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Sammanfattning 

 

Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka elever i årskurs 9:s bedömningsmedvetenhet 

i ämnet idrott och hälsa. 

 

Frågeställningar: 

-  Hur uppfattar elever att betygsättning i ämnet idrott och hälsa går till? 

- Vilka uppfattningar har elever om vad de betygsätts på? 

- Vad menar elever att det är viktigt att bedöma i ämnet idrott och hälsa? 

 

Metod: Vi valde att för denna studie använda oss av den kvalitativa metoden intervju. 

Anledningen till att vi valde att genomföra en kvalitativ undersökning för ändamålet är för att 

det ger en djup och nyanserad bild kring elevers uppfattningar gällande bedömning. En annan 

viktig aspekt var att vi genom att göra personliga intervjuer hade möjligheten att ställa 

följdfrågor för att verkligen komma in på djupet av problemområdet samt att vi kunde 

undvika eventuella missförstånd. Vi intervjuade 6 elever, tre pojkar och tre flickor, i årskurs 9 

på en skola i en förort i norra Stockholm. Eleverna intervjuades en och en. Att vi valde just 

årskurs 9 är för att det ställer hela problemet kring betyg och bedömning på sin spets då man 

får sitt slutbetyg som man ska söka in till en gymnasial utbildning på. Utifrån deras svar så 

satte vi oss ned för att analysera och diskutera för att sedan besvara frågeställningarna.  

 

Resultat: Resultatet visade att de tillfrågade eleverna ansåg sig ha en tydlig bild kring hur de 

blir bedömda. Detta visade sig enligt eleverna vara en blandning mellan formativ och 

summativ bedömning.  På frågan vad för kunskaper de betygsätts på rådde det mer tvekan 

bland eleverna. Informationen kring kunskapskraven visade sig vara bristfällig och eleverna 

har svårt att omsätta kunskapskraven från teori till praktik. Frågar man eleverna vad det är 

viktigt att vara bra på för att få ett högt betyg så svarar samtliga att en hög aktivitet och ett 

stort engagemang är viktigare snarare än tekniska och idrottsliga färdigheter. 

 

Slutsats: Slutsatsen blir att elevernas uppfattningar om vad som ligger till grund för betygen 

inte överensstämmer med vad som står i läroplanen. Detta får konsekvensen att ämnet kan 

upplevas som oseriöst samt att eleverna själva drabbas då deras egen bild av hur de ligger till 

betygsmässigt är på en helt annan nivå än lärarens.  
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1. Inledning 

Väljarundersökningar visar ständigt att skolan är en av de viktigaste frågorna när svenska 

folket går till val( http://www.svt.se). Därför ter det sig naturligt att varje regering försöker 

sätta sin egen prägel på skolan. Inför starten av höstterminen 2011 så hade därför en ny 

läroplan implementerats i det svenska skolsystemet. Med den nya läroplanen, Lgr11, 

lanserades även ett nytt betygssystem. Det tidigare fyraskaliga systemet ersattes med ett 

sexskaligt system. Skolminister Jan Björklund presenterade den nya läroplanen den 11 

oktober 2010 med orden: ” - Kraven i skolan ska vara tydliga och konkreta. Lärare, föräldrar 

och elever ska förstå vad som förväntas under lektionerna. Läroplanen slår fast att eleverna 

har rätt till strukturerad, lärarledd undervisning. Det är dags att uppvärdera läraren och 

undervisningen i skolan”(http://www.regeringen.se). Jan Björklund underströk alltså när han 

presenterade den nya läroplanen att kunskapskraven och betygskriterierna skulle vara tydliga, 

konkreta och lätta för både lärare och elever att förstå. Men blev det som skolministern 

önskade? Den kanske största förändringen i Lgr11 gentemot den urfasade Lpo94 är det nya 

betygsystemet. Det nya betygsystemet bygger på en skala av sex bokstäver från A till F. Där 

A symboliserar högsta betyg och F icke godkänt. Jämfört med det system som användes 

under Lpo94 så har alltså två nya betygsnivåer tillkommit. En annan omdebatterad nyhet med 

Lgr11 var att betyg nu delades ut redan från årskurs sex. Betygen styrs av kunskapskrav som 

finns för varje ämne. När detta skrivs har det snart gått tre år sedan LGR11 började användas 

som styrdokument i den svenska skolan. Frågan är om det blev som skolministern önskade. 

Förstår eleverna kunskapskraven? Vet de hur de blir bedömda? Vet de vad de förväntas göra 

för att uppnå de olika betygen? Vi skall i denna uppsats se vad sex stycken elever i årskurs nio 

anser om detta. 

 

 

 

 

http://www.svt.se/
http://www.regeringen.se/
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1.1 Bakgrund 

Vi ämnar skriva ett examensarbete rörande elever i årskurs 9 medvetenhet om hur och vad de 

blir bedömda på inom ämnet idrott och hälsa. Vi vill genomföra detta examensarbete därför 

att bedömning och betygsättning kommer att vara en vital men samtidigt komplex del av vår 

kommande profession. Samtidigt är frågan ett aktuellt ämne i samhällsdebatten. Därför vill vi 

undersöka om det finns oklarheter hos eleverna gällande hur och vad de blir bedömda på.  Det 

finns ett stort behov av denna studie därför att merparten av den existerande forskningen 

rörande ämnet är gjord utifrån ett lärarperspektiv. Detta gör vår studie nödvändig eftersom att 

vi kommer att utgå från ett elevperspektiv. Vi kan, utifrån våra egna erfarenheter, anta att de 

flesta elever har klart för sig att får man högsta betyg på samtliga prov, i tillexempel 

mattematik, genererar det ett högt slutbetyg. Men hur ser det ut inom ämnet idrott och hälsa? 

Under avsnittet för kunskapskrav i den rådande läroplanen, LGR11, kan man läsa att en elev 

för att få betyget A i idrott och hälsa bland annat skall kunna: 

 

 ”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.”  

(Skolverket, 2011, s. 57) 

 

Förstår en elev i årskurs 9 vad föregående stycke innebär? och kanske än viktigare, vet de vad 

de skall göra för att uppnå dessa kunskapskrav i praktiken?  

 

1.2 Existerande forskning 

Hur man skall bedöma och betygsätta kunskap är ständigt omdiskuterat och det finns 

naturligtvis en mängd forskning kring detta ämne. Vi har i denna studie enkom riktat in oss på 

idrott och hälsa ämnet och här hittat en del tidigare forskning.  

 

Karin Redelius har i sin vetenskapliga artikel Student views on criterion-referenced 

assessment and grading in Swedish physical education, från 2010, med hjälp av enkäter och 

fokusgrupper, undersökt hur elever upplever att bli bedömda utifrån betygskriterier på 
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idrotten. Detta är en studie gjord av Karin Redelius och Peter Hay där de undersöker elevers 

uppfattningar om vad man behöver vara bra på för att få ett så högt betyg som möjligt i idrott 

och hälsa och vad de uppfattar vara de viktigaste kunskaperna inom ämnet. 335 elever från 28 

olika skolor i sverige deltog i undersökningen, 189 pojkar och 166 flickor, samtliga gick i 

årskurs 9 i grundskolan. Alla elever svarade på enkäter, sedan gjordes även intervjuer med 

utvalda elever, antalet intervjuer som gjordes var 73 stycken(39 pojkar och 34 flickor). 

