största 

svarsfrekvens var i stämmer nästan.. Det var 27,2 % av eleverna som svarade stämmer nästan 

vilket väger upp den gruppen som kryssat i att det inte stämmer. Resultatet visar att även om 

det går att sitta i ett klassrum och förklara de olika betygskriterierna anser elever att det är 

svårt att veta praktiskt om det är tillräckligt mycket för det betyget som de vill nå.  
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Jag tror jag vet vilket betyg jag ligger på efter mitt utvecklingssamtal
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Diagram 7. Median 3
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Diagrammet ovan visar resultatet på om eleverna efter sitt utvecklingssamtal själva känner att 

de vet vilket betyg de har. 16 % av eleverna har låtit bli att svara på denna fråga och blir då ett 

bortfall. En del av dessa elever hade skrivit kommentarer i kanten i form av att de inte haft 

utvecklingssamtal. Eleverna kan ha haft ett vanligt utvecklingssamtal men inte tagit upp 

ämnet idrott och hälsa och en del av eleverna inte haft utvecklingssamtal alls än när enkäten 

besvarades. Medianen är svaret tveksamt i denna fråga, och ser vi till staplarna visar denna 

osäkerhet för eleverna. 21,5 % av eleverna har svarat stämmer ej. Den största svarsgruppen 

utöver dessa två var en del/ibland. 6 % av eleverna tror sig veta vilket betyg de kommer få i 

idrott och hälsa. 
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Årskurs nio (n=168) som fått betyg en gång innan enkäterna skickades ut fick svara på en 

egen fråga som redovisas i diagrammet ovan. Frågan handlar om de anser att deras betyg 

stämmer överens med vad som sagts på deras utvecklingssamtal. Nästan en tredjedel (31 %) 

av eleverna anser att utvecklingssamtalet och betyget inte är samstämmiga. Medianen för 

denna fråga var tveksamt vilket tyder på att större delen av eleverna som svarat inte anser att 

utvecklingssamtalet stämmer överens med betyget. 38,1 % hade svarat en del/ibland som 

hamnar på den positiva sidan av skalan. De som svarat stämmer helt var 3,6 % av eleverna i 

årskurs 9. 
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Vad skulle ni själva anse vara viktigt för ett bra betyg i idrott och hälsa? 
Ni kan fylla i flera alternativ om ni tycker att 

det är flera saker som är viktigt för ett bra betyg.

Diagram 9.

%

 

Eleverna fick i enkäten fick svara på frågan om vad de själva anser är viktigt för att få ett bra 

betyg i idrott och hälsa. Eleverna anser att det är viktigt att deras lärare ser att eleverna gör sitt 

bästa och att läraren ser utveckling. Eleverna anser även att det är viktigt med bra närvaro och 

att ha en positiv inställning. Dessa fyra punkter kan gå hand i hand, om man har en bra 

närvaro, en positiv inställning och alltid gör sitt bästa borde även en personlig utveckling ske 

för de flesta eleverna. En liten grupp av eleverna anser att egen träning kan vara viktigt för ett 

bra betyg. Eleverna kan anse att deras egen prestation är viktig och att deras kompisar står 

som ansvariga för sin egen utveckling. Strax under hälften av alla elever som svarat på 

enkäten anser att man ska satsa max i alla moment eller hjälpa kompisar. 

 

 

 



28 

5. Diskussion 

Resultatet jag fick kommer präglas av mina teoretiska perspektiv. Elevperspektivet kommer 

spegla diskussionen i kapitel 5.1 och 5.2 och den normativa bedömningen i 5.3 

I min diskussion försöker jag först se mitt resultat i förhållande till andras resultat och därefter 

hur detta kan ses i förhållande till mitt teoretiska perspektiv. 

5.1 Betygskriterierna för idrott och hälsa 

En av frågorna i enkäten var hur eleverna uppfattar betygskriterierna (diagram 1). Resultatet  

visade att lärare ofta ger ut eller går igenom betygskriterierna, men det är inte alla gånger som 

läraren går igenom om eller hur eleverna uppfattar de olika kriterierna. Detta stämmer överens 

med Olofsson och Ångmans (2006) studie där deras elever i årskurs nio inte förstått 

betygskriterierna. De skriver att det tyder på att lärarna bara gett ut ett papper med 

betygskriterierna. (sid 17). Redelius och Hays (2012) slutsats är att eleverna i år nio inte 

förstår innebörden av betygskriterierna och vad som krävs.(Sid 223). Johansson (2003) 

skriver om elevens perspektiv och i sin text menar hon att pedagogerna ska försöka se vad 

eleverna ser.(sid 72-ff.). Som pedagog är det viktigt att försöka sätta sig in i elevernas 

situation och ställa sig frågan om betygen är tillräckligt konkreta. 

 

En annan fråga var om eleverna känner att det är svårt att visa vad som krävs för de olika 

kriterierna och om de förstår om de visar tillräckligt (diagram 6). På detta påstående var de 

flesta eleverna positiva vilket visar att eleverna anser att betygskriterierna är svårförstådda 

både praktiskt och teoretiskt. Denna problematik tar Meckbach och Söderström (2005) upp 

när de diskuterar hur lärare planerar lektionerna. De skriver att lärare kan planera lektioner 

efter sitt egna intresse istället för betygskriterier.(sid 225). Detta kanske de gör för att de 

själva inte gjort klart för sig för vad som krävs för de olika betygskriterierna. Selghed (2011) 

menar att elevernas förståelse för betygskriterierna kan öka när eleverna själva kan få vara 

med och planera lektioner utifrån betygskriterierna.(sid 130). Detta skulle kunna bidra till 

