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Abstract 

Aim 

The purpose of this research is to study the need and the importance of marks in secondary 

school. The reason is to find out the students' perception of how they are motivated. 

Furthermore, how students experience the assessment and grading in physical education. 

 What attitudes do students have towards the mark in the subject physical 

education in 6
th

 and 9
th

 grade, also how does SOC affect their attitudes towards 

marks? 

 What kind of motivational significance do marks in physical education have in 6
th

 

and 9
th

 grade based on their SOC?  

 How do the students experience the assessment in grading in 6
th

 and 9
th

 grade 

based on their SOC?  

Method 

The data was collected with a quantitative approach. The sample consisted of four classes 

from 6
th

 grade and five classes from 9
th

 grade; all from two different schools in the county of 

Stockholm. In the implementation a total of 252 surveys were handed out. A pilot study was 

made with one class from one of the schools. The result has been interpreted by the 

theoretical perspective SOC (Sense of Coherence). 

Results 

Students generally have a positive attitude towards grades in physical education and they 

think it is important. The mean value of SOC in 6
th

 grade is higher than 9
th

 grade regardless of 

school. Students categorised in the high SOC value have a more positive attitude than 

students in the low SOC value category. The mark has a motivational significance and makes 

students work harder on the lesson. Students feel that they have a good understanding of how 

the scores are set, regardless of school, gender, grade and SOC. The assessment has a stressful 

impact on the students regardless of school, grade, gender and SOC-rating. The Schools’ 

geographic location matters.    

Conclusion 

Those thoughts about the need of assessment in physical education and students’ perception 

of marks have mainly been answered. Though the study is small and its results cannot be 

generalized it still agrees to some extent with previous research. Mostly, indications prove 

that the students' attitudes to the marks are positive. Moreover, there is a need of grades in 

physical education. Firstly for motivational purposes and secondly because the students 

themselves think the mark is important, even though it has a certain stressful effect. 

  



 

 

Sammanfattning 

Syfte och frågeställning 

Syftet med arbetet är att studera behovet och betydelsen av idrottsbetyg i grundskolan. 

Avsikten är att ta reda på elevernas uppfattning om hur de motiveras och hur de upplever 

bedömning vid betygssättningen i idrotts- och hälsoundervisningen.  

 Vilken inställning har elever till betyg i ämnet idrott och hälsa i årskurs 6 och årskurs 

9 och hur påverkas elevernas inställning till betyg utifrån deras KASAM? 

 Vad har betyg i ämnet idrott och hälsa för motiverande betydelse i årskurs 6 och 

årskurs 9 utifrån deras KASAM? 

 Hur upplever eleverna bedömning vid betygsättning i årskurs 6 och årskurs 9 utifrån 

deras KASAM? 

Metod  

Den datainsamlingsmetod som används har en kvantitativ ansats. Urvalet bestod av fyra 

klasser från årskurs 6 och fem klasser från årskurs 9 från totalt två skolor i Stockholms län.  I 

genomförandet lämnades totalt 252 enkäter. En pilotundersökning gjordes med en klass från 

en av skolorna. Resultatet har tolkats genom det teoretiska perspektivet KASAM (Känsla av 

sammanhang). 

Resultat 

Eleverna har överlag en positiv inställning till betyg i idrottsundervisningen och de tycker att 

det är viktigt. Medelvärdet av KASAM i årskurs 6 är högre än för årskurs 9 oavsett skola. 

Eleverna som klassificerats till kategorin högt KASAM-värde har en mer positiv inställning 

än eleverna i kategorin lågt KASAM-värde. Betyget har en motiverande betydelse och får 

eleverna att arbeta hårdare på lektionen. Eleverna upplever att de har goda insikter i hur 

betygen sätts oavsett skola, kön, årskurs och KASAM. Betyget har en stresspåverkan oavsett 

skola, årskurs, kön och KASAM-värde. Skolornas geografiska läge har viss betydelse.    

Slutsats 

De funderingar som fanns kring behovet av betyg idrottsundervisningen och elevernas 

uppfattning om betyg har till stora delar besvarats. Då studien är liten och dess resultat inte 

kan generaliseras så stämmer den ändå delvis med tidigare forskning. Det mesta tyder på att 

elevernas inställning till betyg är positiv och att det finns ett behov av betyg i 

idrottsundervisningen, dels för motivationen och dels för att eleverna själva tycker betyget är 

viktigt, trots att det har en viss stressande effekt. 
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1. Inledning 

Det här arbetet har för avsikt att granska behovet av betyg i idrottsundervisningen i 

grundskolan. Vilken inställning har eleverna till betyg? Kan betyg fungera som motivation till 

att elever deltar i idrottsundervisningen? Hur upplever eleverna bedömningen? Har betyget en 

stressande effekt?  

Hälsa är ett delbegrepp inom idrottsundervisningen. Hälsa i ett livslångt perspektiv är 

något som läroplanen betonar: ”Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under 

uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet ” (Skolverket, 2011 

s. 51). Faller det syftet när elever stressar över idrottsbetyget som del i övrig 

betygssammanräkning? Jag vill i detta arbete ta reda på vilka elever som kan dra nytta av 

betygen och vilka som möjligen blir missgynnade. Resultaten kommer att berika mitt 

personliga intresse för betygssättningen i ämnet och förhoppningsvis också öka idrottslärares 

förståelse för betygets betydelse för elevers prestation och välbefinnande. 

2. Bakgrund 

Bakgrund till betyg i skolan går långt tillbaka i historien. Fram till 1960-talet hade skolorna 

det absoluta betygssystemet, det gällde både folkskolan och realskolan. Med det systemet 

menades att en absolut kunskap skulle överföras till eleverna. Betygsskalan gick från A-C 

med totalt sju steg i form av A, a, AB, Ba, B, BC och C. Det fanns även ett betygssystem för 

ordning och uppförande i båda skolformerna som hade A-D i realskolan och A-C i folkskolan. 

De skalorna hade inga mellansteg. Eleverna fick betyg redan från årskurs 1 under denna tid. 

De problem som kom med det absoluta betygssystemet var att det inte fanns några direkta 

riktlinjer i betygsättningen i form av kunskapskrav. Betygen blev därmed väldigt ojämnlika 

mellan eleverna när de konkurerade om platser på gymnasier och universitet. Därför 

genomfördes 1962 en skolreform och ett nytt betygssystem infördes, det relativa 

betygssystemet. Det nya systemet byggde istället på normalfördelningskurvan, som har sina 

rötter i en matematisk teori om hur befolkningen statistiskt presterar i olika uppgifter. I skalan 

1-5  kunde elever få som lägst betyg 1 och som högst betyget 5. Betyget sattes initialt inte 

längre i samtliga årskurser utan vid implementeringen endast i årskurs 8-9 i grundskolan. 

Tabell 1 nedan visar den procentuella spridningen inom klassen. 
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Tabell 1. Procentuell spridning inom klassen. 

Betyg 1 2 3 4 5 

Procent 7 24 38 24 7 

 

Betygssystemet ansågs länge som orättvist på grund av att den procentuella kvoten av ett visst 

betyg kunde ta slut. Lärarna var tvungna att sätta låga betyg för att uppfylla kvoten. 

(Skolverket, 2011). 

En ny läroplan infördes 1994 och skolan genomgick en reformation. Läroplanen Lpo 94 

syftade till att göra skolan mer målstyrd. Samtidigt gjordes betygssystemet om och fick tre 

godkända steg och ett icke godkänt. Detta betygssystem hade för avsikt att vara mer formativt 

och utveckla elevers kunskaper. Det som dock skedde var en betygsinflation. Lärarna använde 

sig av att sätta plus eller minus vid de olika stegen för att lättare visa eleverna vad de befann 

sig. Det ledde till ytterligare en reform 2011. Den reformen har samma kunskaps- och 

målrelaterade innehåll fast det finns ett 

större fokus på förmågor och 

kunskapsutveckling. Det nya 

betygssystemet innehåller fler steg och 

blir därmed mer precist vid 

bedömningarna. Skulle en elev väga 

mellan två betyg så finns ett mellanbetyg 

att sätta. (Skolverket, 2011).  

2.1. Skolans uppdrag 

Skolans uppdrag är enligt läroplanen att 

”främja lärande där individen stimuleras 

att inhämta och utveckla kunskaper och 

värden”(Skolverket, 2011 s. 9). Detta ska 

ske genom samarbete med hemmet. 

Hemmet och skolan ska tillsammans utveckla elever till att bli ”aktiva, kreativa, kompetenta 

och ansvarskännande individer och medborgare”(ibid, s. 9). Läroplanen (2011) poängterar 

vikten av detta samarbete för att överföra kulturarv, värderingar, traditioner, språk och 

kunskaper från generation till generation (s. 9). Tillsammans stöttar hem och skola varandra i 

en gemensam fostran för varje individ. Stor vikt ska läggas vid att förbereda eleverna för att 

anpassa sig till samhället snabba utvecklingstakt. Därför är det nödvändigt att eleverna 

Tabell 2. Jämförelse mellan betygssystem 
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utvecklar en förmåga att utbilda sig själva. Denna självabsorbering av fakta bör ske genom 

kritisk granskning av fakta och förståelse av konsekvenser av handlingar (Skolverket, 2011 s. 

11). 

2.2. Betygssättning i ämnet idrott och hälsa  

Ämnet idrott och hälsa har alltid framställts som ett praktiskt ämne med fokus på kroppsliga 

färdigheter. Claes Annerstedt (2002) fäster uppmärksamheten på fyra centrala 

kunskapsformer i skolan (s. 125). Dessa fyra former är fakta, färdighet, förståelse och 

förtrogenhet. Inom idrottsundervisningen får färdigheten ett klart större fokus. 