(Redelius, Hay, s. 211) 

 

Resultaten av studien var att majoriteten av eleverna(8 procent) tyckte att betygsättning i 

ämnet idrott och hälsa var viktigt. Hela 42procent av eleverna uppgav att betyget var så 

viktigt att det var den enda anledningen till att de deltog i idrottsundervisningen. Vissa elever 

upplevde en stor press i och med betygsättningen och jämförelser elever emellan och tyckte 

att eleverna bara tänkte på sig själva och sitt betyg istället för att hjälpa sina kompisar. De 

flesta eleverna uppgav att de hade fått titta på betygskriterierna men de sa också att de hade 

fått de i början av terminen och sedan glömt bort de lite under terminens gång. En annan 

viktig konklusion var att hela 23procent av eleverna tyckte att betygskriterierna var otydliga 

och oklara och 19procent visste inte vad de skulle uppnå för att få ett visst betyg. När eleverna 

blev frågade vad som var viktigt för att få ett så högt betyg som möjligt i idrott och hälsa så 

svarade de flesta saker som att: Göra sitt bästa, vara positiv, försöka även fast man inte är så 

duktig, aldrig ge upp, vara intresserad och motiverad, närvaro, respektera varandra och 

uppföra sig väl gentemot sina klasskamrater. När eleverna blev tillfrågade om vilka kunskaper 

som krävdes i idrott och hälsa så svarade några att man ska veta hur kroppen fungerar, vad 

man ska äta och att veta sina begränsningar. Några svarade att man inte behöver veta så 

mycket utan bara göra sitt bästa. Eleverna uppgav även att de inte hade haft någon 

undervisning alls kring detta under lektionstid. Slutsatsen blev att det är en ganska stor del av 

eleverna som inte riktigt vet vad de ska prestera och vara bra på för att få ett visst betyg mer 

än att alltid ta i och göra sitt bästa. (Redelius, Hay, s. 217-223) 

 

En norsk-svensk kvalitativ studie av Kristian Lindberg från 2010, bedömning i emnet idrett og 

helse på gymnasialnivå, jämför bedömning i idrott och hälsa i det svenska respektive det 

norska skolväsendet. Denna studie har dock gymnasiet som utgångspunkt och är skriven ur 

lärarperspektiv. Syftet med denna studien var att undersöka och sammanlikna bedömningen 

på det svenska och norska styrdokumentet när det kommer till bedömning i ämnet idrott och 

hälsa samt om det finns några likheter/skillnader i hur lärarna arbetar med sina styrdokument 
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när de skall bedöma sina elever. Studien är genomförd på två olika gymnasieskolor, en i 

Sverige i utkanten av Stockholm och en i Norge i Hamar. I Sverige genomfördes två stycken 

intervjuer, en manlig och en kvinnlig lärare, och i Norge intervjuades tre lärare, två manliga 

och en kvinnlig lärare. Alla intervjuade lärare fick samma frågor. De teoretiska 

utgångspunkterna i denna studie var den franske Pierre Bourdiues teorier om förhållandet 

mellan individer och sociala aspekter. (Lindberg, 2010, sammanfattningen) 

 

Resultatet i denna undersökning visar att det skiljer sig i hur lärarna bedömer sina elever, inte 

bara mellan de två länderna, utan även mellan de olika lärarna. Mellan de två länderna finns 

en tydlig skillnad i styrdokumentet där man i Sverige har en mer detaljstyrd läroplan som gör 

bedömningen för lärarna lättare. Den norska läroplanen ställer högre krav på de enskilda 

lärarna att utforma målen själva. När det kommer till skillnaden i hur lärarna bedömer 

eleverna så är det hos de svenska lärarna större fokus på hälsoaspekten och på elevernas 

förståelse av det de gör. Hos de norska lärarna så ligger fokus mer på elevernas prestationer 

och kunskaper i form av teoretiska prov. Den största skillnaden är ändå att man i Sverige 

jobbar utifrån kursplanen där lärarna ges en tydligare översikt av hur eleverna skall bedömas. 

I Norge så skall lärarna själva sätta upp dessa mål vilket leder till större skillnader mellan 

lärare individuellt. (Lindberg, 2010, sammanfattningen) 

 

En annan kvantitativ studie från 2005, Den svettiga sanningen, av Benno Lindahl, Anders 

Rowa och Jimmy Johansson undersöker hur bedömning och betygsättning går till på 

grundskolan. Denna studie har visserligen eleven i centrum men riktar mer in sig på hur 

eleverna upplever det faktum att deras prestationer på idrotten blir kritiskt bedömda. Men tar 

även upp och undersöker hur lärarna resonerar kring bedömning. Syftet med denna studie var 

att undersöka hur bedömning och betygsättning går till på grundskolan i ämnet idrott och 

hälsa och även att jämföra betygskriterier mellan olika skolor. Frågeställningarna man ville ha 

svar på i denna undersökning var: 

- Hur upplever eleven bedömning och betygsättning i ämnet idrott och hälsa? 

- Finns det några skillnader mellan olika elevgrupper i hur de uppfattar bedömningen? 

- Hur motiverar lärarna sin betygsättning 

- Hur ser betygskriterierna i idrott och hälsa ut på olika grundskolor 

Denna studie var kvantitativ och enkäter lämnades ut på 8 grundskolor i en kommun i 

mellersta Sverige. I studien deltog 339 elever och 12 lärare. Det gjordes även fyra stycken 
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kvalitativa intervjuer med lärare om bedömning och betygsättning. (Johansson, Lindahl, 

Rowa, s. 3) 

 

Resultatet i denna studie var att majoriteten av eleverna var nöjda med betygsättning och 

ansåg att betygen var rättvisa. Dock så uppgav ca 50procent av eleverna att det förekom 

jämförelser mellan eleverna och att läraren på så vis kunde missa kunskaper som skulle 

kunna motivera ett annat betyg. Eleverna upplevde även att närvaro och engagemang hade en 

stod betydelse för betyget. Lärarna å sin sida uppgav att de hade informerat eleverna om 

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

slutet av det nionde skolåret. Lärarna uppgav även att det förekom jämförelser mellan elever 

vid bedömning och betygsättning. Studiens konklusion var att betygsättning skiljer sig åt dels 

från skola till skola men också lärare emellan. Olika grupper av elever och även olika elever 

på samma skola upplever bedömningen i idrott och hälsa olika. Även betygskriteriernas 

utformning och de krav som ställs för ett visst betyg skiljde sig åt mellan de olika skolorna. 

(Johansson, Lindahl, Rowa, s. 3) 

 

Den forskning som vi har tagit del av är antingen gjord ur ett lärarperspektiv eller fokuserar 

på hur eleverna upplever det faktum att de blir bedömda. Samtliga rapporter vi gått igenom 

har dessutom författats innan den nuvarande läroplanen tillämpades.  

 

1.3 Teoretiska utgångspunkter 

Bedömning inom skolan har en lång tradition och ofta förknippas ordet bedömning med att en 

prestation som utförts bedöms med ett prov eller ett test. Detta går till på olika sätt i olika 

ämnen men i idrotten är det en rad saker som ska bedömas vilket komplicerar det hela. För att 

förstå hur bedömning går till och uppfattas av elever hur den går till, kommer vi att intervjua 

6 elever i årskurs 9, men för att kunna tolka det empiri vi får in så behöver vi ha med några 

begrepp kring bedömning i denna studie. 

Därför har vi valt att utgå från begreppen formativ respektive summativ bedömning. Detta är 

två skilda bedömningsprinciper som båda idag används inom det svenska skolväsendet.  

 

Skolverket definierar formativ bedömning som ” en bedömning med avsikten att stärka 

elevens lärande” (http://www.skolverket.se). Paul Black och Dylan Wiliam definierar 

formativ bedömning som ”Omfattande alla aktiviteter som lärare och/eller deras elever företar 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/bedomning/undervisning/formativ-bedomning-1.100681
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sig som ger information att använda som feedback för anpassning av de undervisnings- och 

läraktiviteter de håller på med”(Black & Wiliam, 1998, s.7).  

 

Skolverkets definition av summativ bedömning lyder som följer: ” En bedömning med 

avsikten att ta reda på vad eleven lärt sig” (http://skolverket.se). Summativ bedömning kan 

även beskrivas som ”bedömning av lärande”  

 

Ett exempel på hur summativ bedömning kan fungera i praktiken inom idrott och hälsa är att 

man under en förutbestämt antal lektioner arbetar med höjdhopp och på den sista lektionen 

har ett slags test där eleverna får visa upp vad de lärt sig och blir bedömda endast på vad de 

visar upp vid detta specifika tillfälle.  