ökad förståelse för betygskriteriernas krav både praktiskt och teoretiskt hos eleverna. Detta 

skulle innebära att som Johansson (2003) nämner att läraren ser eleverna som medmänniskor 

och försöker se vad de ser.(sid 43). Olofsson och Ångmans (2006) studie visade att det var ett 

litet antal (9 av 48) som inte förstod betygskriterierna vilket inte stämmer överens med mitt 

resultat. Detta skulle kunna skilja sig åt beroende på vilken lärare eleverna har eftersom 

betygskriterierna och de olika syftena är en tolkningsfråga.(sid 17). Detta visar Redelius 
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(2008) studie att olika lärare bedömer betygskriterierna olika att vissa lärare använder mätbara 

resultat och andra ser ämnet som ett reflekterande hälsoämne.(sid 23). Sommer m.fl. (2011) 

skriver om att det är viktigt att pedagogen försöker rekonstruera elevernas tankar och 

reaktioner. Elevperspektivet är just det att det ska vara så nära elevernas åsikt som möjligt.(sid 

6). Detta kan vara en anledning till olika lärares skillnader i hur betygskriterierna används.  

 

5.2 Planering av lektioner i idrott och hälsa 

Frågan i enkäten om eleverna upplevt att de fått en planering som visar vad de ska göra på 

lektionerna i idrott och hälsa (diagram 3) gav väldigt spridda. 25,1 % av alla elever ansåg att 

det inte stämde att de fått någon planering samtidigt som 19,9 % ansåg att de var helt överens 

med det påståendet. Det gör att nästan hälften av eleverna svarade i en ruta i vardera ända till 

detta påstående. På grund av det splittrade resultatet valde jag att se de olika årskursernas 

resultat var för sig (diagram 4). Det resultatet visar att eleverna i årskurs 6 och 9 svarar att det 

inte stämmer och har medianen ruta tre – tveksamt, i årskurs 7 har medianen i rutan stämmer 

nästan och årskurs 8 har medianen i ruta fyra som innebär en del eller ibland. Detta spridda 

resultat tyder på att det inte är en mognadsfråga som påverkar resultatet eftersom de äldsta 

och yngsta som svarat på enkäten har svarat likvärdigt. Däremot kan resultatet skilja sig åt 

beroende på vilken av idrottslärarna som eleverna har eftersom en lärare oftast följer sina 

klasser på högstadiet. Olika lärare innebär olika arbetssätt, Johansson (2003) nämner tre olika 

sätt att se elever på, olika lärare innebär olika synsätt.(sid 43). 

  

Eleverna fick frågan om de själva anser att de får vara delaktiga i utformningen av lektioners 

innehåll (diagram 5), vilket kan vara betydande för hur planeringen för idrott och hälsa ser ut. 

Av de som svarat i rutorna som är positiva till påståendet är det 63 % av de eleverna som 

svarat på enkäten, av dessa 63 % är det 29 % som har svarat en del. En annan studie visar 

också att 75 % av elever vill vara delaktiga i planeringen av lektionsinnehåll i idrott och hälsa 

(Ha et.al. 2003). Det är inte bara viktigt att inkludera elever i planeringen av lektioner. 

Larsson (2005) nämner att det är viktigt att varje elev ska känna sig inkluderad i planeringen 

av lektionerna. (sid 199). Om eleverna är inkluderade i lärarens planering känner sig troligtvis 

även eleverna mera deltagande på lektionerna eftersom de har rätta förutsättningar för detta.  

Resultatet av denna fråga visar att majoriteten av elever upplever att de får delta i 

utformningen i lektioners innehåll men att inte alla får en planering att följa. Om en 
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idrottslärare får en klass där alla har intresse av att utöva bollsporter på lektioner kan det 

eventuellt bidra till att eleverna inte känner sig delaktiga vid andra moment. Carlgren menar i 

sin text att det finns både möjligheter och svårigheter att låta elever delta i utformningen av 

lektioner. (2002 sid 24-25). Som jag nämnde tidigare, att få en klass att vilja planera, utöva 

bollsportslektioner är inte särskilt svårt om de alla tycker om detta moment. Larsson (2005) 

menar att en lärare kan se till varje elevs behov i de flesta moment som ska utformas i idrott 

och hälsa eftersom det finns en bredd i våra kursplaner. (sid 199). Som lärare kan man även få 

ny inspiration av de elever som vill vara delaktiga i planeringen av lektioner. Det kan även bli 

vissa svårigheter för en lärare som släpper in sina elever i planeringen då vissa elever kan 

uttrycka sina åsikter som kan vara positiva men även negativa. Att lyckas få in allt en 

idrottslärare vill och bör i sin planering när eleverna får delta kan vara en svårighet som 

skapas. Selghed (2011) förklarar att lektionsplaneringen kan ske på flera sätt, ensam, med 

kollega eller med sina elever. Han lägger vikt vid att lärarna fått den friheten av Skolverket 

när de gjort kursplanerna för att lärarnas planering ska kunna varieras beroende på vilken 

grupp man undervisar. (sid127-ff). Barnkonventionen menar att barns rättighet till att ha en 

åsikt ska tas mer på allvar ju mer moget barnet är. (2010 artikel 12 sid 38). Eftersom 

resultaten liknar varandra oavsett årskurs visar att deras lärare troligtvis försöker göra likadant 

för alla klasser oavsett ålder men också inriktning eftersom skolan har bland annat 

idrottsinriktning i vissa klasser. Skolverket har en publikation formad till alla lärare och i den 

står det att lärare ska låta eleverna ska ha ett inflytande på sina lärare när lektioner planeras. 

(Planering och genomförande av undervisningen 2011 sid 12). Johansson (2003) tar även upp 

det dubbla budskapet från barnkonventionen. Olika lärare, olika klasser betyder att de får 

olika möjligheter att kunna vara med att påverka sin utbildning.(sid 54-ff.). 