Idrottsundervisningen skiljer sig, inte bara genom sitt praktiska utförande, utan även för att 

det är uppbyggt kring att eleverna ska ingå i ett socialt sammanhang. Elever inhämtar 

information, bearbetar och förmedlar den tillsammans i detta sammanhang. Annerstedt (2002) 

markerar att det är genom detta system som lärande skapas och kunskap uppstår (s. 125). För 

att en betygssättning ska kunna göras krävs en rad förutsättningar från både läraren och 

eleven. För elevernas del är det krav på samarbete, grovmotoriska färdigheter och social 

kompetens. Lärarens utmaning blir att möta eleverna på deras individuella nivå (Annerstedt, 

2002 s. 125). 

Aktuell betygsdebatt 

Betyg debatteras ständigt, framförallt vid vilken ålder betygen först bör införas. Sverige 

tillhör de länder i EU som sätter betyg relativt sent i jämförelse med andra länder. Betygen 

sätts nu från årskurs 6. Förslag finns bland annat från Moderaterna att betygsätta från årskurs 

4. Deras argument är:  

Sverige ska ha en kunskapsskola som är målstyrd och då är det viktigt att målen följs 

upp. Betygen kan också fylla en mycket viktig roll när de kombineras med formativ 

bedömning, en pedagogisk metod som visat sig väldigt effektiv i den pedagogiska 

forskningen (Moderaterna, 2014). 

Socialdemokraternas resonemang är att behålla betygssättningen från årskurs 6:  

Betygen avgör om ungdomar har möjlighet att komma in på sin drömutbildning eller 

om man får det jobb man vill ha. Därför är betygen viktiga för elevernas framtid och 

måste sättas på ett likvärdigt och rättvist sätt. Om betygen inte är likvärdiga mellan 

skolor och delar av landet förlorar de sitt värde. Att betygsöverenskommelsen ska 

ligga fast och att betyg ska ges från årskurs 6 (Socialdemokraterna, 2014).  

Folkpartiet, som i 2014 års valrörelse hade mycket fokus på skolan, vill ha betyg från årskurs 

4. De skriver på sin hemsida:  

Vi vill att skolan ska ha tydliga kunskapskrav. Därför har regeringen förtydligat 

skolans kurs- och läroplaner. Redan på lågstadiet ska föräldrarna få veta vad skolan 
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förväntar sig av eleverna, genom ett skriftlig omdöme som ges från årskurs ett. 

Kunskapskraven ska utvärderas med betyg och nationella prov. De första nationella 

proven ges i årskurs tre. Eleverna får sina första betyg i sexan. Med betyg blir det 

tydligare vad eleverna förväntas lära sig i skolan. Betygen ger bra information till 

föräldrarna om hur det går för deras barn i skolarbetet. En tidig utvärdering gör också 

att lärarna kan upptäcka vilka elever som inte hänger med i undervisningen - och sätta 

in stöd och hjälp. Vi vill införa betyg från fyran. Det blir då en utvärdering av 

lågstadiet och om de grundläggande kunskaperna finns (Folkpartiet, 2014). 

Miljöpartiet har liksom Folkpartiet stort fokus på skolan i sin politik. Miljöpartiet lägger sina 

satsningar på lärarna: 

Istället för en växande hög pappersarbete vill Miljöpartiet se till att lärarna får vara 

just lärare. Mindre administration och fler medarbetare i skolan ger lärarna mer tid för 

undervisning och samtal med elever. Lärarna måste också få större rätt att besluta om 

särskilt stöd till elever. Vi vill införa en så kallad ordinationsrätt för lärare. Det betyder 

att en lärare själv ska kunna bestämma om en elev ska få extra hjälp med något i 

skolan (Miljöpartiet, 2014). 

Folkpartiet, Socialdemokraterna och Moderaterna är överens om att betyg är viktigt och 

bör finnas i den svenska skolan. De är oense om i vilken årskurs betygen bör implementeras. 

Miljöpartiet nämner inte ens betyg utan satsar mer på lärarna och deras roll i undervisningen.  

Innan det nya betygssystemet togs i bruk gjorde Lundahl, Román och Riis (2010) en 

vetenskaplig granskning om vilka effekter betygssättningen har på elevernas lärande (s. 22). 

De problem som framkom med betyg var att betyget, i en summativ form, inte ger någon 

formativ information om den aktuella kunskapen som erhållits.  Ett problem var att efter att 

betyget har satts tar det en hel termin för eleverna att ändra det, vilket orsakar 

motivationsnedgångar. Skolan är färdighetsbaserad och målorienterad och när betyget 

fungerar som ett summativt avslut på ett moment blir eleven omotiverad att visa samma sak 

igen. Därför anser Lundahl, Román och Riis (2010) att betyg är dåligt ur ett pedagogiskt 

perspektiv (s. 22).  

2.3. Styrdokument  

Skolverkets styrdokument syftar till att ge skolor och lärare riktlinjer för att bedriva 

undervisning. Dessa riktlinjer är framtagna av regeringen och avser att ge lärarna det centrala 

innehåll som undervisningen ska beröra. Samtidigt sätter de upp långsiktiga mål som lärarna 

ska jobba mot. Styrdokumenten är skapade så att lärarna också ges utrymme för egna 

fördjupningar och tillägg inom ämnena. Styrdokumenten lägger även fram de godtagbara 

kunskaper som uppfyller de olika nivåerna i betygsstegen (Skolverket, 2011 s. 5). 

  



5 

 

Betyg och bedömning 

Läroplanen (2011) lyfter fram:  

Betyget uttrycker i vad mån den enskilda eleven har uppnått de nationella 

kunskapskrav som finns för respektive ämne. Som stöd för betygssättningen finns 

ämnesspecifika kunskapskrav för olika betygssteg (s. 18).  

Skolans mål är att varje elev 

• utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och 

• utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras 

bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningar (Skolverket, 

2011). 

Betygskriterier i idrott och hälsa 

Betygskriterierna för att nå betyget E, det vill säga godkänt, i årskurs 6 är följande:  

[…] 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 […] (Skolverket, 2011). 

Betygskriterierna för att nå betyget E i årskurs 9 är följande: 

[…] 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 samman-

hanget. 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. Dessutom kan eleven hantera 

nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider […] 

(Skolverket, 2011). 

Det som sedan skiljer de olika betygsstegen är om eleven anses uppfylla kunskapskraven från 

till viss del som gäller för betyget E till relativt väl för betyget C och väl för att betyget A. 
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3. Tidigare forskning 

Tidigare forskning inom området betyg och bedömning har bland annat haft motivation som 

utgångspunkt. Det visas bland annat i följande studier: 

Barić, Vlašić och Cecić (2014) presenterar en studie om sambandet mellan elevers 

upplevda kompetens, inre motivation och målorientering (s. 117). Studien undersökte även 

skillnader mellan killar och tjejer. Urvalet bestod av 594 kroatiska elever. Datainsamlingen 

skedde genom en enkätundersökning. De resultat som framkom visade ett positivt samband 

mellan elevers upplevda kompetens, målorientering och motivation. Tjejer hade generellt mer 

inre motivation och var mer målorienterade än killar. Elever med hög grad av upplevd 

kompetens, särskilt killar, visade högre motivation och jobbade således hårdare under 

idrottsundervisningen än elever med mindre upplevd kompetens. Tjejer som upplevde sig 

själva som mindre kompetenta var generellt mindre motiverade till idrottsundervisningen 

(Barić, Vlašić och Cecić, 2014 s. 117). 

En annan studie gjord av Perlman (2013) syftade till att undersöka två olika 

undervisningsmetoder i idrottsundervisningen. Anledningen var en upplevd nedåtgående 

trend i elevers motivation i idrottsundervisningen i Australien. De två metoderna som 

beskrevs var öppet respektive slutet ledarskap. Urvalet bestod av 79 elever på högstadiet. Vid 

datainsamlingen gjordes ett för- och eftertest som mätte elevers upplevda kompetens, 

motivation och glädje. De resultat som framkom visade att eleverna upplevde en signifikant 

skillnad i motivation och glädje i det öppna ledarskapet jämfört med det slutna (Perlman, 

2013 s. 413).   

Jelena et al (2010) undersökte sambanden mellan elevernas skolprestationer och 

motivation i idrottsundervisningen (s. 35). Undersökningen syftade till att undersöka elevers 

prestation och betyg utifrån variablerna tidigare betyg och elevernas upplevda kunskaper 

inom idrott och fritidsaktiviteter. Urvalet bestod av 185 elever från årskurs 6 i två grundskolor 

i Belgrad, både killar och tjejer ingick i undersökningen. Undersökningsmetoden var en 

enkätundersökning där eleverna fick ranka sig själva på en skala. De resultat som gick att 

konstatera var att killar är mer motiverade för ämnet idrott och hälsa än tjejer. Däremot gick 

inga slutsatser att dra avseende om killar fick högre betyg än tjejer. Studien visar inga 

säkerställda samband mellan idrottsbetyget och elevens motivation i skolidrotten. 