Varför vi valt just dessa två begrepp är med anledning av att vi finner det väldigt intressant 

och nödvändigt då vår studie kommer att handla om bedömning. Vi vill undersöka hur lärarna 

går tillväga vid betygsättning och bedömning inom idrott och hälsa utifrån dessa begrepp. 

Följer lärarna elevens individuella process under terminens gång, med kontinuerlig feedback 

eller blir eleverna bedömda vid förutbestämda tillfällen där de efter genomförd lektion får ett 

besked om vilken betygsnivå de ligger på? 

 

Vi kommer att använda oss av dessa begrepp i vår studie genom att undersöka om eleverna vi 

intervjuar upplever att de bedöms formativt eller summativt, eller om det är en mix mellan de 

olika bedömningsprinciperna. Det kommer vi undersöka genom att ha dessa principer som 

utgångspunkt när vi formulerar vår intervjuguide och således ställa frågor till eleverna där vi 

får fram om de upplever att bedömningen är som en process under hela läsåret med 

kontinuerlig feedback(formativ bedömning), eller om de jobbar med ett block för att sedan ha 

en bestämd examination på området där de får ett bestämt betyg utan feedback hur eleven ska 

göra för att fortsätta utvecklas för ett högre betyg/fortsatt lärande(summativ bedömning). 

Sedan kommer vi analysera det empiri vi fått in och finna svar på om eleverna upplever att de 

bedöms formativt respektive summativt eller om det kan vara så att eleverna upplever 

bedömningen olika från individ till individ. 

 

 

http://skolverket.se/


7 

 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Professor emeritus Göran Linde skriver i  ”Kunskap och betyg” att långt ifrån alla lärare har 

uppfattat hur betygssystemet är tänkt (2003, s.7-8). Om det förhåller sig så att många lärare 

har problem med att förstå det nuvarande betygssystemet, kan man då förvänta sig att en elev 

på 15 år själv vet vad/hur den blir bedömd. Eftersom idrottsämnet är ett praktiskt ämne med 

relativt få teoretiska bedömningstillfällen så blir frågan extra komplex. Att som elev veta och 

förstå på vad/hur man blir bedömd är en viktig förutsättning för att eleverna ska ha möjlighet 

att nå ett rättvist betyg.  

 

Vårt syfte är att undersöka bedömningsmedvetenheten hos elever i årskurs 9 i ämnet idrott 

och hälsa. 

 

Våra frågeställningar är: 

- Hur uppfattar elever att betygsättning i ämnet idrott och hälsa går till? 

- Vilka uppfattningar har elever om vad de betygsätts på? 

- Vad menar elever att det är viktigt att bedöma i ämnet idrott och hälsa? 

 

2. Metod 

Studien har en kvalitativ ansats och den datainsamlingsmetod som används är strukturerad 

intervju. Vi ansåg att detta var den metod som passade bäst för syftet med vår uppsats då vi 

ville få en djup och nyanserad bild av vad våra respondenter verkligen tycker och tänker kring 

kunskapskrav och bedömning. Vi kom fram till att semistrukturerade intervjuer var att föredra 

då det gav oss möjligheter att ställa följdfrågor och verkligen få respondenterna att öppna upp 

sig och vara ärliga. Den av de övriga metoderna vi ansåg var aktuell att använda för vår studie 

var fokusgrupper. Fördelen med den metoden var att vi hade fått möjlighet att höra fler 

elevers tankar. Men samtidigt oroade vi oss över riskerna för att eleverna, om de skulle 

samtala med oss i grupp, skulle vara försiktigare och obekväma med att ge uttryck för sina 

tankar och känslor. Vi gjorde istället sex stycken intervjuer med elever i årskurs nio, där tre 

var pojkar och tre var flickor.  Att vi valde just elever som gick i årskurs nio var för att där 

ställs hela bedömningsfrågan på sin spets eftersom att man sedan ska söka in till en gymnasial 

utbildning på sina grundskolebetyg. 
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2.1 Urval 

I denna studie deltog sex elever i årskurs nio från en skola i en Stockholmsförort. Samtliga 

var 15 år gamla. Det var tre pojkar samt tre flickor som intervjuades för att få med ett 

genusperspektiv i studien. Vi använde oss av ett bekvämlighetsurval då vi ringde till en lärare 

som en av oss hade haft som handledare under vår VFU och frågade om hon kunde hjälpa oss 

att ordna intervjuer med sex elever vilket hon kunde. Att vi lät läraren välja ut vilka elever 

som intervjuades gjordes därför att vi var intresserade av att få intervjua elever med lite skilda 

intressen och kunskap för att få en bredare uppfattning kring ämnet. För att uppnå detta 

pratade vi med läraren innan och kom fram till att hon skulle välja ut 6 stycken elever för att 

få en bra blandning mellan åsikterna. När läraren hade valt ut elever ur hela ”spannet”, det vill 

säga både elever som tyckte idrott och hälsa var det roligaste ämnet som fanns och lite mindre 

intresserade elever, så bokade vi in en tid för intervjutillfälle.  

 

Skolan vi besökte ligger i en förort till Stockholm och drivs i kommunal regi. Enligt statistik 

från SVT-pejl så hade skolans niondeklassare läsåret 2012/2013 ett genomsnittligt meritvärde 

på 253,2 poäng. Ett betygsnitt som är mycket högt jämfört med övriga landets skolor. 

  

 

2.2 Genomförande 

Vi började med att ta fram en intervjuguide där vi skrev ned ett antal frågor som skulle ge 

svar på våra frågeställningar i relation till de teoretiska utgångspunkter vi valt att utgå från i 

vår studie. Intervjuerna gjordes på den aktuella skolan i nära anknytning till idrottshallen men 

i ett avskilt rum. De gånger respondenterna svävade iväg från ämnet och kom in på sidospår 

så återgick vi till intervjuguiden för att komma tillbaka på rätt kurs. Under själva 

genomförandet av intervjuerna så spelade vi in allt som sades både av oss och respondenterna 

för att sedan kunna analysera vår empiri. Efter det att vi hade gjort intervjuerna så satte vi oss 

ned och transkriberade våra inspelningar och skrev ned allt som sades, både frågorna och 

svaren för att sedan kunna göra en analys av detta. När vi sedan skulle analysera vårt 

transkriberade empiri så använde vi oss av en så kallad delanalys, där vi delade in vårt empiri 

i olika utsagor och kategoriserade texten för att få en bra överblick av svaren och kunna 

koppla det till vårt syfte med studien.  
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2.3 Tillförlitlighet 

Om studien ska uppvisa en hög reliabilitet innebär det att en liknande studie ska visa ett 

liknande resultat. Detta kan vara svårt när man genomför en kvalitativ studie dels eftersom att 

vi endast har intervjuat 6 stycken elever som alla går på samma skola. Dels så bygger även 

resultatet som redovisas i studien på våra tolkningar av svaren och om någon annan skulle 

tolka exakt samma svar så skulle resultatet kunna te sig annorlunda. Därför måste vi vara 

noggranna med att vara fullkomligt objektiva i vår analys för att uppnå en så hög reliabilitet 

som möjligt. Vi tycker dock att vi har kommit i hamn med vår analys och tror att en liknande 

studie faktiskt skulle uppvisa ett liknande resultat.  

 

Om studien ska uppvisa en hög validitet så innebär det att vi mäter det vi verkligen vill mäta. 

Vi ville undersöka elever i årskurs 9:s bedömningsmedvetenhet i ämnet idrott och hälsa. Vi 

intervjuade 6 stycken elever i årskurs 9 och hade en intervjuguide där de frågor vi ställde 

handlade om eleverna var medvetna om vad- och hur de blir bedömda. De svar vi fick var 

relevanta utifrån våra frågeställningar så denna studie uppvisar en hög grad av validitet.  