 

5.3 Bedömning och betyg i idrott och hälsa 

Frågan om eleverna förstår vad de behöver göra för att nå det betyg de vill ha (diagram 2) 

visar skolans resultat att majoriteten (30,4 %) har svarat ibland. Om eleverna upplever att det 

är svårt att veta om de gör tillräckligt mycket för vad det betyget som de vill ha och kräver 

redovisas i diagram 6. Här hade drygt hälften av eleverna svarat i de två rutorna som ligger 

närmast helt överens som jag förklarar ibland och stämmer nästan. Detta visar att trots om 

eleverna förstår betygskriterierna är det svårt att veta under lektionstid om de gör tillräckligt 

mycket. Redelius (2007) poängterar vikten vid att lärare måste kunna förklara vad som krävs 
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för de olika betygskriterierna. Hon tar även upp problemet som skapas för elevernas förståelse 

om inte lärarna kan förklara betygskriterierna. (sid 225). Resultatet jag fick visar att elever 

kan förstå i teorin men svårt att visa i praktiken vad som gäller vilket kan skapa problem 

vilket kan vara något som stressar eleverna. Detta problem syns i min studie och som mitt 

resultat tyder på eleverna kan ha svårt att förstå betygskriterier och när de gör tillräckligt 

mycket. Andra studier visar att formativ bedömning kan vara ett hjälpmedel för elevers 

förståelse. 

 

Frågan som handlade om elevernas egen förståelse kring betyget efter utvecklingssamtalet 

(diagram 7) visade att jag hade 16 % bortfall elever som inte svarade någonting alls. Eleverna 

kan ha haft utvecklingssamtal men inte pratat om resultatet i idrott och hälsa.  Några av dessa 

elever hade skrivit en liten notis om att de inte haft utvecklingssamtal. Det svarsalternativet 

som flest elever (21,5 %) angett är att ”det inte stämmer alls”, och därefter 19 % på rutan 

ibland. Det är vid utvecklingssamtalen som alla lärare, oavsett ämne, får en möjlighet att ge 

den formativa bedömningen som Black och William (2009) nämner i sin artikel. Formativ 

bedömning innebär att varje lärare måste fundera på varje elevs styrkor och svagheter för att 

varje elev ska kunna nå det betyg som de vill ha. Det är här som lärare måste fundera på vad 

som förmedlas så att elever får förståelse över vad de gjort och vad de måste göra för att nå 

sina mål och inte bara skriva någonting som kan låta bra för elevernas föräldrar eller 

mentorer. (sid 5-ff). Assarson (2009) poängterar att det är viktigt för barn att få lära sig att 

argumentera. Vid ett utvecklingssamtal är detta en möjlighet för elever att få formativ 

bedömning men eleverna får en möjlighet att diskutera betyg. (sid 29). Författaren menar att 

om en elev bara får höra saker om sig men inte lära sig att diskutera kring sitt betyg och 

känner orättvisa kan eleven även bli likgiltig gentemot sitt betyg.  

Andreasson et.al. menar att varje utvecklingssamtal är en möjlighet att skapa de individuella 

utvecklingsplanerna. Elever som går på högstadiet hinner ha flera utvecklingssamtal och på så 

sätt kan varje utvecklingssamtal utvärdera målen som sätts för att utvärdering av dessa men 

också utveckla dessa, tyvärr är det något som författarna menar att lärarna inte alltid gör eller 

hinner med.(sid 36-ff). 

Från och med höstterminen 2012 får alla elever från årskurs sex betyg men innan detta har 

elever fått betyg från höstterminen i årskurs åtta. Därför är det endast niorna i denna enkät 

som fått betyg tidigare och därför också endast de som kan yttra sig om tidigare betyg. De 

fick frågan om de ansåg att det som kom fram vid deras utvecklingssamtal stämmer med det 
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betyg de har eller får se diagram 8. Redelius och Hay (2012) nämner i sin artikel att just 

elever i årskurs nio är förvirrade till betygskriterierna och bedömning.(sid 223).   

 

Den sista frågan i enkäten handlar om vad just eleverna anser bör vara viktigt för ett bra betyg 

(diagram 9). De fyra mest populära punkterna som eleverna anser vara viktigt för ett bra betyg 

är att alltid göra sitt bästa 81 %, bra närvaro 76 %, att vara positiv för det mesta 73 % och att 

läraren ser en utveckling 71 %. Ett överraskande resultat är att eleverna ansåg att vad eleverna 

gör på fritiden skulle påverka till bra betyg. 33 % av eleverna ansåg att om de tränade själva i 

form av löpning, gym, dans eller liknande skulle höja deras betyg. Däremot ansåg eleverna att 

om eleverna höll på med någon lagidrott skulle det inte påverka till ett bra betyg då 17 % 

kryssat i den rutan. Ha et. al. (2003) kom fram till att många elever upplever att lärare oftast 

har fokus på tävlingsidrott på lektioner trots vad som står i läroplanen. Olofsson och Ångmans 

(2006) resultat hade fått ett spridande där det pekade på att prestation i detta ämne är 

viktigt.(sid 18). Resultatet i Redelius studie visade att eleverna ansåg att det var viktigt att 

göra sitt bästa.(sid 225) Detta ser vi även i resultatet av min enkät. Hon fick också resultatet i 

sin studie att elever ofta tror att närvaron och hur hårt de tar i på lektionerna är avgörande för 

betyg i idrott och hälsa (ibid. 2008, sid 25). Eleverna som svarat på min enkät kryssade i att 

närvaron, att de gör sitt bästa, en positiv inställning och personlig utveckling ska vara 

avgörande för ett bra betyg. Eleverna anser inte att det viktigaste är att man idrottar på fritiden 

vilket kan bidra till bredare förkunskaper utan det man faktiskt gör på idrottslektionerna är det 

viktigaste. 

  

5.4 Egna slutsatser 

Syftet med denna studie var undersöka grundskoleelevers uppfattningar kring betyg, kriterier 

information och bedömning.  