Avslutningsvis tyder dessa resultat på att ålder, kön, motivation, regelbundna fritidsaktiviteter 

och elevernas egen uppfattning om kunskap i idrottsämnen är betydande faktorer för 

skolprestationen (Jelena et al, 2010 s. 34-36). 
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I den aktuella forskningen om betyg och lärande beaktas sambanden mellan lärarnas 

bedömningar av eleverna och deras kunskapsutveckling. I den forskning som Lundahl, 

Román & Riis (2010) lyfter fram i sin artikel om tidiga betyg i skolan, beskrivs betyg som en 

typ av feedback-system. Betyget används som summativ bedömning, det vill säga att det 

sammanfattar en elevs prestation över en viss tid. Hattie och Timperley (2007) beskriver 

betyget som en konsekvens av en eller flera prestationer (s. 81). Fortsättningsvis menar Hattie 

och Timperley (2007) att feedback är oerhört viktigt att använda på rätt sätt för att öka elevers 

framgång (s. 81). Skulle feedback användas systematiskt fel kan den missgynna elever, vilket 

i sin tur leder till minskad motivation och stagnerat lärande (s. 94). Forskning inom feedback 

tyder på att lågpresterande elever tenderar att ha mindre egen inbyggd feedback. Detta 

resulterar i att de kräver fler yttre faktorer, till exempel förstärkande lärare, föräldrar eller 

kamrater, för att ta sig framåt i sitt lärande. Hattie och Timperely (2007) förespråkar att 

feedback bör ha sin utgångspunkt till den gällande uppgiften snarare än till eleven (s. 97). 

Betyget summerar elevernas prestation med en bokstav utan någon direkt feedback ges.   

På uppdrag av Skolverket gjorde Larsson (2010) en undersökning i syfte att undersöka 

killars och tjejers villkor för att nå kunskapsmålen i idrotts- och hälsoundervisningen. De 

villkor som ansågs viktiga att undersöka var organisationens och undervisningsutformningens 

betydelse för elevernas resultat, närvaro, aktivitet, attityder och lärande (Larsson, 2010 s. 3). 

Datainsamlingen gjordes genom tre delstudier. Den första var en enkätstudie där totalt 233 

idrottslärare fick frågor om deras inställning till ämnet och hur villkoren för killar och tjejer 

var. I den andra delstudien användes intervjuer av idrottslärare med samma typ av frågor. Den 

tredje och sista delen bestod av observationsstudier av 32 lektioner. De resultat som framkom 

bestod av en rad olika bilder av hur ämnet idrott och hälsa kan se ut. Bland annat var 

undervisningsinnehållet relativt formbestämt och hade tydliga influenser av olika 

föreningsaktiviteter. Det betyder att idrottsundervisning domineras av bollspel och fysisk 

träning. Larsson (2010) lyfter fram: ”Stort fokus läggs vid att aktivera eleverna med fysisk 

aktivitet. Könsmönster framträder ibland, men det gör också andra typer av sociala mönster” 

(s. 3). Lektionerna har som utgångspunkt att eleverna ska få prova på så mycket som möjligt 

av sport och fysisk aktivitet. Fler resultat gällande elevernas villkor var att killar tenderar att 

dominera och tjejerna missgynnas. En balans mellan könen verkar vara svårt att få till stånd 

enligt lärarna. Det framkom även skillnader mellan olika skolors sociala bakgrunder. Socialt 

gynnade skolor hade generellt öppnare ledarskap med mer fokus på problemlösning och 

kreativitet än på prestation. Larsson (2010) menar att här framträder traditionella könsmönster 

mindre (s.3). De socialt gynnade skolorna når detta genom ett ordentligt stöd hos både 
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föräldrar och elever.  De socialt missgynnade skolorna tenderar att ha mer traditionella 

undervisningsmodeller. Lärarna på dessa skolor upplever sig ha litet stöd från föräldrar och 

elever. Eleverna är mer intresserade av att ha roligt än att lösa problem, lära sig och satsa på 

betygen. De socialt missgynnade skolorna har generellt också tydligare nivå av traditionella 

könsmönster. De slutsatser som forskarna drar är att förslag på ett utvecklingsarbete krävs för 

att skapa en mer jämlik skola, utan reproduktion av traditionella könsmönster. Bland 

förslagen finns en utökning av mer kreativa former som undervisningsmetod (Larsson, 2010 

s. 3). 

Sollerhed, Ejlertsson och Apitzsch (2005) gjorde en undersökning i syfte att hitta vilka 

positiva attityder elever hade till idrottsundervisningen utifrån deras KASAM (s. 85). 

Metoden som användes var en enkätundersökning med KASAMs standardiserade tretton 

frågor och frågor om elevernas betyg. Urvalet bestod av 301 gymnasielever, varav 131 tjejer 

och 170 killar. I de resultat som framkom visades att de positiva attityder eleverna har hade 

koppling till starkt KASAM. Även kopplingar till stark fysisk förmåga, mycket 

fritidsaktiviteter, höga betyg i idrott och hög grad av trivsel i skolan framkom. 

Sammanfattningsvis finns ett samband mellan KASAM och attityder till 

idrottsundervisningen. Sambanden tyder enligt Sollerhed, Ejlertsson och Apitzsch (2005) på 

att fysisk aktivitet kan bidra till utveckling av elevernas KASAM. Fortsättningsvis påverkar 

elevernas nuvarande KASAM-värde deras inställning till dels idrottsundervisningen men 

också sannolikheten att de kommer förbli fysiskt aktiva även senare i livet (Sollerhed, 

Ejlertsson och Apitzsch, 2005 s. 85).    

4. Teoretiskt perspektiv 

Aaron Antonovsky (2005) är upphovsman till det teoretiska begreppet KASAM, som består 

av tre centrala underbegrepp, som listas var för sig nedan (s. 43). KASAM är en 

sammandragning av orden ”Känsla Av SAMmanhang”.  Aaron Antonovsky (2005) var 

intresserad av varför människor höll sig friska trots svåra omständigheter i livet (s. 9). 

Antonovsky (2005) upplevde att all forskning i ämnet endast berörde hur människor blev 

sjuka, alltså patogena perspektiv (s. 10). Det Antonovsky (2005) gjorde var att vända på 

perspektivet och se motsatsen till det sjuka och istället fundera över vilka faktorer som 

påverkar att människor håller sig friska, alltså det han myntade som det salutogena 

perspektivet. Ordet ”salu” i salutogenes är latin och betyder hälsa, andra halvan av ordet är 

genes och kommer från grekiska ordet genesis, som betyder ursprung.  Det blev grunden till 

hans teori (s. 10). De tre begreppen nedan bildar tillsammans en känsla av sammanhang och 
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får ett uppmätt värde. Begreppen är inte självständiga utan är beroende av varandra. KASAM 

behöver avgränsas genom begreppet gränser och testas genom yttre stressorer.    

4.1. Begriplighet 

Begreppet begriplighet handlar om hur människor uppfattar de yttre och inre faktorer som 

påverkar deras liv. Människor som upplever hög grad av begriplighet förstår livet både i 

medgång och i motgång. Hög grad av begriplighet gör även att personen kan tänka sig in i 

olika situationer och ha hög tro på att situationer kommer att gå bra. Samtidigt kan personer 

med mindre mått av begriplighet ge uttryck för uppgivenhet och oro samt ha svårt att begripa 

varför saker händer just hen.  

4.2. Hanterbarhet 

Begreppet hanterbarhet ger ett mått på huruvida individen upplever sig hantera saker som den 

ställs inför, t.ex. olika krav och händelser. Det som utgör hanterbarheten är förhållanden som 

ofta finns i personens omgivning och närhet. Har personen hög grad av hanterbarhet känner 

personen tillit till dessa faktorer. Det kan vara att det finns en trygghetskänsla i samhället, sin 

familj eller vid kontakter med nya människor.  

4.3. Meningsfullhet 

Begreppet meningsfullhet grundar sig i värdet av att investera tid och energi i något. Detta 

begrepp kommer särskilt väl till pass i skolans värld då elever behöver hitta meningsfullhet i 

att lära sig nya saker (Antonovsky, 2005 s. 43-45). Ser eleverna idrottsundervisning som ett 

ämne att investera i för hälsa eller för att få betyg? I skolans värld blir begreppet 

meningsfullhet tydligt då eleverna måste kunna tillgodogöra sig sina studier. 

4.4. Gränser 

Gränser är den sfär personer sätter upp för de sammanhang som angår dem. Utanför denna 

gräns behöver personer inte ha KASAM då dessa områden helt enkelt inte berör dem, oavsett 

om de är begripliga, hanterbara, meningsfulla eller inte. Dessa gränser kan variera oerhört i 

omfång beroende på personens arbete, livssituation eller intressen. Gränsen inringar det 

område där KASAM är viktigt för personen (Antonovsky, 2005 s. 50-51). I denna studie blir 

elevernas gränser skolans värld och deras sociala bakgrund. 
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4.5. Stark och Rigid 

Begreppen stark och rigid handlar om tillförlitlighet inom KASAM. När en person känner en 

stark KASAM finns ett naturligt inneboende lugn hos personen. Personen finner råd och 

lösningar i livets olika problemsituationer. Däremot en person med rigid KASAM kommer 

vara ytterst känslig för förändringar och saknar flexibilitet när det uppstår jobbiga situationer. 

(Antonovsky, 2005 s. 53-59).  

5. Syfte och frågeställningar 

Syftet med arbetet är att studera behovet och betydelsen av idrottsbetyg i grundskolan. 

Avsikten är att ta reda på elevernas uppfattning om hur de motiveras och hur de upplever 

bedömning vid betygssättningen i idrotts- och hälsoundervisningen.  