 

För att intervjuerna skulle bli så tillförlitliga som möjligt så började vi själva med att läsa in 

oss på området vi ämnar skriva om. Vi gick igenom kursplaner, studerade betygskrav, tittade 

på tidigare studier kring liknande ämnen och läste debattartiklar. Vi utformade sedan en 

intervjuguide noggrant med frågor som gav eleverna möjlighet att ge uttryck för sina egna 

känslor och åsikter istället för att ledas fram till svar de trodde vi ville höra. Vi testintervjuade 

även en studiekamrat för att se att intervjuguiden var användbar. En sak vi var noggranna med 

när vi utformade intervjuguiden var att frågorna skulle vara begripliga för våra respondenter 

som var pojkar och flickkor i årskurs nio.  

 

 

2.4 Etik 

Innan vi startade intervjuerna så informerade vi eleverna muntligt om att vi skulle spela in det 

som sades för att ha som underlag för vår studie. Vi informerade även om att eleverna är 

fullkomligt anonyma och att deras namn inte kommer redovisas i studien. De fick även veta 

att det endast skulle vara vi som hade tillgång till det inspelade materialet och att det enbart 

skall användas i forskningssyfte. Eleverna informerades även om att de närsomhelst under 
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pågående intervju kunde avbryta och inte deltaga utan att behöva uppge någon anledning. 

(Kvale & Brinkmann, 2009, s. 77-93)  

Utöver detta använde vi oss av vetenskapsrådets forskningsetiska principer och dess fyra 

huvudkrav. Dessa fyra huvudkrav är: Informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  

( Vetenskapsrådet, s 6-14) 

 

3. Resultat och analys 

Vi skall nedan redovisa resultatet som framkommit efter att vi genomfört våra intervjuer och 

besvara våra frågeställningar: 

- Hur uppfattar elever att betygsättning i ämnet idrott och hälsa går till? 

- Vilka uppfattningar har elever om vad de betygsätts på? 

- Vad menar elever att det är viktigt att bedöma i ämnet idrott och hälsa? 

 

Intervjuerna gjordes med tre pojkar och tre flickor i årskurs nio på en skola i en 

stockholmsförort. Skolan drivs av kommunen och har, enligt skolverket, betygsmässigt ett 

väldigt högt genomsnittligt meritvärde. Av forskningsetiska principer och för att bevara våra 

respondenters anonymitet har vi valt att kalla dessa enligt följande:  

Flicka A 

Flicka B 

Flicka C 

Pojke A 

Pojke B 

Pojke C 

 

3.1 Hur uppfattar elever att betygsättning i ämnet idrott och hälsa 

går till? 

Under denna rubrik talade vi med eleverna om huruvida de ansåg att de fått information kring 

kunskapskraven i läroplanen, om de ansåg att de förstod dessa, om hur bedömningen i ämnet 

går till samt om bedömningen skiljer sig beroende på vilket området inom ämnet det är som 

skall bedömas.  
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Alla elever utom en upplever att de på något vis fått information kring kunskapskraven i 

ämnet.  Hur detta gått till och i vilken utsträckning de har informerats skiljer sig dock rejält.  

Flicka A säger: 

 

Vi fick information av vår klassföreståndare när vi hade utvecklingssamtal tillsammans 

med våra föräldrar. Då gick vi igenom vad som krävdes för de olika betygen i samtliga 

ämnen. 

 

Flicka C säger däremot att ”Vår lärare har pratat lite om det”.  

När vi frågade hur detta gick till så svarade hon att 

 

Hon kan ha pratat någon gång med hela klassen men hon har i alla fall pratat lite med 

mig och jag har sett lite kriterier så jag vet i alla fall saker man ska kunna. Hon har 

pratat lite grand så jag har hört att man måste vara duktig på olika delar och så… Men 

jag kan inte vara hur utförlig som helst. 

 

Ovanstående citat ger en ganska sammanfattande bild om hur elevernas uppfattningar kring 

hur och i vilken utsträckning de informeras om kunskapskraven. Den enda eleven som 

svarade att han inte fått någon som helst information av läraren kring kunskapskraven var 

Pojke A. Han hade tittat på kunskapskraven för andra ämnen på egen hand men när vi frågade 

varför han inte tittat på kraven för idrott och hälsa uppgav han att han inte visste var dessa 

fanns.  

När vi sedan frågar om eleverna anser sig förstå kunskapskraven säger fyra av sex att de 

tycker sig förstå kraven. Pojke A hade ingen uppfattning eftersom han inte hade sett några 

kunskapskrav och Flicka B svarade ett rakt ”Nej”. Då eleverna hade väldigt skilda 

erfarenheter kring hur mycket information de fått om betygskraven så gjorde vi ett litet test. 

Vi citerade ordagrant ett kunskapskrav ur kursplanen för idrott och hälsa.  

Kravet är för betyget C inom området friluftsliv och utevistelse: 

 

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. 
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Vi bad sedan eleverna att förklara ovanstående utdrag i praktiken, vad de trodde att de 

behövde klara av för att få betyget C. Detta gav oss en del intressanta svar, för här blev det 

ganska luddigt.  

Flicka A svarade: ”Jag vet inte, jag tror att man måste vara rätt så bra. Alltså, kunna sporten 

och vara som det står, relativt bra, och försöka göra sitt bästa. Då tror jag att det räcker för 

ett C”. 

Flicka B:s tolkning av utdraget löd 

 

Det är väl ändå att man har ganska bra koll, veta var saker ligger och så vidare. För att 

få godkänt kanske man måste kunna läsa kartan men för att få C kanske man måste 

kunna, liksom orientera sig bättre. Asså jag vet inte riktigt… 

 

Pojke A var lite mer kortfattad i sitt svar: ”Öhh jaa alltså, hitta runt med en karta”. 

På följdfrågan om vad han trodde att begreppet ”med relativt god säkerhet” betydde i 

sammanhanget svarade han: ”Att man kan hitta runt men man kanske kommer fel ibland”. 

Pojke B var den enda av eleverna som inte gjorde ett försök att förklara utdraget, han svarade 

helt sonika: ”Kanske inte riktigt när jag hör det på det sättet. Det blir lite svårt att tyda när 

det formuleras på det där sättet” på frågan om han förstod vad man behövde göra i praktiken 

för att uppnå betyget C.  

Flicka C tolkar hur utdraget tillämpas i praktiken såhär:  

 

Ja jag förstår ju alltså att om jag inser att jag är jättebra och alltid springer helt rätt och 

tar de rätta vägarna och läser kartan på ett bra sätt jämfört om jag går och frågar läraren, 

hur gör man här och så vidare, det blir ett lägre betyg eftersom man inte klarar av det 

själv. 

 

Efter att vi visat ett exempel på hur ett kunskapskrav kan se ut i teorin och försökt få eleverna 

att berätta hur de tror detta kunskapskrav omsätts i praktiken gick vi över till att diskutera 

bedömningssituationer i olika områden inom idrott och hälsa. De områden vi diskuterade 

kring var orientering, som i kursplanen finns omskrivet under området friluftsliv och 

utevistelse, dans som finns under rörelse samt bollspel som över huvudtaget inte nämns i 

kursplanen. De första vi frågade kring var orientering. Här hade samtliga elever en ganska 

klar uppfattning om när de blev bedömda. Klassen hade en gång per termin en 

orienteringsdag då de var ute och orienterade i skogen. Vid detta tillfälle blev de också 
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bedömda. De berättade också att de fick några lektioner innan orienteringsdagen att öva på 

kartkunskap samt orientera sig i kända miljöer, typ skolans närmiljö. De tyckte även att de 

visste vad de blev bedömda på under orienteringsdagen- resultat. Vilka resultat som krävdes 

för att uppnå de olika betygen hade de däremot mindre koll på . Pojke C sa följande om den 

information eleverna brukar få inför orienteringsdagen:  

 

Vi får mest bara reda på hur många poäng man kan få, och hur länge vi kommer vara 

borta och var vi kommer vara. Vi får inte reda på så mycket om hur själva 

bedömningen kommer ske, utan mest bara hur vi kommer göra det liksom.  