 

Elevernas förståelse kring vad betygskriterierna kräver varierar. Om läraren förklarar tydligt 

och kan illustrera för eleverna vad som krävs tror jag även att kriterierna blir lättare att förstå. 

När eleverna själva fick ta ställning vad som är viktigt för ett bra betyg är det inte vad de gör 

på fritiden som ska spela roll utan närvaro, inställning och att lärarna ser en utveckling anses 

viktigt.  
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Eleverna anser att de får vara delaktiga i utformningen av lektioner, kanske inte fullt ut vilket 

jag anser att det kan vara svårt eftersom lärare måste följa kursplaner. Men att släppa in elever 

beroende på när och varför tror jag är viktigt för att bibehålla ett intresse för att tycka idrott är 

roligt och då förhoppningsvis fortsätta själva. Eleverna var inte ense i sina svar om de har en 

planering för idrott och hälsa så de kunde förbereda sig innan lektioner. Detta tror jag handlar 

om mognadsfråga och intresse eftersom alla lärare troligen har en planering. Att se längre än 

nästa dags lektion kan vara något som eleverna behöver lära sig, men även något som är en 

mognadsfråga. 

 

Elevernas syn på betyget i idrott och hälsa var svårt eftersom jag insåg med tiden att ämnet är 

otroligt brett och jag önskar jag hade haft betydligt mera tid för min uppsats. Det ger synen av 

att skapa en större förståelse för de olika betygskriterierna i praktiken. Att förstå kriterierna i 

teorin är inte samma sak som i praktiken. Eleverna som fått betyg tidigare, årskurs nio anser 

att inte betyg och utvecklingssamtal stämmer överens. Det bör de göra eftersom här har 

läraren haft möjlighet att sitta ner och fundera på formativ bedömning. Det kan varit 

formuleringen av mina frågor som varit knepig, att jag inte varit närvarande när de besvarade 

denna enkät som varit bidragande till detta resultat.  

 

5.5 Vidare forskning  

Denna studie kan även ses ur ett lärarperspektiv, och man får då analysera materialet utifrån 

vad de betyder för läraren och dennes arbetssätt. Denna studie har väckt ett intresse hos mig, 

och det finns många vägar att bygga vidare på. Dels kan man gå mer på djupet inom mitt 

arbetssätt alternativt gå på bredden i Stockholm eller Sverige för att kunna få ett mera 

tillförlitligt material. Vidare forskning kan ske genom att använda kvalitativt material 

alternativt blanda för att få både bredd och djup i studien. Det skulle vara otroligt intressant att 

göra observationer i olika skolor på olika lärare för att se deras jobb kring genomgång av 

betygskriterier och formativ bedömning. Det skulle även vara otroligt intressant att studera 

hur vanligt förekommande kamratbedömning är eftersom en lärare kan arbeta som resurs för 

att inte hela klassen behöver all fokus samtidigt.  
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5.6 Metoddiskussion  

Att jag valt att använda mig av kvalitativa tolkningar av mitt kvantitativa resultat kan se både 

fördelar och nackdelar. Jag valde att inte göra några djupare statistiska analyser utan istället 

försöka tolka mina enkäters svar som ett kvalitativt material. Jag har försökt att se det ur 

elevens perspektiv och därför använt mig av en kvantitativ metod men försökt att inte glömma 

bort att gå på djupet utan försöka se individerna. Jag försökte se vad som kanske skulle kunna 

generaliseras om man gör denna studie på flera skolor men eftersom detta inte gjorts blev det 

mindre statistik och istället en kvalitativ analys av min kvantitativa metod.  

 

Eliasson förklarar det då att medianen delar upp svaren i två lika stora grupper. 

Standardavvikelsen visar hur mycket det kan vara åt varje håll det kan variera från 

medelvärdet. Jag använde inte medelvärdet i denna studie men jämförde mina resultat av 

medianen till medelvärdet och dessa skilde endast med någon decimal och därför valde jag 

endast att redovisa medianen och standardavvikelsen. Eliasson förklarar standardavvikelsen 

på sätt att det som är i mitten kan variera det som standardavvikelsen anger. Den som utför 

studien vill helst ha så nära noll som möjligt som standardavvikelse för högre precision. 

(2010, sid 71) I min pilotstudie hade jag både öppna och slutna frågor och jag hade gärna 

använt mig av de flesta av dessa i min studie. Resultatet hade nog fått mera bortfall då 

eftersom längden skulle ökat och då minskar intresset och möjligheten att få ett stort 

deltagande. (2010, sid 30-31) Att få ett högt deltagande och en bra tillförlitlighet innebär 

noggrant arbete och viktigt att man tänker på från början. Mitt fokus låg på att eleverna som 

skulle svara på enkäten förstod varför och att seriositeten behölls i så många svar som möjligt. 

Om man gör en kvantitativ studie i form av enkäter på äldre kan nog seriositeten hållas hög 

längre än för elever som vet att när de svarat på frågorna får de gå från lektionen. Detta är 

svårt att uttala sig säkert, men jag upplever att de flesta eleverna varit seriösa när de kryssat i 

sina svar vilket är en bekräftelse på att enkäten inte var för lång. Att göra denna kvantitativa 

studie i ett annat område hade kunnat ge mig ett bredare resultat och på så sätt kunnat se 

bredare generaliserande svar än vad jag kan efter en skolas svar.  

 

Det hade även varit intressant att blanda kvalitativt och kvantitativt material men av 

erfarenhet vet jag vilken tid det kvalitativa arbetet tar och den hade jag inte till denna studie. 