 Vilken inställning har elever till betyg i ämnet idrott och hälsa i årskurs 6 och årskurs 

9 och hur påverkas elevernas inställning till betyg utifrån deras KASAM? 

 Vad har betyg i ämnet idrott och hälsa för motiverande betydelse i årskurs 6 och 

årskurs 9 utifrån deras KASAM? 

 Hur upplever eleverna bedömning vid betygsättning i årskurs 6 och årskurs 9 utifrån 

deras KASAM? 

6. Metod 

6.1. Datainsamlingsmetod  

Den datainsamlingsmetod som används i arbetet har en kvantitativ ansats. Datainsamlingen 

har skett genom en enkätundersökning i tre delar. Metoden tillåter en bred och omfattande 

överblick över vilken inställning eleverna har till betyg (Denscombe, 2009 s. 25). Den mäter 

även elevernas KASAM-värde och lyfter in geografiska aspekter då två skolor jämförs. Fokus 

hamnar på de statistiska relationerna mellan aktörerna, deras KASAM, årskurs och 

geografiska bakgrund. 

6.2. Enkätens utformning 

Enkäten består totalt av tre delar, benämnda del I, II och III. Den första delen (bilaga 2, del I) 

är KASAM och har en 7-gradig skala som svarsalternativ, där undersökningsgruppen ska 

markera hur de upplever befinna sig på skalan. Denna del är tagen ur Antonovskys bok 

Hälsans mysterium (2005). Enkätens andra del (bilaga 2, del II) berör idrotts- och 
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hälsoundervisningens bedömning. Här återfinns den 7-gradiga skalan samt ett antal öppna 

frågor. I enkätens tredje del (bilaga 2, del III) berörs elevers inställningar och uppfattningar 

om betyg i idrotts- och hälsoundervisningen. Detta arbete använder sig av enkätens del I för 

att mäta KASAM och del III för att få veta elevernas inställning till betyg. Enkätdel I, 

KASAM-13, kategoriserades till tre värdenivåer - lågt, mitten och högt KASAM-värde. 

Enkätdel II tas inte med i arbetet utan det avgränsas till del I och del III. Enkäten återfinns i 

sin helhet i bilagorna (se bilaga 2 - Enkät). 

6.3. Urval och genomförande 

Urvalet i studien har utgått ifrån bekvämlighetsprincipen. Det innebär att skolorna är kända 

(Denscombe, 2009 s. 39). De två skolornas geografiska läge är i Stockholms län, den ena mer 

centralt belägen och den andra i ett ytterområde. Eleverna som svarade bestod av fyra klasser 

från årskurs 6, två från respektive skola, och fem klasser från årskurs 9, två från ytterområdet 

och tre från den centralt belägna skolan.  

I genomförandet lämnades totalt 252 enkäter ut till två skolor. De veckor som avsattes för 

datainsamlingen var v.47-48, 2014 på skola A och v.49-50, 2014 på skola B. På skola A 

skedde all datainsamling under idrottslektionen. På skola B skedde insamlingen för årskurs 9 

under mentorstiden och för årskurs 6 på idrottslektionen. Under vecka 46, 2014 gjordes en 

pilotstudie med en årskurs 6 från skola A. Detta i syfte att kontrollera så eleverna förstod 

frågorna på enkäten. 

6.4. Databearbetningen  

Databearbetningen har skett med hjälp av Excel. Först redogörs för hur KASAM-enkäten 

bearbetats, därefter presenteras studiens frågeställningar och enkätdel III i en tabell där några 

frågor relateras till KASAM. Sist visas hur de medverkandes fördelning mellan skola, årskurs 

och kön bearbetades.  

Kategorisering utifrån KASAM-värde 

Materialet i enkäten KASAM-13 (Bilaga 2 - Enkät, del I) består av tre begrepp, begriplighet, 

meningsfullhet och hanterbarhet som respondenterna svarat på. Begriplighet fångas med 

frågorna 2,6,8,9,11, hanterbarhet med frågorna 3,5,10,13 och meningsfullhet med frågorna 

1,4,7, och 12. När respondenternas svar summerats skapas ett värde. Detta värde delades 

sedan in i kategorier som benämns Lågt, Mitten och Högt KASAM-värde, se Tabell 3. 
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Svarsskalan delades in i tre delar utifrån dess sju steg, där upplevelsegraden bestämmer 

värdet, detta följer kategorierna lågt, mitten och högt KASAM-värde.  

Tabell 3. KASAM-kategorisering. 

Kategori KASAM-värde  Värde i svarskala Antal svarande 

Lågt 13-45,5  <3,5 16 

Mitten 45,5–58  3,5–4,5 100 

Högt 58-91  >4,5 126 

Kategorisering av frågeställningar 

All grunddata sammanställdes och därefter togs relevant data ut som presenteras med hjälp av 

tabeller och diagram. En kategorisering skedde utifrån forskningsfrågorna, där huvuddragen i 

svaren fångas med hjälp av svarsalternativ och nyckelord i enkätdel I och III, se Tabell 4 

nedan (Bilaga 2 - Enkät). Svarsskalan i enkätdel III följer samma 7-gradiga steg som 

KASAM-skalan men med skillnaden att svarsskalans intervaller får betydelsen utifrån 

respektive fråga, se respektive figurs fotnot i resultatdelen. 

Tabell 4. Kategorisering av enkätfrågor och svarsalternativ utifrån studiens frågeställningar 

Studiens frågeställningar Enkätfrågor Svarsalternativ, nyckelord 

Vilken inställning har elever till betyg i 

ämnet idrott och hälsa i årskurs 6 och årskurs 

9 och hur påverkas elevernas inställning till 

betyg utifrån KASAM? 

 

Del III 

Fråga 1 

 

Del I 

Fråga 1-13 

Positiv, varken/eller, negativ 

inställning 

Inställning till betyg utifrån 

KASAM:s delbegrepp 

begriplighet, meningsfullhet och 

hanterbarhet 

Vad har betyg i ämnet idrott och hälsa för 

motiverande betydelse i årskurs 6 och 

årskurs 9 utifrån KASAM? 

Del III 

Fråga 

1,2,4,8 

Del I 

Fråga 1-13 

Påverkan av prestation och 

aktivitet på lektionen, betygets 

viktighet 

 

 

Påverkan utifrån KASAM:s 

delbegrepp 

Hur upplever eleverna bedömning vid 

betygsättning i årskurs 6 och årskurs 9 

utifrån KASAM? 

Del III 

Fråga 3,5,6 

Del I 

Fråga 1-13 

Rättvisa, insikt, stress 

 

 

 

Upplevelse utifrån KASAM:s 

delbegrepp 
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Studiens deltagare och bortfall 

I studien söktes svar på elevernas inställning till betyg, betygets motiverande betydelse, hur 

eleverna upplever betygsbedömning och hur och om känslan av sammanhang, KASAM, 

möjligen påverkar. Totalt medverkade 252 elever i undersökningen se Tabell 5 och Tabell 6.  

Tabell 5. Antalet medverkande elever i Skola A  

Skola A Årskurs 6 Årskurs 9 Totalt 

Antal enkäter 77 77 154 

Bortfall 4 4 8 

Killar 36 39 75 

Tjejer 37 34 71 

Tabell 6. Antalet medverkande elever Skola B 

Det var totalt 64 tjejer och 69 killar ur årskurs 9. Årskurs 6 bestod totalt av 62 tjejer och 47 

killar. Bortfallet i studien var 10 elever. Skola A hade ett bortfall på 4 elever från årskurs 6 

och 4 från årskurs 9. Skola B hade 2 elevers bortfall från årskurs 9. 

6.5. Reliabilitet och Validitet  

Reliabilitet och validitet är två begrepp som berör tillförlitligheten i en studie. Reliabilitet 

handlar om mätnoggrannhet och att undersökningen ska kunna göras om av andra forskare 

och ändå få samma eller liknande resultat. Validiteten är giltigheten i studien och att man i en 

studie mäter rätt saker. Validiteten bestäms också av hur relevant metoden är mot 

undersökningens syfte och forskningsfrågor samt hur det teoretiska perspektivet har 

operationaliserats i analysen (Hassmén & Hassmén 2008 s. 122-157). 

En pilotundersökning gjordes i syfte att stärka reliabiliteten i detta arbete. I pilotstudien 

uppmanades en årskurs 6 att svara på enkäten samt markera de frågor de inte förstod och 

tyckte var konstiga. I pilotundersökningen framkom att vissa frågor upplevdes som svåra och 

enkäten reviderades då genom omformuleringar. Enkäten kortades också ner en aning då den 

var för lång. Den ursprungliga enkäten tog cirka 15 minuter att göra vilket fick eleverna att 

tappa tålamodet. Efter revideringen blev enkätens tid cirka 10 minuter. 

Skola B Årskurs 6 Årskurs 9 Totalt 

Antal enkäter 36 62 98 

Bortfall 0 2 2 

Killar 11 30 41 

Tjejer 25 30 55 
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Antalet elever i respektive kategori påverkar reliabiliteten då gruppen lågt KASAM-värde 

har få elever i förhållande till de övriga kategorierna. När gruppernas storlek har betydande 

skillnader försvåras analysen av resultatet och minskar därmed tillförlitligheten. 