 

Flicka C ger liknande bild gällande oklarheter vad som bedöms under orienteringsdagen: ”Nej 

jag tror inte att vi har fått reda på innan att på den här orienteringstävlingen så måste ni ha 

alla rätt för att få A. Inte vad jag kommer ihåg”. 

Kring bollspel är uppfattningen om bedömning annorlunda. Enligt eleverna sker 

bedömningen under hela terminen och deras prestationer bedöms under varje lektion.  

Flicka A ger sin syn på hur hon tror bedömningen i bollspel går till:  

 

Nej alltså, jag vet inte riktigt exakt hur hon bedömer oss men hon ser ju liksom för varje 

lektion hur vi, liksom kör, om vi är väldigt fokuserade så får vi kanske ett lite högre 

betyg än om vi bara står och hänger och inte gör någonting.  

 

Pojke As svar är liknande: ”Vi bedöms under hela året tror jag”. 

Det sista bedömningsområdet inom ämnet vi frågade eleverna om var dans. Här skilde sig 

uppfattningarna om hur bedömningen gick till något. Flicka C gav ett exempel på hur en 

dansperiod inom idrottsundervisningen kan se ut: ”Vi har gjort så att vi har jobbat i grupper 

några lektioner och gjort en egen dans som vi sedan visar upp. Och då bedömer hon hur bra 

man är på att dansa”. På frågan om hon tror att de bara blir bedömda under själva 

uppvisningen svarar hon:  

 

Ja vi blir bedömda på uppvisningen, men jag tror även att hon bedömer lite grand under 

tiden när hon går runt och kollar hur vi arbetar med danserna, hur vi kan få ihop en bra 

dans och hur välengagerade vi är och så. Så att man kan ju säga att hon bedömer under 

alla lektioner hela tiden men de viktigaste, största grejerna är då man visar upp.  
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Utifrån de svar vi fått så upplever eleverna att bedömningen skiljer sig beroende på vilket 

område inom ämnet som bedöms. I orientering så sker bedömningen summativt vid ett 

enstaka tillfälle, något som närmast kan liknas med ett praktiskt prov. Eleverna får några 

lektionstillfällen på sig innan bedömningstillfället att öva utan att läraren väger in 

prestationerna under dessa lektioner i den slutgiltiga bedömningen. Enligt eleverna är det 

sedan resultatet under orienteringsdagen som avgör betyget. Med bollspel är det däremot 

annorlunda enligt eleverna, där upplever de att läraren tittar på deras insatser under hela 

terminens gång och bakar ihop detta till ett slutgiltigt betyg. Något som mer liknar formativ 

bedömning.  Det sista området inom ämnet vi diskuterade var dans. Enligt eleverna kunde ett 

vanligt dansperiodupplägg vara att det under några idrottslektioner i följd arbetade i små 

grupper med att sätta ihop en egen dans. Under lektionerna fick de då sätta ihop en dans och 

öva på denna. På en angiven lektion fick de sedan visa upp sin dans för resten av klassen och 

läraren som då bedömde deras insatser. Enligt eleverna var det prestationen på denna 

uppvisning som vägde tyngst när betyget skulle sättas. Men de trodde även att läraren tittade 

på hur de agerade under de lektioner där de förberedde sig. Om de var engagerade i 

utformningen av dansen, visade god inställning samt hur aktiva de var under 

förberedelselektionerna. En slags blandning av formativ och summativ bedömning alltså.  

 

3.2  Vilka uppfattningar har elever om vad de betygsätts på? 

Här ville vi ta reda på om eleverna ansåg sig ha fått information om vad deras lärare 

bedömde, något som är en viktig förutsättning för att ha chans att nå det betyg man som elev 

strävar efter. Vidare ville vi att eleverna skulle ge sin bild av vad de upplevde att de blev 

bedömda på. Tillexempel om det var idrottliga färdigheter, inställningen, närvaron, fysisk 

status och så vidare. 

 

På frågan om eleverna fått information från läraren vad denne baserade sina bedömningar på 

så var det ingen som ansåg att det fått utförlig information. Flicka B svarade att hon fått lite 

information av läraren kring vad hon blir bedömd på. När vi bad om ett exempel svarade hon: 

”Hon har sagt typ att det är typ rörelse och dans som höjer upp mitt betyg”.  På samma fråga 

svarade Flicka A: ”Nej det är jag tveksam till. Jag vet inte riktigt hur hon bedömer oss men 

jag antar att det är som det står i kursplanen”.  
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Pojke B kan inte heller dra sig till minne att han fått information kring vad läraren sätter betyg 

på. Men efter att vi förtydligat frågan svarade han: ”Jo det har hon väl sagt när vi har gjort 

vissa uppgifter”.  Pojke C tycker även han att informationen eleverna får av läraren är 

bristfällig. ”Alltså jag tycker inte vi får jättemycket, inte direkt så att man får höra om typ var 

man ligger på kriterierna utan det enda vi har fått höra är väl egentligen betyg. I alla fall av 

vår lärare”.  Sammanfattningsvis verkar det som att eleverna uppfattar informationen de får 

av läraren som skral. Om eleverna inte får någon utförlig information kring vad det är deras 

lärare bedömer så blir det intressant att höra vad de tror ligger till grund när läraren skall sätta 

sina betyg. Vi frågade därför eleverna vad de trodde att de blev bedömda på i olika områden 

inom idrottsämnet. Som vi tog upp i föregående kapitel, 4.1, så var samtliga elever överens 

om att sättet hur de blev bedömda på skilde sig mellan olika områden. Vissa områden 

bedömdes vid specifika tillfället medan andra bedömdes under hela terminens gång, nu var 

frågan om även det som betygen baseras på också skilde sig åt. Eleverna var mer eller mindre 

överens om att det som betygsattes under orientering var det slutgiltiga resultatet. Alltså den 

idrottsliga prestationen.  Medan bollsport, utifrån vad eleverna trodde, var mer inställning och 

aktivitetsnivå under lektionen. På frågan om vad de blir bedömda på i bollsport svarar Flicka 

C:  

 

 Där blir vi bedömda på hur välengagerade vi är, om vi spelar typ fotboll hur mycket vi 

engagerar oss i att försöka röra bollen, även om man inte är så duktig så måste man 

ändå såhär försöka, här passa mig och så.  

 

På följdfrågan om hon tror att en elev med sämre kvalité alltså kan få ett bättre betyg än 

någon som är jätteduktig men inte anstränger sig svarar hon:  

 

Alltså, om du är jätteduktig och sen så bara: nej men jag är så bra i det här, jag behöver 

inte visa det för läraren, då kan inte hon se att hon är bra. Jag hoppas i alla fall hon 

bedömer vad hon ser på lektionerna och inte bara: aa men han spelar i ett jättebra lag 

typ.   

 

Pojke C ger delvis samma bild Flicka C angående vad det är som läraren bedömer: ”Det är 

väl hur aktiv man är och hur mycket man försöker, och sen är det väl också hur bra det går”. 

Han anser alltså att det är främst inställningen som ligger till grund för betyget men också till 

viss del den idrottsliga prestationen.  
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När det gäller dans och vad för prestationer som bedöms på danslektionerna så menade 

eleverna att det var en kombination av dansmässiga färdigheter som rytm och kombination 

samt inställning och engagemang. Flicka A berättar hur hon tror läraren bedömer eleverna 

under danslektionerna:  

 

Jag tror det är lite både och, jag tror att när hon skall sätta betyget så ser hon i allmänhet 

hur du har utvecklats och sådär, och sen har vi även så med dansen att hon bedömer: de 

här var ganska bra, det var ett B eller C tillexempel.  