Hade jag haft mera tid hade jag även kunnat utföra min studie på flera skolor vilket hade 

kunnat bredda mitt resultat. Ju bredare resultat en studie får desto mer kan man generalisera 



35 

dess svar. Skolan där undersökningen genomfördes har fyra idrottslärare vilket bidrar till en 

väldigt liten bredd av mitt resultat. Hade jag kunnat blanda kvantitativt och kvalitativt 

material hade jag kunnat intervjua elever för att kunna gå på djupet på vissa frågor för att 

kunna jämföra dessa till generaliseringen av elevernas svar. Jag hade även kunnat intervjua 

lärare för att se hur de själva anser sig jobba. Att göra en parallell kvantitativ studie på hur 

lärarna upplever om de går igenom betygskriterier, har en planering och så vidare hade också 

varit otroligt intressant. 

 

Min kunskap om denna skola gör att jag vet att deras lärare ser allvarligt på enkäter och 

möjligheter att själva utvecklas. De vill ha en kopia av min studie för att själva kunna 

utvecklas. Att vara intresserade av vad sina elever tycker gör att skolan försöker se skolan ur 

ett elevperspektiv precis som jag försökt i denna studie. Att se möjligheter att utvecklas 

istället för tiden för det lilla extra arbete som lärarna får utföra då eleverna ska svara på 

enkäten.  
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Bilagor 

Bilaga 1 Litteratursökning 

 

Syfte och frågeställningar: Syfte → Elevers uppfattning om betyg, kursplan och 

planeringen i idrott och hälsa. 

Frågeställning → Hur uppfattar våra elever kursplanen? 

 Känner sig delaktiga i planeringen av idrott och hälsa? 

 Vad har elever för syn på betyget och bedömning i idrott och hälsa? 

 

 

Vilka sökord har du använt? 

Students (studenter), Opinion (åsikt), planing (planering), grades (betyg), motivation 

(motivation), pupills (elever) sport, physical education (idrott och hälsa), Perspective 

(perspektiv), uppfattning (view), kvantitativ (kvantitaiv) undersökning, årskurs 6, lilla aktuellt,  
 

 

Var har du sökt? 

Artikeldatabaser: Ebsco, Google Scholar 

Google 

 

 

Sökningar som gav relevant resultat 

Google scholar: elevers åsikter betyg planering idrott 

Ebco: Students and opinion and grades and view and physical education 

Google: Undersökningen, årskurs 6, lilla aktuellt 

 

Kommentarer 

I Ebsco var det väldigt svårt att hitta lämpligt material men när jag använde google scholar 

istället hittade jag betydligt mycket mer artiklar att läsa. De var istället på svenska så krävdes 

att jag läste dem med ett betydligt mera kritiskt öga.  

Det jag hittade på google.com var andra studenters uppsatser vilket jag kunde läsa och skapa 

mig en uppfattning kring eftersom de inte var  peer review´ade.  
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Bilaga 2 Enkät 

Jag heter Jessika och studerar till lärare i idrott och hälsa. Jag skriver en uppsats kring om 

betyg, vilket alla elever från årskurs 6 får från och med i jul och därför intresserad av era 

åsikter och känslor. Därför uppskattar jag att ni hjälper mig med att svara på denna enkät.  

Ni kommer vara helt anonyma och därför hoppas jag på att så många svarar så ärligt som 

möjligt! 

Jag är  Tjej  Kille 

Jag går i årskurs  6  7  8  9  

 

Här nedan ni kryssa i en av rutorna som ni känner stämmer för just er. 

Min lärare har gått igenom vad 

jag måste göra för de olika betygen 

 

Min lärare har gett oss en planering 

över vad som vi ska göra på idrotten 

 

Jag känner att vi får vara delaktiga i  

Utformningen av lektioners innehåll 

 

Jag förstår vad jag behöver göra för 

att nå det betyg jag vill ha 

 

Jag tror jag vet vilket betyg jag har  

Efter mitt utvecklingssamtal 

 

Jag tycker det känns svårt att visa de 
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Sakerna betygen kräver. Jag förstår inte  

alltid om jag gör tillräckligt mycket för 

att nå det betyg jag vill ha 

 

För åk. 9: Jag tycker att det som kom   

Fram vid mitt utvecklingssamtal s 

stämmer med det betyg jag 

har/får i idrott och hälsa. 

 

 

Vad skulle du själv anse vara viktigt för ett bra betyg i idrott och hälsa? Du kan fylla i flera 

alternativ om du tycker att det flera saker som är viktigt för ett bra betyg! 

 Bra närvaro 

 Positiv inställning till det mesta 

 Hjälpa kompisar 

 Alltid göra sitt bästa 

 Att alltid köra max 

 Alltid satsa max i alla moment 

 Hålla på med någon lagidrott på fritiden 

 Träna själv (löpning, gym, dans osv.) 

 Att läraren ser utveckling  

 

Tack för all hjälp! 

Jessika  
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Bilaga 3 Resultat åk 6 

I svarsalternativen fick eleverna kryssa i en ruta (se bilaga 2), dessa rangordnar jag 1-6 där 1 

motsvara stämmer inte alls och 6 helt överens.  

 

Totalt 144 elever varav 88 flickor och 62 pojkar. 

Min lärare har gått igenom vad jag måste göra för de olika betygen 

 1: 4 2: 4 3: 18 4: 69 5: 40 6: 9 

Min lärare har gett oss en planering som visar vad vi ska göra på idrotten: 

 1: 44 2: 18 3: 16 4: 20 5: 30 6: 16 

Jag känner att vi får vara delaktiga i utformningen av lektioners innehåll 

 1: 4 2: 10 3: 22 4: 30 5: 30 6: 48 

Jag förstår vad jag behöver göra för att nå det betyg jag vill ha 

 1: 2 2: 6 3: 14 4: 54 5: 36 6: 32 

Jag tror att jag vet vilket betyg jag har efter mitt utvecklingssamtal 

 1: 4 2: 2 3: 16 4: 30 5: 18 6. 4 

 Bortfall: 71 

Jag tycker det känns svårt att visa de saker betygen kräver. Jag förstår inte alltid om jag gör 

tillräckligt mycket för att nå det betyg jag vill ha 

 1: 8 2: 12 3: 28 4: 44 5: 38 6: 6 

 Bortfall: 8 

 

Vad skulle du själv anse vara viktigt för ett bra betyg i idrott och hälsa? Du kan fylla i flera 

alternativ om du tycker att det finns flera saker som är viktiga för ett bra betyg! 