En annan aspekt är valet av lokal när undersökningen genomfördes. Tids- och platsbrist 

på skolorna gjorde det omöjligt att låta samtliga elever göra undersökningen under 

mentorstiden. Undersökningen kan ha påverkats av att eleverna fick svara på enkäten i 

idrottssalen. Idrottssalen är en plats som inte är anpassad för skrivningar. Eleverna måste 

ligga på golvet eller sitta på låga bänkar när de fyller i enkäten. Det är mer obekvämt än ett 

klassrum med bord och stolar och kan därför få eleverna att slarva när de läser och besvarar 

frågorna i enkäten. Avslutningsvis så påverkar även idrottslektionen i sig besvarandet av 

enkäten. Många kommer till lektionen med en livlig förväntan att idrotta och eventuellt 

stressar igenom enkäten i tron om att hinna idrotta mer.       

6.6. Forskningsetiska principer 

Informationskravet 

Samtliga undersökningspersoner har blivit informerade om arbetets användningsområde och 

att deras deltagande är frivilligt. I Bilaga 1 finns ett informationsbrev som används till 

deltagarna från årskurs 6. Detta för att undersökningsdeltagarna är under 15 år och behöver 

målsmans tillåtelse. Det har även getts en muntlig information till samtliga 

undersökningspersoner i samband med svarstillfället (Vetenskapsrådet, 1990 s. 7-9). 

Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet har beaktats genom informationsbrevet (se Bilaga 1) där kontaktuppgifter 

finns. Samtliga undersökningsdeltagare har fått kontaktuppgifterna till den ansvariga för 

undersökning. Detta för att när som helst kunna avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet, 

1990 s. 9-10). 

Konfidentialitetskravet 

Alla uppgifter i arbetet har behandlats helt anonymt och ingen registrering av deltagarnas 

personuppgifter förs. Materialet har sammanställts och alla eventuella spår har raderats i 

samband med att enkäterna förstörts efter datainsamlingen (Vetenskapsrådet, 1990 s. 12). 

Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet inte får användas till andra syften utan 

enbart för forskningsändamål. De medverkande har rätt att få veta hur uppgifter används och 
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få ta del av resultatet av undersökningen. Samtliga uppgifter är avsedda att publiceras vid 

gymnastikhögskolans databas Ebsco (Vetenskapsrådet, 1990 s. 14). 

7. Resultat och analys 

Resultaten av studiens frågeställningar presenteras inledningsvis med de resultat som berör 

utfallet av KASAM, därefter presenteras elevernas inställning till betyg i ämnet idrott och 

hälsa, betygets motiverande betydelse och hur eleverna upplever bedömning vid 

betygssättning. Frågeställningarnas nyckelord relateras till KASAM-värdena och resultatdelen 

avslutas med en sammanfattning.   

7.1. Elevernas KASAM-värden 

Nedan följer resultaten av elevernas totala KASAM-värden och elevernas upplevelsegrad av 

begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet utifrån den 7-gradiga svarsskalan 

om KASAM (se metodavsnittet). Fig.1 nedan visar det högsta värdet av KASAM, 

medelvärdet och det lägsta förekommande KASAM-värdet för varje årskurs, skola samt för 

kön.  

 

Fig. 1. Elevernas KASAM-värden. N=242 

Det högsta möjliga värdet i KASAM-13 (se metodavsnitt) är 91 och det lägsta 13. Ingen i 

studien har nått maximala värdet, däremot förekommer det lägsta KASAM-värdet, se årskurs 

6 skola A. Ett tydligt resultat är medelvärdet i årskurs 6 som är högre än årskurs 9, framförallt 

i skola B för både killar och tjejer. Skola A har genomgående något lägre medelvärde än skola 

B. De övergripande resultaten av KASAMs medelvärden visar att eleverna följer en statistisk 

normalfördelningskurva. Det innebär i korthet att 50 % av de observerade värdena ligger över 

respektive under medelvärdet. 
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KASAM-värden utifrån delbegreppen  

I kommande stycke presenteras den upplevda graden av KASAM inom begreppen 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet för samtliga klasser och skolor i studien, se 

tabell 7 och 8. 

Tabell 7. Värde i svarskala för begrepp inom KASAM skola A 

Skola A Begriplighet Hanterbarhet Meningsfullhet 

Årskurs 9 Killar 4,5 4,4 4,9 

Årskurs 9 Tjejer 4,0 3,9 4,6 

Årskurs 6 Killar 4,6 5,1 5,0 

Årskurs 6 Tjejer 4,6 4,3 4,8 

Tabell 8. Värde i svarskala för begrepp inom KASAM skola B 

Skola B Begriplighet Hanterbarhet Meningsfullhet 

Årskurs 9 Killar 4,7 4,9 5,0 

Årskurs 9 Tjejer 4,3 4,5 4,8 

Årskurs 6 Killar 5,2 5,5 6,1 

Årskurs 6 Tjejer 4,6 4,9 5,0 

Resultatet visar att killarna i årskurs 6 från skola B har högst medelvärde av begriplighet. 

Övriga klasser ligger relativt jämnt avseende begriplighet. Det är endast tjejerna i årskurs 9 

som ligger lägre än de övriga eleverna, framförallt tjejerna från skola A. För begreppet 

meningsfullhet framkom att killarna från skola B har klart högre medelvärde i jämförelse med 

övriga klasser. Tjejerna i årskurs 9 har lägst medelvärde. Övriga klasser i båda skolorna ligger 

relativt jämt fördelade.  Det tredje begreppet är hanterbarhet. Där visar resultatet att killarna i 

årskurs 6 från skola B har högst medelvärde, tätt följt av killarna från årskurs 6 skola A. De 

som har fått lägst medelvärde avseende hanterbarhet är tjejerna i årskurs 9 från skola A. 
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7.2. Vilken inställning har elever till betyg i ämnet idrott och 

hälsa i årskurs 6 och årskurs 9 utifrån KASAM? 

Detta avsnitt presenterar elevernas inställning till betyg i ämnet idrott och hälsa utifrån 

KASAM. Eleverna har kategoriserats i tre grupper utifrån deras KASAM-värden, lågt, mitten 

och högt KASAM-värde. Fig. 2 nedan illustrerar varje grupps medelsvar på svarsskalan om 

inställning till betyg.   

 

Fig. 2. Elevernas inställning till betyg utifrån KASAM-värde. N=2421 

Alla tre grupperna har en varken/eller-inställning eller en mer positiv inställning till betyg. 

Ingen grupp är tydligt negativt inställd. Eleverna som klassificerats till kategorin högt 

KASAM-värde har en mer positiv inställning än eleverna i kategorin lågt KASAM-värde. 

Eleverna i årskurs 9 skola A har en något mer positiv inställning än eleverna i årskurs 9 i 

skola B. Mittenkategorin har en neutral till mer positiv inställning. I kategorin lågt KASAM-

värde visar resultaten att killarna i årskurs 9 från skola B har en betydligt mindre positiv 

inställning till betyg än övriga klasser och årskurser. Killarna i kategorin lågt KASAM-värde 

har en mindre positiv inställning till betyg än tjejerna. Skola B klassificerade inga killar i 

kategorin lågt KASAM-värde. 

  

                                                 

1
 Svarsskalan går från 1-7 och utläses för intervallen 1-3,5 = negativt inställd, 3,5–4,5 = varken/eller och 4,5-7 = 

positivt inställd till betyg. 
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7.3. Vad har betyg i ämnet idrott och hälsa för motiverande 

betydelse i årskurs 6 och årskurs 9 utifrån KASAM? 

För att ta reda på betygets motiverande betydelse för eleverna ställdes frågor angående 

elevernas åsikter och attityder till betyg. Hur påverkas elevernas prestationer och hur viktigt 

är betyget relaterat till KASAM?  

Betyg och motivation 

Eleverna svarade på frågan om betyget får dem att jobba hårdare under idrottslektionen. 

Frågan syftar till att mäta om betyget har en direktmotiverande effekt på lektionerna. Fig. 3 

representerar varje grupps medelsvar från svarsskalan. 

 

Fig. 3. Respektive grupps medelsvar om hur betyg påverkar prestationen2. N=242 

Den uppfattning eleverna, i både årskurs 9 och 6 från båda skolorna har är att betyget faktiskt 

får dem att arbeta hårdare och att betyget har en uppmuntrande effekt på deras arbetsförmåga. 

Resultaten visar inga direkta skillnader mellan könen i respektive skola i grupperna högt och 

mitten KASAM-värde. Däremot finns en tydlig skillnad i gruppen lågt KASAM-värde, där 

killarna i årskurs 9 skola B inte alls upplever att betyget motiverar dem. Gruppen lågt 

KASAM-värde upplever överlag en lägre grad av uppmuntrande effekt av betyget. Det är 

endast eleverna från skola A som tenderar att motiveras i något större utsträckning. 

  

                                                 

2
 Svarsskalan går från 1-7 och utläses för intervallen 1-3,5 = motiveras inte alls, 3,5–4,5 = till viss del och 4,5-7 

= motiveras mycket. 
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Är betyg viktiga för eleverna? 

Nästa stycke handlar om i vilken grad eleverna tycker idrottsbetyget är viktigt för dem själva. 

Relationen till KASAM presenteras i Fig. 4 nedan som visar varje grupps medelsvar. 

 

Fig. 4. Hur viktigt betyget är för eleven utifrån KASAM-värde. N=2423 

Utifrån de funna höga värdena är den allmänna uppfattningen att betyget är viktigt för 

samtliga elever. För årskurs 9 ses inte någon skillnad mellan killar och tjejer i grupperna högt 

och mitten KASAM-värde. Det finns ingen markant skillnad mellan skolorna. Killarna i 

årskurs 6 upplever betyget som mer viktigt än vad tjejerna gör. Det tyder på att idrottsbetyget 

är viktigare för killar än tjejer i årskurs 6 för kategorierna mitten och högt KASAM-värde. 