 

Om man skall sammanfatta det eleverna berättat för oss gällande vad som bedöms så kan man 

tyda ett mönster från föregående avsnitt. Enligt eleverna så avgörs betyget i friluftsliv mer 

eller mindre uteslutande av den idrottsliga prestationen på den orienteringsdag klassen hade 

en gång varje termin. När det kommer till bollsport, enligt eleverna ett betydligt mer vanligt 

förekommande inslag på idrottslektionerna än friluftsliv, så är den avgörande faktorn 

inställningen och aktivitetsnivån på lektionerna sätt över hela terminen. När klassen har 

danslektioner så arbetar de, precis som med orienteringen, ofta ett par lektioner i följd med 

detta. Den stora skillnaden gentemot orienteringen är, enligt eleverna, att läraren bedömer 

både engagemanget och de dansmässiga färdigheterna hos eleverna. Flicka A målar upp en 

ganska tydlig bild av formativ bedömning i sitt svar kring vad läraren bedömer eleverna på 

under danslektionerna.  

    

3.3  Vad menar elever att det här viktigt att bedöma i ämnet idrott 

och hälsa? 

I detta sista avsnitt skall vi analysera och redovisa vad eleverna anser att man behöver vara 

bra på för att få ett så högt betyg som möjligt, om de anser något område i ämnet vara mer 

viktigt för att få ett så högt betyg som möjligt, om de anser att de blir bedömda rättvist i 

förhållande till kunskapskraven samt om de får någon återkommande feedback under 

terminens gång.  

 

Vi frågade eleverna vad de trodde man behöver göra eller vara bra på för att få ett så bra 

betyg som möjligt. Svaren skilde sig åt en del, men återkommande inslag var aktivitet och 

engagemang. Nedan redovisas samtliga elevers svar på frågan: 
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Flicka A: Alltså jag tror man måste visa intresse och inte liksom bara sitta när det är 

något tråkigt. Jag tror att om man visar entusiasm och verkligen gör sitt bästa så tror jag 

hon kan ge en ett bra betyg. Även fast man kanske inte är jättebra på sporten, så kan 

man visa att man verkligen försöker i alla fall. Jag menar, alla är inte jättebra på sport, 

alltså fysiken kanske inte riktigt är på topp, men man kan ändå få ett A om man visar 

intresse. 

 

Pojke A: ”Kondition, eller springa snabbt”. 

 

Flicka B: ”Alltså grejen är att man behöver vara bra på typ såhär, alltså man måste vara 

hyfsat bra på allt, man kan inte vara såhär jättebra på en sak och sen typ såhär suga på 

fotboll”. 

 

Pojke B: ”Näe det är väl att man ska försöka vara aktiv i allt som man gör. Om man liksom 

inte gillar fotboll så ska man inte sitta och göra ingenting då utan man ska vara lika aktiv i 

allt man gör”. 

 

Flicka C: Eeeh , jag tror man behöver visa att man framförallt är väldigt duktig på att 

springa, alltså kondition. Och även engagera sig när det gäller bollsport, även om man 

kanske inte är hur bra som helst så tror jag ändå att man kan få väldigt högt på det om 

man ändå verkligen försöker och sådär. Och även att man visar alla delar inom idrotten, 

när vi kör balans eller så, man måste delta aktivt på alla lektioner, det är nog en viktig 

grej. 

 

Pojke C: ”Man behöver vara bra, och verka entusiastisk och försöka så bra man kan på 

allting och så”. 

 

Eleverna är överens om att det som är viktigast för att få bra betyg enligt dem i huvudsak är 

inställning och en hög aktivitetsnivå. Man behöver inte nödvändigtvis ha så goda tekniska 

färdigheter i tillexempel bollspel utan det viktigaste är snarare att man håller en hög fysisk 

nivå och hela tiden är delaktig under lektionerna.  

 

En fråga vi ville ha svar på var ifall att eleverna ansåg något område inom ämnet var viktigare 

att vara duktig på än andra för att få ett bra slutbetyg. Ingen elev ansåg att något specifikt 
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område vägde tyngre än något annat men några av eleverna trodde att de områden som ofta 

förekom på lektionerna var viktigare att vara duktiga på än de som inte förekom så ofta. 

Flicka C sade:  

 

Jag tror inte det är viktigare att vara bra i alltså en grej mer än den andra, men det kan 

också bero på läraren, om den kör väldigt mycket av den ena grejen så kanske man 

måste vara bra på den grejen för att få bättre betyg. 

 

En annan återkommande reflektion var att flera elever framhöll de områden där den 

idrottsliga prestationen bedöms som viktiga att vara bra i. Pojke C svarade följande på denna 

fråga: ”Det viktigaste är dom mer fysiska grejerna, saker där man blir bedömd mer på sin 

prestation, typ orientering och springgrejer och sånt där. Där man gör mer idrottslika 

saker”.  

 

Man kan alltså inte från elevernas sida peka ut något specifikt område som viktigare än något 

annat. Det råder istället delade meningar om det viktigaste är att hålla en jämn nivå och 

prestera över hela terminen eller att man sticker ut när det hålls lektioner vars innehåll inte är 

så vanligt förekommande.  

 

En följdfråga inom samma ämne blir då ifall eleverna anser sig bli rättvist bedömda av sin 

lärare. Här är samtliga elever ense om att så nog är fallet. Även om det råder en ganska stor 

osäkerhet hos eleverna eftersom de inte känner sig säkra på vad som står i kursplanen.  Flicka 

A säger: ”Jag tror det, jag tränar väldigt, väldigt mycket på fritiden och sådär, friidrott 

tränar jag då, och då så tror jag att hon har märkt att jag försöker göra mitt bästa och sådär. 

Det tror jag”.  

 

Pojke C tror även han att han blir bedömd rättvist men belyser samtidigt problemet som kan 

uppstå när eleverna inte är medvetna om kunskapskraven som finns:  

 

”Jag det tror jag hon gör, men jag vet inte riktigt, som sagt, när vi får vårt betyg så har 

vi ju inget betygsnack eller sådant riktigt utan man får betygen liksom. Det kanske 

skulle vara bra att få det”. 
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Här får vi en naturlig övergång till vår sista underfråga. Den som berör kommunikationen 

mellan lärare och eleverna. Att eleverna får löpande information från läraren under terminens 

gång kring hur man ligger till betygsmässigt, vad man behöver förbättra och förändra för att 

nå ett högre betyg måste anses som en viktig förutsättning för att ha en chans att nå det betyg 

man strävar efter. Pojke C efterlyste i citatet ovan just mer sådan kommunikation.  

Även de andra eleverna tycker kommunikationen med läraren kring betyg under terminens 

gång är brisfällig.  

Pojke B svarar på frågan om läraren diskuterar med eleverna om vad de behöver utveckla och 

förbättra för att få ett högre betyg: ”Nej det brukar dom inte göra. Det brukar oftast vara så 

att vi får gå till läraren och fråga om vi nu vill höja oss. Så förklarar dom för oss. Annars så 

gör dom inte det regelbundet”.   

Flicka A:s svar löd såhär:  

 

”Nej inte med mig i alla fall, hon kanske gör det med någon annan, jag vet inte, men jag 

tror inte hon håller på och tar ut oss och diskuterar kring betyget och vad man kan göra 

bättre, det tror jag är upp till eleven. Om man vill ha feedback så går man till henne och 

frågar”. 

 

Skall man sammanfatta de svar vi fått så anser eleverna att det som är viktigt att bedöma i 

idrott och hälsa är inställningen, att vara bra i de områdena där prestationen bedöms, att det 

kan vara viktigare att vara bra inom de områden som man lägger mycket av lektionstiden på, 

som till exempel bollspel samt att alltid vara aktiv snarare än att prestera väldigt bra tekniskt.  

 

4. Diskussion 

Syftet med denna studie har varit att undersöka bedömningsmedvetenheten hos sex stycken 

elever i årskurs nio. För att undersöka detta har vi haft tre stycken frågeställningar. Det första 

vi ville tala med eleverna om var hur de uppfattade att betygsättningen i idrott och hälsa går 

till. Vi har använt oss av summativ och formativ bedömning som teoretisk utgångspunkt .  