Bra närvaro   120 

Positiv inställning till det mesta 124 

Hjälpa kompisar  80 

Alltid göra sitt bästa  71 

Alltid köra max  62 

Alltid satsa max i alla moment 70 

Hålla på med lagidrott på fritiden 42 

Träna själv (löpning, gym, dans) 56 

Att läraren ser utveckling  124 
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Bilaga 4 Resultat åk 7 

I svarsalternativen fick eleverna kryssa i en ruta (se bilaga 2), dessa rangordnar jag 1-6 där 1 

motsvara stämmer inte alls och 6 helt överens.  

 

Totalt 168 elever varav 108 flickor och 60 pojkar. 

Min lärare har gått igenom vad jag måste göra för de olika betygen 

 1: 4 2: 8 3: 16 4: 72 5: 48 6: 20 

Min lärare har gett oss en planering som visar vad vi ska göra på idrotten: 

 1: 28 2: 16 3: 8 4: 20 5: 36 6: 60 

Jag känner att vi får vara delaktiga i utformningen av lektioners innehåll 

 1: 12 2: 12 3: 20 4: 56 5. 40 6: 28 

Jag förstår vad jag behöver göra för att nå det betyg jag vill ha 

 1: 0 2: 16 3: 24 4: 68 5: 48 6: 12 

Jag tror att jag vet vilket betyg jag har efter mitt utvecklingssamtal 

 1: 32 2: 24 3: 12 4: 320 5: 28 6: 16 

 Bortfall: 36 

Jag tycker det känns svårt att visa de saker betygen kräver. Jag förstår inte alltid om jag gör 

tillräckligt mycket för att nå det betyg jag vill ha 

 1: 8 2: 20 3 32 4: 36 5: 56 6: 8 

 Bortfall: 8 

 

Vad skulle du själv anse vara viktigt för ett bra betyg i idrott och hälsa? Du kan fylla i flera 

alternativ om du tycker att det finns flera saker som är viktiga för ett bra betyg! 

Bra närvaro   132 

Positiv inställning till det mesta 124 

Hjälpa kompisar  72 

Alltid göra sitt bästa  160 

Alltid köra max  88 

Alltid satsa max i alla moment 92 

Hålla på med lagidrott på fritiden 28 

Träna själv (löpning, gym, dans) 72 

Att läraren ser utveckling  120 
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Bilaga 5 Resultat åk 8 

I svarsalternativen fick eleverna kryssa i en ruta (se bilaga 2), dessa rangordnar jag 1-6 där 1 

motsvara stämmer inte alls och 6 helt överens.  

 

Totalt 182 elever varav 94 flickor och 88 pojkar. 

Min lärare har gått igenom vad jag måste göra för de olika betygen 

 1: 30 2: 29 3: 46 4: 2 5: 34 6: 14 

Min lärare har gett oss en planering som visar vad vi ska göra på idrotten: 

 1: 34 2: 18 3: 18 4: 34 5: 36 6: 42 

Jag känner att vi får vara delaktiga i utformningen av lektioners innehåll 

 1: 32 2: 32 3: 28 4: 44 5: 30 6: 20 

Jag förstår vad jag behöver göra för att nå det betyg jag vill ha 

 1: 32 2: 28 3 28 4: 44 5: 30 6: 18 

 Bortfall: 2 

Jag tror att jag vet vilket betyg jag har efter mitt utvecklingssamtal 

 1: 42 2: 30 3: 26 4: 52 5: 20 6: 12 

Jag tycker det känns svårt att visa de saker betygen kräver. Jag förstår inte alltid om jag gör 

tillräckligt mycket för att nå det betyg jag vill ha 

 1: 10 2: 22 3: 34 4: 50 5: 38 6: 28 

 

Vad skulle du själv anse vara viktigt för ett bra betyg i idrott och hälsa? Du kan fylla i flera 

alternativ om du tycker att det finns flera saker som är viktiga för ett bra betyg! 

Bra närvaro   144  

Positiv inställning till det mesta 124 

Hjälpa kompisar  62 

Alltid göra sitt bästa  154 

Alltid köra max  50 

Alltid satsa max i alla moment 56 

Hålla på med lagidrott på fritiden 24 

Träna själv (löpning, gym, dans) 60 

Att läraren ser utveckling  124 
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Bilaga 6 Resultat åk 9 

I svarsalternativen fick eleverna kryssa i en ruta (se bilaga 2), dessa rangordnar jag 1-6 där 1 

motsvara stämmer inte alls och 6 helt överens.  

 

Totalt 168 elever varav 90 flickor och 78 pojkar. 

Min lärare har gått igenom vad jag måste göra för de olika betygen 

 1: 32 2: 26 3: 42 4: 58 5: 4 6: 6 

Min lärare har gett oss en planering som visar vad vi ska göra på idrotten: 

 1 60 2: 12 3: 38 4: 24 5: 20 6: 14 

Jag känner att vi får vara delaktiga i utformningen av lektioners innehåll 

 1: 12 2: 24 3: 40 4: 62 5: 22 6: 8 

Jag förstår vad jag behöver göra för att nå det betyg jag vill ha 

 1: 16 2: 52 3: 38 4: 38 5: 20 6: 4 

Jag tror att jag vet vilket betyg jag har efter mitt utvecklingssamtal 

 1: 64 2 14 3: 36 4: 24 5: 22 6: 8 

Jag tycker det känns svårt att visa de saker betygen kräver. Jag förstår inte alltid om jag gör 

tillräckligt mycket för att nå det betyg jag vill ha 

 1: 8 2: 12 3: 18 4: 26 5 48 6: 56 

För åk. 9: Jag tycker att det som kom fram vid mitt utvecklingssamtal stämmer med det betyg 

jag har/får i idrott och hälsa 

 1: 52 2: 12 3: 20 4: 64 5: 14 6: 6 

 

Vad skulle du själv anse vara viktigt för ett bra betyg i idrott och hälsa? Du kan fylla i flera 

alternativ om du tycker att det finns flera saker som är viktiga för ett bra betyg! 