Däremot har tjejerna i kategorin lågt KASAM-värde i årskurs 6 en uppfattning om att betyget 

är mer viktigt än vad tjejerna i kategorin mitten och högt KASAM-värde tycker.  

  

                                                 

3
 Svarsskalan går från 1-7 och utläses för intervallen 1-3,5 = inte alls viktigt, 3,5–4,5 = till viss del viktigt och 

4,5-7 = viktigt. 
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Påverkar betygen aktivitetsgraden på lektionerna? 

En del i studien handlar om elevernas uppfattning om hur aktiviteten på lektionen skulle 

påverkas om betyget togs bort. Fig. 5 nedan illustrerar elevernas inställning.  

 

Fig. 5. Påverkan på aktiviteten på lektionen4. N=242 

De allra flesta elever i båda årskurserna i kategorierna mitten och högt KASAM-värde tror att 

deras aktivitet skulle påverkas till viss del eller påverkas till det sämre. Eleverna i kategorin 

lågt KASAM-värde bedömer tydligt att aktiviteten skulle påverkas positivt om betyget togs 

bort, framförallt tjejer i årskurs 6 skola B. 

                                                 

4
 Svarsskalan går från 1-7 och utläses för intervallen 1-3,5 = sämre aktivitet, 3,5–4,5 = till viss del förändrad och 

4,5-7 = bättre aktivitet. 
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7.4. Hur upplever eleverna bedömning vid betygssättning i 

årskurs 6 och årskurs 9 utifrån KASAM? 

För att undersöka hur elever upplever bedömningen vid betygssättningen i ämnet idrott och 

hälsa ställdes frågan om de upplever att betyg sätts rättvist. Med rättvisa avses här elevens 

egen underförstådda uppfattning om att betyget motsvarar deras förmåga och att alla bedöms 

på lika villkor. Därefter presenteras hur elevernas insikt i betygssättningen är och sist hur de 

upplever stress kring betygssättningen. 

Upplevd rättvis betygssättning 

Fig.6 nedan beskriver elevernas uppfattning om de tycker att de är rättvist bedömda i 

betygssättningen. 

 

Fig. 6. Elevernas upplevda rättvisa i betygssättningen5. N=242 

Både killar och tjejer i kategorin lågt KASAM-värde i årskurs 6 tycker att betygen sätts 

rättvist. Totalt sett är det fler tjejer som tycker betyget sätts rättvist än killarna. Tjejerna i 

skola A upplever en mer rättvis betygssättning än tjejerna i skola B. Mittenkategorin har en 

mer likgiltig syn på rättvisan i betygssättningen medan kategorin högt KASAM-värde anser 

att betyget sätts rättvist. Tjejerna i årskurs 9 på båda skolorna uttrycker ett något större 

missnöje med hur betygen sätts.  

  

                                                 

5
 Svarsskalan går från 1-7 och utläses för intervallen 1-3,5 = nej, 3,5–4,5 = varken/eller och 4,5-7 = ja. 
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Är eleverna insatta i hur betygssättning går till?  

Avseende elevernas insikter i hur betygen sätts visas nedanstående Fig. 7. Med insikter menas 

om eleverna känner till hur de blir bedömda och vad de blir bedömda på i 

idrottsundervisningen. 

 

Fig. 7. Elevernas insikter i betygssättningen6. N=242  

I resultaten för både årskurs 9 och 6 på båda skolorna framkom att eleverna anser sig ha vissa 

eller goda insikter i hur betygen sätts och vad de blir bedömda på. Utifrån KASAM synliggörs 

att eleverna i kategorin lågt KASAM-värde i årskurs 6 båda skolorna upplever sig ha mycket 

goda insikter i betygssättningen, detta i jämförelse med årskurs 9.  

  

                                                 

6
 Svarsskalan går från 1-7 och utläses för intervallen 1-3,5 = ingen insikt, 3,5–4,5 = till viss del och 4,5-7 = 

mycket insikt. 
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Upplevd stress relaterat till betygskrav 

En annan aspekt i studiens frågeställningar gäller om eleverna upplever sig bli stressade av 

betygen. Stress är något som är relevant för studien eftersom om någon grupp skulle uppleva 

mer stress än en annan skulle detta anses som missgynnande för gruppen. Fig. 8 nedan visar 

elevernas upplevda stress i KASAMs olika kategorier.  

 

Fig. 8. Elevernas upplevda stress av betygskraven årskurs 9. N=1337 

Resultaten visar att betyget har en stresspåverkan på eleverna oavsett skola, årskurs, och kön 

och oavsett KASAM-kategori. Tjejerna upplever att betyget stressar dem i högre grad än 

killarna. I skola B upplevs betyget påtagligt mer stressande för eleverna i kategorierna mitten 

och högt KASAM-värde än i skola A. När skolornas geografiska läge analyseras visar det sig 

att årskurs 9 i den centralt belägna skolan har högre upplevd stress kring betygskraven än den 

skola som ligger i ytterområdet. Resultaten från årskurs 6 visar inga geografiska skillnader 

mellan skolorna. Ett tydligt resultat är att kategorin högt KASAM-värde har lägst upplevd 

stresspåverkan oavsett årskurs skola och kön. Därefter följer mittenkategorin och kategorin 

lågt KASAM-värde. 

  

                                                 

7
 Svarsskalan går från 1-7 och utläses för intervallen 1-3,5 = ingen upplevd stress, 3,5–4,5 = något och 4,5-7 = 

mycket upplevd stress. 
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8. Resultatsammanfattning 

Studiens viktigaste resultat sammanfattas i följande punkter: 

KASAM  

Ett tydligt resultat är att medelvärdet av KASAM i årskurs 6 är högre än för årskurs 9 oavsett 

skola. Den centralt belägna skolan har totalt ett högre medelvärde av KASAM än skolan i 

ytterområdet.  

Elevernas inställning till betyg 

Sammantaget är eleverna positivt inställda till betyg oavsett skola och årskurs. Eleverna som 

klassificerats till kategorin högt KASAM-värde har en mer positiv inställning än eleverna i 

kategorin lågt KASAM-värde. Mittenkategorin har en neutral hållning. 

Betygets motiverande betydelse 

Betyget har en motiverande betydelse, speciellt för killar i årskurs 6 oavsett skola. De flesta 

elever upplever att betyget får dem att arbeta hårdare på lektionen. Båda årskurserna svarar att 

betyget har en uppmuntrande effekt på arbetsförmågan och att betyget är viktigt, oavsett 

KASAM-kategori. Det finns en tydlig skillnad i gruppen lågt KASAM-värde där killarna i 

årskurs 9 skola B inte tycker att betyget motiverar till ökad prestation. 

Rättvisa, insikt och stress 

Både killar och tjejer i kategorin lågt KASAM-värde i årskurs 6 tycker att betygen sätts 

rättvist. Tjejer upplever att betygen sätts mer rättvist än vad killarna gör, även om tjejerna i 

årskurs 9 på båda skolorna uttrycker ett något större missnöje med hur betygen sätts. 

Mittenkategorin förhåller sig neutral. Kategorin lågt KASAM-värde i årskurs 6 på båda 

skolorna upplever sig ha mycket goda insikter i betygssättningen när de jämförs med årskurs 

9. Betyget har en stresspåverkan oavsett skola, årskurs, kön och KASAM-kategori. Tjejer 

tenderar att stressas mer av betygskraven. Det geografiska läget spelar in då den centralt 

belägna skolan har högre upplevd stress än skolan i ytterområdet. 
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8.1. Analys och diskussion 

Syftet med arbetet är att studera behovet och betydelsen av idrottsbetyg i grundskolan. 

Avsikten är att ta reda på elevernas uppfattning om hur de motiveras och hur de upplever 

bedömning vid betygssättningen i idrotts- och hälsoundervisningen. 

Studien sökte svar på elevernas inställning till betyg och hur den kan påverkas utifrån 

känslan av sammanhang, KASAM. Studien ville också se betygets motiverande betydelse och 

hur eleverna upplever bedömningen vid betygssättning. Diskussionen återkopplar delvis till 

tidigare forskning och utifrån den gör författaren en jämförande tolkning av det egna 

resultatet.  

Rent historiskt har betyg och bedömning varit en stor del av den svenska skolan. Det ena 

betygssystemet efter det andra har prövats. Även de olika politiska partierna är överens om att 

betyg är nödvändigt och ska förekomma i skolan. Betygets syfte och användningsområde 

kritiseras och diskuteras ofta av forskare och politiker. I de politiska partiernas resonemang 

går det utskilja vissa ideologiska skillnader i deras argumentation för betyg i skolan. 

Moderaterna och Folkpartiet vill ha konkret kunskapsmätning från tidig ålder. 

Socialdemokraterna vill att betyget ska vara grund för uppföljning och stöd så eleverna kan 

bli det de vill i framtiden. Kontentan av både betygsdebatten och skolans betygshistoria är att 

betyget är här för att stanna. Ingenstans ifrågasätts betygets plats i skolan, tvärtom vill vissa 

ha fler betyg. Forskarna är kritiska till hur betygen används. Forskarna menar att lärandet 

måste vara framåtsyftande och formativt för att stimulera eleven framåt i sitt lärande. Den 

funktionen har inte ett betyg i sig utan snarare ett omdöme. Syftet med detta arbete är bland 

annat att reda ut om eleverna finner någon motiverande betydelse från betyget i idrott och  

hälsa.  