För att besvara denna frågeställning kring hur betygsättningen går till hade vi några 

underfrågor.  Det första vi intresserade oss för var om eleverna överhuvudtaget hade fått 

information om betygskraven som finns i läroplanen. Alla utom en påstod att de fått någon 

form av information kring betygskraven.  Hur denna information delgivits och i vilken 

utsträckning detta skett skilde sig dock rejält. Någon hävdade att informationen delgivits vid 
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terminens början, en annan vid utvecklingssamtal och en tredje sade att idrottsläraren hade 

haft personliga samtal med eleverna och där talat om betygskraven. Den elev som uppgav att 

han inte fått någon information angående betygskraven sa även att han inte tittat på egen hand 

tittat på betygskraven för att han inte visste var de fanns.  Att sex olika elever från samma 

klass ger lika många olika svar på hur informationen kring betygskraven sett ut tyder på att 

någon konsekvent metod för att informera eleverna om betygskraven saknas. Detta är för oss 

problematiskt. Det kan tyckas naivt att tro att alla elever skall ha järnkoll på samtliga 

kunskapskrav i idrott och hälsa, men när vi nu har ett betygsystem där kunskapskrav ligger till 

grund för betygen så bör väl ändå en överhängande majoritet av eleverna åtminstone kunna ge 

en samstämmig bild över hur de informerats kring dessa.  Extra märkligt blir det för oss då vi 

genomfört undersökningen på en skola där betygsnittvärdet ligger väldigt högt. Man kan 

därför anta att de allra flesta eleverna på denna skola är väldigt måna om sina betyg.  

Detta får även konsekvenser för elevernas framtid, och drar ett löjets skimmer över ämnets 

seriositet, när eleverna ska söka vidare på sina betyg och de inte ens har bra koll på vilka krav 

som ställs för respektive betygsnivå. Då blir det problematiskt om en elev ska försöka få ett 

visst betyg men inte vet vad den behöver uppnå. 

 

  Bilden som målas upp av eleverna i vår undersökning stämmer överens med det resultat som 

Redelius & Hay kom fram till, nämligen att en majoritet av eleverna uppgav att de fått studera 

betygskriterierna vid ett enstaka tillfälle vid terminens början. Detta ledde till att eleverna 

snabbt glömde bort betygskriterierna och inte reflekterade kring dessa under lektionerna. 

(Redelius, Hay, s.217-223) 

 

En förutsättning för att det överhuvudtaget skall vara någon mening för läraren att informera 

eleverna om betygskraven är att dessa är begripliga och hanterbara. Vi frågade först eleverna 

om de ansåg sig förstå kunskapskraven, sedan gjorde vi ett litet minitest med våra 

respondenter där vi lät dessa läsa ett ordagrant citerat betygskrav och sedan försöka förklara 

hur detta skulle omsättas i den praktiska undervisningen. Då svarade fyra av sex elever att de 

ansåg sig förstå betygskraven, en elev hade inte tittat på de och en elev svarade nej. När vi 

sedan läste upp vårt lilla utdrag ur läroplanen och frågade om eleverna kunde omsätta detta 

till undervisningen i praktiken så började de vackla rejält. Några av eleverna gav då luddiga 

beskrivningar och några började till och med ändra sin uppfattning och kom fram till att de 

kanske ändå inte hade någon vidare förståelse för utdraget. En anledning till att eleverna 

uppfattar betygskraven som svåra att förstå kan vara att de kan tolkas väldigt olika beroende 
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på vem som läser dem. Ord som relativt, i huvudsak, viss och välutvecklade är ständigt 

återkommande i kunskapskraven. Det blir alltså lärarens tolkning av kunskapskraven som 

ligger till grund för elevernas betyg. Därför anser vi det vara av största vikt att läraren är 

tydlig med att informera eleverna vad denne förväntar sig av dem. Även här kan vi återkoppla 

till Redelius artikel, där svarar nämligen hela 23 procent att de tycker betygskriterierna är 

otydliga och oklara dessutom svarade 19 procent att de inte visste vad de skulle prestera för 

att få ett visst betyg (Redelius, Hay, s.217-223). 

 

   Ett annat intressant område att ta upp när man undersöker hur elever upplever att 

betygsättning går till är att fråga om hur en bedömningssituation ser ut och om dessa skiljer 

sig beroende på lektionens innehåll.  Vi lät eleverna berätta för oss om hur de upplevde att 

bedömningssituationer i olika områden inom idrottsämnet kunde se ut.  Här var bilden väldigt 

tydligt. Enligt eleverna bedöms vissa områden på ett summativt sätt, andra med ett formativt 

bedömningssätt och en del var som en kombination av båda delarna.  Vi bad eleverna berätta 

hur en bedömningssituation i orientering, bollspel och dans kunde se ut. Bilden som eleverna 

gav oss var att orienteringen bedömdes summativt. Eleverna arbetade med orientering ett 

antal lektioner i sträck med en tydlig progression som avslutas med en temadag som närmast 

kan liknas vid ett praktiskt prov. Enligt eleverna är det endast detta enskilda tillfälle som 

avgör betyget. Lektionerna innan kan ses som övning inför det kommande testet. Bollspel, 

som visserligen inte nämns alls i läroplanen, var enligt eleverna vanligt förekommande på 

lektionerna. Här trodde eleverna att de blev bedömda under varje lektion där läraren, när 

betygen skulle sättas, tittar på elevernas insatser under hela terminen och baserat på elevernas 

individuella resor sätter ett betyg. Ett tydligt exempel på formativ bedömning. Sist frågade vi 

om dansen, dansen var enligt eleverna en kombination av både formativ och summativ 

bedömning. Precis som vid orientering arbetade eleverna flera lektioner i följd med ett tydligt 

danstema. På den sista lektionen förekom någon form av förbestämt bedömningstillfälle 

liknande det som hölls vid orienteringen.  Den stora skillnaden gentemot orienteringen var att 

läraren även tittade på elevernas insatser på lektionerna som föregick bedömningstillfället. 

Det var heller inte endast det färdighetsmässiga resultatet som låg till grund för betyget utan 

lika mycket inställningen och aktivitetsnivån under lektionerna. Medan det på orienteringen 

räckte med att man gjorde ett gott idrottsligt resultat vid bedömningstillfället.  
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Utifrån de svar vi fått från eleverna tycks de ha en överlag god förståelse kring hur de blir 

bedömda och när. Samtliga gav en samstämmig bild över hur bedömningarna inom de olika 

områdena går till. Det verkar förekomma former av både summativ och formativ bedömning.  

Det verkar för oss som om det som avgör om ett område bedöms formativt eller summativt 

beror på om aktiviteten är vanligt förekommande i undervisningen. De aktiviteter som 

förekom ofta på lektionerna bedömdes formativt medan de mer sällsynta, och för läraren lite 

mer svårorganiserade, aktiviteterna, i detta fall orientering, bedömdes summativt.  

Majoriteten av det som eleverna presterar på idrotten tycks ändå bedömas formativt. Vilket 

överensstämmer med resultatet i Kristian Lindbergs studie som visade att eleverna i Sverige 

bedöms mer formativt medan det i vårt grannland Norge är mer fokus på resultatmässiga 

prestationer och teoretiska färdigheter, alltså något som får anses vara summativ bedömning 

(Lindberg, sammanfattningen). 

 

Vår nästa frågeställning handlade om elevernas upplevelse kring vad de blir bedömda på. 

Alltså vilka färdigheter läraren baserar sitt betyg på.  Vi började här undersöka om eleverna 

ansåg sig få information av läraren kring vad som bedöms. Ingen elev kunde här ge ett tydligt 

svar på den frågan. Det enda område där de flesta eleverna kunde ge ett konkret exempel på 

vad som bedömdes var orienteringen. Där uppgav vissa av eleverna att de innan 

bedömningstillfället fick information om vad läraren krävde i resultatväg.  Trots den uteblivna 

informationen från läraren hade eleverna ändå vissa uppfattningar kring vad de blev bedömda 

på.  Det som återkommer i svaren är att det viktigaste för läraren enligt eleverna är 

inställningen och hur aktiv man är på lektionerna.  Uppfattningen kring att det är främst 

inställning och aktivitetsnivå som avgör vilket betyg man får är återkommande hos eleverna 

när de besvarar frågor kring vad de anser vara viktigt att betygsätta.  Att man ständigt gör sitt 

bästa och visar intresse även fast man kanske inte tycker aktiviteten på lektionen är speciellt 

rolig. Detta faller helt i linje med det som både Lindahl och Redelius påvisar i sina respektive 

studier, nämligen att eleverna tror att det som är viktigt för att nå ett högt betyg är att man 

alltid gör sitt bästa, är engagerad och försöker även fast man inte är så duktig(Johansson, 

Lindahl, Rowa, s.3)(Redelius, Hay, s.217-223).  