Bra närvaro   110 

Positiv inställning till det mesta 108 

Hjälpa kompisar  62 

Alltid göra sitt bästa  152 

Alltid köra max  40 

Alltid satsa max i alla moment 64 

Hålla på med lagidrott på fritiden 16 

Träna själv (löpning, gym, dans) 28 

Att läraren ser utveckling  104  
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Bilaga 7 Totalt resultat för åk 6, 7, 8 och 9 

I svarsalternativen fick eleverna kryssa i en ruta (se bilaga 2), dessa rangordnar jag 1-6 där 1 

motsvara stämmer inte alls och 6 helt överens.  

 

Totalt 662 elever varav 374 flickor och 288 pojkar. 

Min lärare har gått igenom vad jag måste göra för de olika betygen 

 1: 70 2: 67 3: 122 4: 228 5: 126 6: 49 

Min lärare har gett oss en planering som visar vad vi ska göra på idrotten: 

 1: 166 2: 64 3: 80 4: 98 5: 122 6: 132 

Jag känner att vi får vara delaktiga i utformningen av lektioners innehåll 

 1: 60 2: 74 3: 110 4: 192 5 122 6: 104 

Jag förstår vad jag behöver göra för att nå det betyg jag vill ha 

 1: 50 2: 102 3: 104 4: 204 5: 134 6: 66 

 Bortfall: 2 

Jag tror att jag vet vilket betyg ag har efter mitt utvecklingssamtal 

 1: 142 2: 70 3: 90 4: 126 5: 88 6 40 

 Bortfall: 106 

Jag tycker det känns svårt att visa d saker betygen kräver. Jag förstår inte alltid om jag gör 

tillräckligt mycket för att nå det betyg jag vill ha 

 1: 34 2: 66 3: 112 4. 156 5: 180 6: 98 

 Bortfall: 16 

För åk. 9: Jag tycker att det som kom fram vid mitt utvecklingssamtal stämmer med det betyg 

jag har/får i idrott och hälsa 

 1: 52 2 12 3: 20 4: 64 5: 14 6 6 
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Vad skulle du själv anse vara viktigt för ett bra betyg i idrott och hälsa? Du kan fylla i flera 

alternativ om du tycker att det finns flera saker som är viktiga för ett bra betyg! 

Bra närvaro   506 

Positiv inställning till det mesta 480 

Hjälpa kompisar  276 

Alltid göra sitt bästa  537 

Alltid köra max  240 

Alltid satsa max i alla moment 282 

Hålla på med lagidrott på fritiden 110 

Träna själv (löpning, gym, dans) 216 

Att läraren ser utveckling  472 
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Bilaga 8 Betygskriterier årskurs 6 

Betyg E Betyg C Betyg A 

 Eleven kan delta i lekar, 

spel och idrotter som 

innefattar sammansatta 

motoriska grundformer i 

olika miljöer och varierar 

och anpassar sina rörelser 

till viss del till aktiviteten. 

 I rörelser till musik och i 

danser anpassar eleven till 

viss del sina rörelser till 

takt och rytm. 

 Eleven kan även simma 

200 meter varav 50 meter i 

ryggläge.  

 Eleven kan samtala om 

egna upplevelser av fysiska 

aktiviteter och för då enkla 

och till viss del 

underbyggda resonemang 

kring hur aktiviteterna kan 

påverka hälsan och den 

fysiska förmågan.  

 Eleven kan genomföra 

olika aktiviteter i natur och 

utemiljö med viss 

anpassning till olika 

förhållanden och till 

allemansrättens regler.  

 Dessutom kan eleven med 

viss säkerhet orientera sig i 

bekanta miljöer med hjälp 

av kartor.  

 Eleven kan ge enkla 

beskrivningar av hur man 

förebygger skador som är 

förknippade med lekar, spel 

och idrotter.  

 Dessutom kan eleven 

hantera nödsituationer vid 

vatten med hjälpredskap 

under olika årstider.  

 Eleven kan delta i lekar, 

spel och idrotter som 

innefattar sammansatta 

motoriska grundformer i 

olika miljöer och varierar 

och anpassar sina rörelser 

relativt väl till aktiviteten. 

 I rörelser till musik och i 

danser anpassar eleven sina 

rörelser relativt väl till takt 

och rytm. 

 Eleven kan även simma 

200 meter varav 50 meter i 

ryggläge.  

 Eleven kan samtala om 

egna upplevelser av fysiska 

aktiviteter och för då 

utvecklade och relativt väl 

underbyggda resonemang 

kring hur aktiviteterna kan 

påverka hälsan och den 

fysiska förmågan.  

 Eleven kan genomföra 

olika aktiviteter i natur och 

utemiljö med relativt god 

anpassning till olika 

förhållanden och till 

allemansrättens regler.  

 Dessutom kan eleven med 

relativt god säkerhet 

orientera sig i bekanta 

miljöer med hjälp av kartor.  

 Eleven kan ge utvecklade 

beskrivningar av hur man 

förebygger skador som är 

förknippade med lekar, spel 

och idrotter.  

 Dessutom kan eleven 

hantera nödsituationer vid 

vatten med hjälpredskap 

under olika årstider.  

 Eleven kan delta i lekar, spel 

och idrotter som innefattar 

sammansatta motoriska 

grundformer i olika miljöer 

och varierar och anpassar 

sina rörelser väl till 

aktiviteten. 