Studien ville ta reda på hur KASAMs tre delbegrepp möjligen påverkar deras inställning 

till betyg. Sollerhed, Ejlertsson och Apitzsch (2005) visade i sin studie att de positiva attityder 

eleverna visade hade koppling till stark KASAM (s. 85). Deras slutsats kan stödja det resultat 

som denna undersökning visade, d.v.s. att kategorin högt KASAM-värde hade den mest 

positiva inställningen till betyg. Killar i årskurs 9 i kategorin lågt KASAM-värde uppvisade 

minst positiv inställning till betyg.  

Beträffande stress resulterar arbetet i att eleverna överlag upplever betyget som en 

stressande faktor. Tjejerna stressas i något högre grad än killarna. Skola B som ligger mer 

centralt har högre upplevd stress i jämförelse med skola A som ligger i ett ytterområde. Det 
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gäller båda årskurserna. Den oro Antonovsky (2005) talar om kan ses som uttryck för stress 

för tjejerna i årskurs 9, stress över att de inte begriper fullt ut vad som förväntas av dem i 

idrottsundervisningen. Detta kan förklaras genom ledarskapsstilar som kanske inte gynnar 

tjejernas målorienteringsförmåga, vilket i sin tur återspeglas genom tjejernas grad av 

meningsfullhet. Den är lägre än killarnas grad i årskurs 9 i båda skolorna. Tjejerna kan 

uppleva sig missgynnade då den traditionella idrottsundervisningen missgynnar tjejer i större 

grad än killar (Larsson, 2010 s. 3). Tjejerna upplever lägre meningsfullhet i att investera 

energi i idrottsundervisningen än killarna. När det kommer till hanterbarhet för tjejerna i 

årskurs 9 i båda skolorna så är även den lägre än för killarna. Hanterbarheten grundar sig i att 

känna tillit till saker i ens omgivning. Tjejerna kan känna mindre tillit till betygssättningen i 

idrottsundervisningen på grund av gamla traditioner i ledarskapsstilarna. 

Att årskurs 6, från båda skolorna, men framförallt skola B, har svarat högt på samtliga 

delbegrepp samt visat en stor insikt i hur betygen sätts tyder på en rigid KASAM. Detta berör 

tillförlitligheten inom KASAM. Att personer som aldrig fått betyg och aldrig blivit bedömda 

utifrån deras förmågor skulle ha hög grad av begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet 

verkar missvisande i detta sammanhang. De tror sig ha en förståelse av innebörden av att få 

betyg. De finns en risk att de blir besvikna om ”världsbilden” förändras. Eleverna i årskurs 6 

har svarat förhållandevis jämt i inställningen till betyg i båda skolorna. Det kan förklaras 

genom begreppet gränser. Eleverna har aldrig haft betyg och när deras KASAM sätts i 

förhållande till något som inte har berört dem tidigare hamnar de utanför gränsen. Betyget 

berör inte denna målgrupp i samma grad som årskurs 9. Årskurs 9 har haft betyg i flera år och 

blivit påverkade av det. Detta återspeglas i deras insikter i hur betygen sätts, som är hög men 

fortfarande inte full.  

Ett intressant resultat är att årskurs 6 generellt har högre KASAM-värden än årskurs 9 

oavsett skola. Det kan genom Antonovskys KASAM-teori förklaras av att eleverna i årskurs 6 

upplever en tryggare miljö med färre yttre stressorer än årskurs 9. Årskurs 9 står inför stora 

krav med avgörande betyg i många ämnen och känner sig bedömda i alla ämnen. De står även 

inför sitt gymnasieval och har mycket tonårshormoner som påverkar upplevelser. Detta skulle 

kunna vara orsaken till att deras hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet genomgående 

är klart lägre än årskurs 6 i båda skolorna. 

Betyget har en motiverande betydelse och arbetsprestationen ökar. Den tidigare 

forskningen, gjord av Barić, Vlašić och Cecić (2014) om elevers inre motivation och 

målorientering i idrottsundervisningen, kan förklara tjejernas uppfattning om både generell 
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betygsuppfattning och om betyget får dem att arbeta mer. Detta genom att tjejerna i den 

studien har generellt större inre motivation, alltså inte behöver yttre faktorer som betyg för att 

motiveras samt att de har större målorientering, vilket innebär att de har en mer strukturerad 

förståelse för sina mål. Det är emellertid intressant att detta inte stämmer med tjejerna från 

årskurs 9 i den här undersökningen. För dem är betyget lika viktigt som för killarna. Eleverna 

i årskurs 9 har haft betyg i flera år och står inför att söka till gymnasiet. De konkurrerar med 

varandra om gymnasieplatser och varje poäng är därför viktig. Årskurs 6 har aldrig fått betyg 

och har således ingen erfarenhet av betyg och dess betydelse för fortsatta studier än. 

En aspekt i betygets motiverande betydelse är resultatet på frågan hur aktiviteten på 

lektionen skulle påverkas om betyg togs bort. De flesta elever svarar att de tror att aktiviteten 

inte skulle påverkas alls eller bara till viss del. Resultatet här blir motsägelsefullt då eleverna, 

trots att de tycker betyg är viktigt för dem själva och att betyget motiverar dem till att arbeta 

hårdare, ändå inte tror att lektionen i sig kommer påverkas. Detta kan möjligen vara ett 

resultat av hur frågan ställts i enkäten. Vidare resonemang förs kring detta i 

metoddiskussionen. 

Jelena et al (2010) konstaterade att killar generellt känner mer motivation än tjejer i 

idrottsämnen. Detta arbetets resultat överensstämmer med Jelena et al (2010) för eleverna i 

årskurs 6 men inte i årskurs 9. Däremot överensstämmer Jelenas et al (2010) slutsats 

angående den motiverande betydelsen som betyget har för eleverna (s. 34-36) tillsammans 

med Larssons (2010) studie om att idrottsundervisningen ofta är på killarnas villkor och då på 

bekostnad av tjejernas. Om nu idrottsundervisningen skulle vara till fördel för killarna så finns 

det ingen anledning för tjejerna att arbeta hårdare med endast betyget som viktig morot. Den 

sociokulturella aspekten i detta skulle kunna vara att killarna i så fall får mer inflytande och 

mer utrymme under lektionerna och därigenom mer valuta för den energi de investerar i 

idrottslektionen. Det som talar emot detta är att resonemanget endast stämmer för årskurs 6 

och inte årskurs 9, speciellt i skola A.  

I Larssons (2010) studie om killar och tjejers villkor och förutsättningar i 

idrottsundervisningen framkom att tjejer ofta missgynnas av de rådande 

undervisningsmetoderna som används på många skolar runt om i landet. Perlman (2013) 

hittade också samband mellan elevers motivation och lärarens ledarskapsmodell. Även 

Larsson (2010) observerade att minst skillnad mellan könen har de skolor som använder sig 

av ett öppet ledarskap. Det innebär att fokus ligger på problemlösning och att eleverna har och 

får ett större inflytande på undervisningen. Annerstedt (2002) menar att det krävs vissa 
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förutsättningar för att betygssättning ska göras (s. 125). Lärarna måste nå varje individ på 

hens individuella nivå och eleverna ska enligt läroplanen utveckla förmågan att själv bedöma 

sina prestationer.  

I de resultat som framkom i detta arbete så har eleverna överlag en stor insikt i hur 

betygen sätts. Killar visar högre grad av insikt i förhållande till tjejerna oavsett årskurs och 

skola. Eleverna i årskurs 6 säger sig ha betydligt större insikt i hur betygssättningen går till än 

årskurs 9 trots deras ringa erfarenhet i ämnet. De upplever också högre grad av rättvisa i 

betygsättningen än årskurs 9. 

8.2. Metoddiskusson  

Den kvantitativa metod som används i arbetet bedömdes som intressant då den lyfter fram 

jämförbara data mellan skolor, kön och årskurs. Det teoretiska perspektivet i arbetet har en 

färdig enkät för att mäta det specifikt. Valet av metod underlättade då den färdiga och redan 

beprövade enkäten fanns. Den höjer även tillförlitligheten i arbetet. De egna frågorna i 

enkäten följer KASAM-13s mönster för att inte skapa onödig förvirring för de svarande. 

Att kunna samla in och sammanställa kvantitativ data bedöms som något som kommer 

vara till stor nytta i kommande yrkesutövning. Att se utvecklingskurvor, läsa av attityder och 

analysera inställningar från större grupper och genom det utveckla förståelse, förhållningsätt 

och förbättringar. Det känns vitalt i all typ av utbildning. 

Kopplingen till det teoretiska perspektivet KASAM synliggjordes utifrån hälsobegreppet i 

idrottsundervisningen. KASAM har fokus på vad som gör att människor håller sig friska. 

Detta teoretiska perspektiv blir därför relevant i idrotts- och hälsoundervisningen. Faktorerna 

som främjar och upprätthåller elevers hälsa är intressanta för att ge långsiktig kvalitet i 

undervisningen.  Resultatdelen för KASAM i den här studien tolkas med viss försiktighet, då 

studien inte är så omfattande och en generalisering inte kan göras. Ett högt medelvärde tolkas 

ändå att innebära en förståelse för hälsa och därmed också att eleverna antar utmaningar och 

ser positivt på betyget som motiverande faktor, vilket kan vara en koppling till starkt 

KASAM.  