Det verkar således som att uppfattningen hos eleverna, den nya läroplanen till trots, 

fortfarande är att det är inställningen och engagemang på lektionerna som är avgörande när 

betyget skall sättas.  Detta är enligt oss problematiskt. Om man studerar ämnets kunskapskrav 

så står där ingenting om att viljan hos eleven skall påverka betyget. Istället är det som för 

vilket annat skolämne som helst nämligen elevens kunskap inom olika områden som 
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sammanbakas till det slutgiltiga betyget. Elevernas bild av att det egentligen räcker med att 

man går på lektionerna och där gör sitt bästa för att få ett bra betyg reducerar enligt oss 

ämnets egenvärde. Det drabbar också eleverna själva eftersom de kanske förväntar sig ett 

högre betyg än vad de i slutändan tilldelas. Vi har också, när vi frågat eleverna, märkt dels att 

de själva tar ett större ansvar att titta på kunskapskraven i de mer teoretiska ämnena, men 

också att de har bättre koll på vad som krävs i andra praktiska ämnen, som slöjd och 

hemkunskap. Det borde enligt oss inte vara någon skillnad på att veta vad som krävs för ett 

visst betyg i exempelvis slöjd jämfört med idrott och hälsa. Här har läraren en viktig uppgift 

att verkligen informera samt se till att eleverna förstår kunskapskraven. Läraren kanske måste 

göra någon form av förenkling av kraven och inte bara läsa upp det som finns från skolverket 

för att eleverna ska förstå och inte tycka att det är ointressant och strunta i betygskriterierna. 

Eleverna beskriver kommunikationen med läraren under terminens gång som bristfällig. Detta 

blir också ett stort problem i ett ämne som till stora delar bedöms formativt där betyget 

grundar sig på en terminslång process och där det inte förekommer några direkta prov. Om då 

eleverna inte får feedback på deras insatser, hur de ligger till och vad de behöver förbättra för 

att utvecklas så faller hela konceptet med att använda oss av formativ bedömning i det 

svenska skolväsendet.   

 

4.1 Metoddiskussion 

Vi valde att använda oss utav den kvalitativa metoden intervju för att få en djup nyanserad 

bild av vårt forskningsområde. Detta val gjorde att vi kunde ställa följdfrågor kring de 

områden vi fann vara extra intressanta samt att vi kunde reda ut eventuella missförstånd och 

leda tillbaka respondenterna på rätt spår igen. Nackdelarna med metoden vi valde är att vi inte 

kan säga något om en större grupp då vi bara intervjuade sex elever men eftersom vårt syfte 

var att studera just en mindre grupp elever på djupet så föreföll det sig så att kvalitativa 

intervjuer var den bästa metoden för vår studie. När vi skulle välja ut de sex elever som skulle 

delta i vår studie så pratade vi först med läraren och kom överens med henne om att hon 

skulle välja ut sex elever som hade lite olika uppfattningar och intresse kring ämnet. Detta kan 

komma att kritiseras eftersom det skulle kunna vara så att läraren valde ut de elever som hon 

trodde skulle säga bra saker om både ämnet och henne själv. Vi var dock försiktiga med att gå 

in på alltför utförligt med läraren innan vad vi skulle intervjua eleverna om för att i så hög 

utsträckning som möjligt undvika detta. Vi hade en intervjuguide som vi följde som bestod av 

16 frågor med vissa följdfrågor. Den bestod till största del av öppna frågor förutom vid sex 



24 

 

frågor som var lite mer stängda men där hade vi öppna följdfrågor. Vi hade kanske kunnat ha 

fler öppna frågor men vi tycker ändå att vi fick bra samtal med respondenterna och kunde 

ställa bra följdfrågor när frågorna var stängda. Vi genomförde våra intervjuer i ett tomt 

omklädningsrum vilket gjorde att vi kunde sitta ostört vilket bidrog till att vi kunde ha bra 

lugna samtal. Under de första två intervjuerna så tyckte vi att vi var lite för sugna på att få 

fram de svar vi ville så att vi gick lite fort fram med våra följdfrågor och lade orden i munnen 

lite på respondenterna istället för att låta de själva tänka efter och sedan komma med utförliga 

svar. Detta lärde vi oss allt eftersom och intervjuerna gick sedan bättre och bättre. Så här i 

efterhand kanske vi borde ha gjort några fler pilotintervjuer innan för att själva bli bättre i 

våra roller som intervjuare. Men i det stora hela så fungerade vår metod bra för vårt ändamål 

och vi kunde besvara våra frågeställningar utifrån det empiri vi fick in. 
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

 

Syfte och frågeställningar: Vårt syfte är att undersöka bedömningsmedvetenheten hos 

elever i årskurs 9 i ämnet idrott och hälsa. 

Frågeställningar:  

 Hur uppfattar elever att betygsättning i ämnet idrott och hälsa går till? 

 Vilka uppfattningar har elever om vad de betygsätts på? 

 Vad menar elever att det är viktigt att bedöma i ämnet idrott och hälsa? 

 

 

Vilka sökord har du använt? 
Idrott och hälsa, Lgr11, Physical education, graduating, evaluation, formativ bedömning, 

summativ bedömning 
 

 

Var har du sökt? 
GIH:s bibliotekskatalog, DiVa, Ebsco 

 

Sökningar som gav relevant resultat 
Ebsco: Physical education graduation 

GIH:s bibliotekskatalog: Formativ bedömning, summativ bedömning 

GIH:s bibliotekskatalog: Idrott bedömning 

 

Kommentarer 
 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 

 

Intervjufrågor. 

 

Har du fått information om dom mål och kunskapskrav som finns i idrott och hälsa?  

 

Om, JA på föregående fråga, hur informerades ni? (T.ex. Information under lektionstid, 

stenciler att läsa hemma, information på multimedial läroplattform, förenklade kunskapskrav, 

osv)  

 

 Anser du att du förstår kunskapskraven för årskurs 9?  

 

Tex: för betyget C ; ” 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.” 

 

Kan du sätta föregående citat i en sammanhang? 

 

 Vad innebär detta att ni skall göra i praktiken? 

 

Har du fått information om hur läraren bedömer dina insatser på idrotten?   

Om JA hur går detta till?  (Formativ, summativ bedömning) 

 

Kan du ge ett exempel på hur en bedömningssituation går till?  

 

Skiljer sig bedömningssituationerna beroende på vilket område inom ämnet bedömningen 

sker i? (tex, bollspel, orientering, friluftsliv, RD, hälsa) 

 

Kan du ge ett exempel på en bedömningssituation i bollspel går till?  

 

Kan du ge ett exempel på en bedömningssituation orientering går till?  

 

Kan du ge ett exempel på en bedömningssituation i friluftsliv går till?  

 



 

Kan du ge ett exempel på en bedömningssituation i RD går till?  

 

Kan du ge ett exempel på en bedömningssituation i hälsa går till? 

 

 Kan du ge ett exempel på en bedömningssituation i gymnastik går till?  

 

Vad tror/anser du att man bör göra/vara bra på för att få ett så högt betyg som möjligt?  

 

Anser du att din lärare bedömer dig korrekt i förhållande till de kunskapskrav som finns i 

läroplanen? (Motivera)  

 

Anser du att du ges möjlighet att under lektionstid nå och visa upp de kunskapskrav som finns 

i läroplanen? 

 

  Diskuterar din lärare med dig om vad du bör förbättra, utveckla för att nå ett högre betyg?   

 