 I rörelser till musik och i 

danser anpassar eleven sina 

rörelser väl till takt och 

rytm.  

 Eleven kan även simma 200 

meter varav 50 meter i 

ryggläge.  

 Eleven kan samtala om egna 

upplevelser av fysiska 

aktiviteter och för då 

välutvecklade och väl 

underbyggda resonemang 

kring hur aktiviteterna kan 

påverka hälsan och den 

fysiska förmågan.  

 Eleven kan genomföra olika 

aktiviteter i natur och 

utemiljö med god 

anpassning till olika 

förhållanden och till 

allemansrättens regler.  

 Dessutom kan eleven med 

god säkerhet orientera sig i 

bekanta miljöer med hjälp 

av kartor.  

 Eleven kan ge välutvecklade 

beskrivningar av hur man 

förebygger skador som är 

förknippade med lekar, spel 

och idrotter.  

 Dessutom kan eleven 

hantera nödsituationer vid 

vatten med hjälpredskap 

under olika årstider.  

 

(Lgr 11 sid 58-59) 
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Bilaga 9 Betygskriterier årskurs 9 

Betyg E Betyg C Betyg A 

 Eleven kan delta i lekar, 

spel och idrotter som 

innefattar komplexa 

rörelser i olika miljöer och 

varierar och anpassar sina 

rörelser till viss del till 

aktiviteten och 

sammanhanget. 

 I danser och rörelse och 

träningsprogram till musik 

anpassar eleven till viss del 

sina rörelser till takt, rytm 

och sammanhang.  

 Eleven kan även simma 

200 meter varav 50 meter i 

ryggläge.  

 Eleven kan på ett i 

huvudsak fungerande sätt 

sätta upp mål för och 

planera träning och andra 

fysiska aktiviteter.  

 Eleven kan även utvärdera 

aktiviteterna genom att 

samtala om egna 

upplevelser och föra enkla 

och till viss del 

underbyggda resonemang 

om hur aktiviteterna 

tillsammans med kost och 

andra faktorer kan påverka 

hälsan och den fysiska 

förmågan.  

 Eleven planerar och 

genomför friluftsaktiviteter 

med viss anpassning till 

olika förhållanden, miljöer 

och regler.  

 Dessutom kan eleven med 

viss säkerhet orientera sig i 

okända miljöer och 

använder då kartor och 

andra hjälpmedel.  

 Eleven kan på ett i 

huvudsak fungerande sätt 

förebygga skador genom 

att förutse och ge enkla 

beskrivningar av risker som 

är förknippade med olika 

fysiska aktiviteter.  

 Eleven kan delta i lekar, 

spel och idrotter som 

innefattar komplexa 

rörelser i olika miljöer och 

varierar och anpassar sina 

rörelser relativt väl till 

aktiviteten och 

sammanhanget. 

 I danser och rörelse och 

träningsprogram till musik 

anpassar eleven sina 

rörelser relativt väl till takt, 

rytm och sammanhang.  

 Eleven kan även simma 

200 meter varav 50 meter i 

ryggläge.  

 Eleven kan på ett relativt 

väl fungerande sätt sätta 

upp mål för och planera 

träning och andra fysiska 

aktiviteter.  

 Eleven kan även utvärdera 

aktiviteterna genom att 

samtala om egna 

upplevelser och föra 

utvecklade och relativt väl 

underbyggda resonemang 

om hur aktiviteterna 

tillsammans med kost och 

andra faktorer kan påverka 

hälsan och den fysiska 

förmågan.  

 Eleven planerar och 

genomför friluftsaktiviteter 

med relativt god 

anpassning till olika 

förhållanden, miljöer och 

regler.  

 Dessutom kan eleven med 

relativt god säkerhet 

orientera sig i okända 

miljöer och använder då 

kartor och andra 

hjälpmedel.  

 Eleven kan på ett relativt 

väl fungerande sätt 

förebygga skador genom 

att förutse och ge 

utvecklade beskrivningar 

av risker som är 

 Eleven kan delta i lekar, spel 

och idrotter som innefattar 

komplexa rörelser i olika 

miljöer och varierar och 

anpassar sina rörelser väl till 

aktiviteten och 

sammanhanget. 

 I danser och rörelse och 

träningsprogram till musik 

anpassar eleven sina rörelser 

väl till takt, rytm och 

sammanhang.  

 Eleven kan även simma 200 

meter varav 50 meter i 

ryggläge.  

 Eleven kan på ett väl 

fungerande sätt sätta upp 

mål för och planera träning 

och andra fysiska aktiviteter.  

 Eleven kan även utvärdera 

aktiviteterna genom att 

samtala om egna 

upplevelser och föra 

välutvecklade och väl 

underbyggda resonemang 

om hur aktiviteterna 

tillsammans med kost och 

andra faktorer kan påverka 

hälsan och den fysiska 

förmågan.  

 Eleven planerar och 

genomför friluftsaktiviteter 

med god anpassning till 

olika förhållanden, miljöer 

och regler.  

 Dessutom kan eleven med 

god säkerhet orientera sig i 

okända miljöer och 

använder då kartor och 

andra hjälpmedel.  

 Eleven kan på ett väl 

fungerande sätt förebygga 

skador genom att förutse 

och ge välutvecklade 

beskrivningar av risker som 

är förknippade med olika 

fysiska aktiviteter. 

 Dessutom kan eleven 

hantera nödsituationer vid 
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 Dessutom kan eleven 

hantera nödsituationer vid 

vatten med alternativa 

hjälpredskap under olika 

årstider.  

förknippade med olika 

fysiska aktiviteter.  

 Dessutom kan eleven 

hantera nödsituationer vid 

vatten med alternativa 

hjälpredskap under olika 

årstider.  

vatten med alternativa 

hjälpredskap under olika 

årstider.  

(Lgr 11 sid 60-61) 

 