Det finns alltid en risk med att enkätfrågor ställs på svårtolkade sätt. Detta problem har 

minimerats genom en pilotstudie. Dock framkom ett resultat som visade sig kunna vara 

motsägelsefullt. Detta resultat kopplas till hur lektionen skulle påverkas om betyg togs bort. 

De flesta elever tror att lektionen inte kommer påverkas alls eller till bara till viss del. Frågan i 

enkäten är ställd på ett tvetydigt sätt då svarsskalan inte har någon tydlig neutral punkt. 
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Svarsalternativet till viss del kan tolkas både till alternativet sämre som till bättre. Därför kan 

inga djupa analyser eller resonemang föras kring just det resultatet.  

Som alternativ metod fanns att göra en intervjustudie som komplement till 

enkätundersökningen i arbetet. Dock uppskattades omfattningen som för stor i förhållande till 

undersökningens storlek. Gruppintervjuer med elever hade möjligen kunnat göras för att 

fördjupa sig i problemområdet. Dock valdes detta alternativ bort i detta arbete då metoden 

inte svarar på frågeställningen plus att det är svårt att generalisera den typen av data. Då 

studien är liten och berör två skolor inom Stockholms län skulle den kunna vara grund för 

fortsatta studier och möjligen kunna leda till lokalt förbättringsarbete. Då eleverna i skola A 

har lägre KASAM-värden och är en skola i ett ytterområde vore det intressant att intervjua 

idrottslärarna. Finns det skillnader i undervisningen? Finns det en annan undervisningskultur 

utifrån skolans geografiska läge?  

9. Slutsats 

De funderingar som fanns kring behovet av betyg idrottsundervisningen och elevernas 

uppfattning om betyg har till stora delar besvarats. Då studien är liten och dess resultat inte 

kan generaliseras så stämmer den ändå delvis med tidigare forskning. Det mesta tyder på att 

elevernas inställning till betyg är positiv och att det finns ett behov av betyg i 

idrottsundervisningen, dels för motivationen och dels för att eleverna själva tycker betyget är 

viktigt, trots att det har en viss stressande effekt. Detta är en viktig kunskap att ta med in i 

kommande yrkesliv som idrottslärare. 
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12. Bilaga 1 - Informationsbrev 

 

Hej!  

Vi heter Henrik Carlstein & Alexander Skytte och studerar på Gymnastik och 

Idrottshögskolan i Stockholm. Vi skriver just nu våra examensarbeten och har valt att göra 

våra undersökningar på Er skola. 

Hur vi går tillväga: 

Enkäten tar ca 10-15 minuter att genomföra och är uppdelad i 3 delar. Första delen berör 

känsla av sammanhang och de två andra berör betyg och bedömning. Undersökningen är helt 

anonym vilket innebär att deltagarna inte behöver skriva sina namn. De enda de kommer att 

behöva ange är kön samt skolår. Vi beräknar att ha ett deltagande på runt 250 elever. Vi vill 

ge denna information i förväg så ni som målsman har möjlighet att avböja ert barns 

deltagande. 

Har ni mer frågor, tveka inte att kontakta oss på:  

Alexander Skytte, alexander_skytte@hotmail.com 

Handledare, Bengt Larsson, bengt.larsson@gih.se  

Henrik Carlstein, mobil: 0704238674, carlstein.henrik@gmail.com 

Handledare: Rolf Carlson, rolf.carlson@gih.se 

Med vänlig hälsning Alexander & Henrik, GIH 
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mailto:carlstein.henrik@gmail.com
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13. Bilaga 2 - Enkät 

 

Pojke                             Flicka  

 

Klass: ________________________ 

 

DEL I. Här är några frågor som berör skilda områden i livet. Varje fråga har 7 möjliga svar. Var snäll 

och markera den siffra som bäst passar in på ditt svar. Om du instämmer i det som står under 1, så 

ringa in 1:an; om du instämmer i det som står under 7, så ringa in 7:an. Om du känner annorlunda, 

ringa in den siffra som bäst överensstämmer med din känsla. Ge endast ett svar på varje fråga. 

1. Har du en känsla av att du inte riktigt bryr dig om vad som händer runt omkring dig?  

1   2   3   4   5  6   7  
Mycket sällan     sällan       mycket ofta 
eller aldrig   
 
2.  Har det hänt att du blev överraskad av beteendet hos personer som du trodde du kände väl?  
 
1   2   3   4   5   6   7  
har aldrig hänt                   har ofta hänt  
 
3. Har det hänt att människor du litade på har gjort dig besviken?  
 
1   2   3   4   5   6   7  
har aldrig hänt      har ofta hänt  
 

4. Hittills har ditt liv känts: 

1     2     3     4     5     6     7 

Negativt                             Positivt 

 

5. Hur ofta känner du dig orättvist behandlad? 

1     2     3     4     5     6     7 

mycket ofta                           mycket sällan/ aldrig 

6. Har du en känsla av att du ibland befinner dig i en obekant situation och inte vet vad du ska göra? 

1     2     3     4     5     6     7 

mycket ofta                          mycket sällan/aldrig 
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7. Är dina dagliga sysslor och aktiviteter något som leder till till exempel: 

1     2     3     4     5     6     7 

glädje och                                                              smärta och ledsamhet 

tillfredställelse  

8. Har du mycket känslor och tankar som går emot varandra? (att du inte riktigt vet vad du vill, 

Ja/Nej, Ska/ska inte) 

1     2     3     4     5     6     7 

mycket ofta                              mycket sällan/aldrig 

9. Händer det att du har känslor inom dig som du helst inte vill känna? 

1     2     3     4     5     6     7 

mycket ofta                           mycket sällan/aldrig 

10. Hur ofta känner du att du har otur?  

1     2     3     4     5     6     7 

aldrig                             mycket ofta 

11. När något har hänt, har du vanligtvis funnit att: (t ex inför ett prov eller inför ett framträdande) 

1     2     3     4     5     6     7 

Du pluggade för lite eller för mycket                    Det gick som du tänkt 

Du missbedömde uppgiften               dig 

12. Hur ofta känner du att det inte är någon mening med de saker du gör i ditt dagliga liv? 

1     2     3     4     5     6     7 

mycket ofta                          mycket sällan/aldrig 

13. Hur ofta har du känslor som du inte är säker på att du kan kontrollera? 

1     2     3     4     5     6     7 

mycket ofta                              mycket sällan/ aldrig 
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 DEL II.  Här följer några frågor om bedömning i idrott och hälsa. Ringa in ditt svar på den 7 

skaliga skalan över hur vad du tycker stämmer in bäst. 

1.  Läraren ger betyg beroende på hur aktiv jag är under en lektion 

1   2  3  4  5  6  7 

Stämmer inte         Stämmer helt 

alls 

2. Det är viktigt med hög närvaro för att få ett högt betyg 

1   2  3  4  5  6  7 

Stämmer inte         Stämmer helt 

alls 

3. Mankan få ett högt betyg med hög frånvaro på lektionerna 

1   2  3  4  5  6  7 

Stämmer inte         Stämmer helt 

alls 

4. Läraren ger mig ett högt betyg om jag hoppa och kasta långt, springa snabbt. Tekniken i rörelsen är 

inte så viktig 

1   2  3  4  5  6  7 

Stämmer inte         Stämmer helt 

alls  

5. I idrotten bedöms jag på hur jag samspelar med andra (Samspel är t ex. hur jag rör mig i 

förhållande till andra, komma ur passningsskugga, hitta öppna ytor) 

1   2  3  4  5  6  7 

Stämmer inte         Stämmer helt 

alls 

6. Vet du vad en komplex rörelse är? 

JA  NEJ 

 

7. Om ja, ge ett exempel 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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 Här är två frågor där du själv får skriva vad du tror att du bedöms på inom olika moment i idrotten. 

Detta är vad du tror att läraren kollar på och betygsätter i olika delar som ni har i idrotten. Svara 

kortfattat i punktform, det kan räcka med ett ord per punkt. Du måste inte skriva på varje punkt 

om du inte vill eller kan. 

8.  Vad tror du läraren bedömer dig på inom dans? 

   

   

  

9. Vad tror du läraren bedömer dig på inom bollspel? 

   

    

  

 

 

 

 

 

 

 

  Byt sida  
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 DEL III.   Denna del av enkäten avser bara idrotts- och hälsoundervisningen. Det betyder att du 

bara ska tänka på undervisningen i idrotten när du svarar på dessa frågor. 

 

1. Vilken är din inställning till betyg? 

1  2  3  4  5  6  7 

Negativ        Varken eller    Positiv 

  

2. Får betyg dig att arbeta hårdare under lektionen i idrott? 

1  2  3  4  5  6  7 

Inget      Till viss del    Mycket 

3. Tycker du att betyg sätts rättvist? 

1  2  3  4  5  6  7 

Nej      Varken eller    Ja 

4. Hur viktigt är ett högt betyg för dig? 

1  2  3  4  5  6  7 

Inte alls      Till viss del    Mycket 

 

5. Känner du till hur betygen sätts? 

1  2  3  4  5  6  7 

Inte alls      Till viss del    Mycket  

 

6. Blir du stressad av betygskraven? 

1  2  3  4  5  6  7 

Inte alls      Något     Mycket 

 

7. Upplever du att dina kamrater tycker betyg är viktigt? 

1  2  3  4  5  6  7 

Inte alls      Något     Mycket 

 

8. Om betyg inte hade funnits, hur skulle det påverka din aktivitet och deltagande på idrotten? 

1  2  3  4  5  6  7 

Sämre      Till viss del    Bättre 

 

 

Tack för din medverkan i denna studie! 


