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Sammanfattning 

Syfte 

Syftet med denna undersökning har varit att granska hur mycket information eleverna fått om 

betygskriterierna i idrott och hälsa och om eleverna känner till kunskapskraven. 

Syftet var också att studera hur läraren betygsatte eleverna och vilka teoretiska perspektiv 

läraren använde som pedagogiska verktyg. Studiens frågeställningar är: 

Vilken uppfattning har eleverna om betygssättningen i idrott och hälsa? 

Hur betygsätter läraren eleverna i idrott och hälsa? 

 

Metod 

Den här studien har en kvalitativ ansats och därför har jag har använt mig av en kvalitativ 

datainsamlingsmetod. Jag valde att genomföra intervjuer och undersökningen har gjorts på en 

skola i södra Stockholm där sex elever i årskurs sju till nio samt en idrottslärare intervjuades.  

 

Resultat 

Enligt eleverna själva har de fått väldigt lite information om betygskriterierna. Eleverna i 

sjuan uppger att de inte fått dem medan de äldre eleverna uppger att de fått dem en gång i 

början av terminen. Läraren uppger att hen brukar informera eleverna om betygskriterierna.   

 

Slutsats 

Informationen om läroplanen är låg och eleverna förstår inte alla kunskapskrav. Uppsatsen 

konstaterar att det finns olika synsätt på vad som betygsätts i skolämnet idrott och hälsa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Sociokulturella perspektivet, pragmatiska perspektivet, kunskapskrav, prestation, 

betyg. 
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1. Inledning 

Under min första VFU-dag vårterminen 2010 fick jag en fråga av en elev. Denna fråga hade 

jag också funderat på under min egen skolgång och frågan kan vara en av de vanligaste 

frågorna som ställs under idrottslektionerna. När jag började undersöka frågan närmare 

frågade jag mig själv om eleverna förstod sig på betygskriterierna och vad som skulle göras 

under idrottslektionerna. Frågan som ställdes löd så här; varför kan vi inte bara spela fotboll? 

 

2. Bakgrund 

Ämnet idrott och hälsa förändrades med den nya läroplanen Lpo 94 (Grönlund, 2007, s. 10). 

Under 1980-talet i Lgr 80 kunde man tydligt se innehåll om hälsa i undervisningen och man 

lade stor vikt på hälsoupplysningen. I den nya läroplanen Lpo 94 ändrade ämnet fokus till att 

belysa att varje individ ska vara fysiskt aktiv. Till en början hette ämnet endast gymnastik 

(1919) därefter kom det att byta namn till gymnastik med lek och idrott och därefter 

gymnastik igen (1961) och sedan till idrott med läroplanen Lgr 80 som belyste hälsan (1980) 

och till slut med den nya läroplanen (1994) Lpo 94 bytte ämnet namn till det vi har idag. 

Idrott och hälsa som belyser varför man ska vara fysiskt aktiv och kroppen blev ett medel till 

kunskapen om kroppen (Grönlund, 2007, s. 11). 

 

Skolverket väljer efter 1994 att omdefiniera begreppet ”idrott” i idrott och hälsa till fysiska 

aktiviteter, rörelseträning etcetera. Man ville alltså tona ner tävlingsmomentet i ämnet genom 

att inte låta idrottsutövandet eller idrotten hamna i fokus. Nu ville man lägga fokus på själva 

kunskapen om olika fysiska aktiviteter och dess samband med hälsa och välbefinnande. 

Fysisk aktivitet blir alltså ett medel man använder sig av för att kunna diskutera kring hälsa 

och välbefinnande (Grönlund, 2007, s. 20). 

 

Den pedagogiska grundidén är att lära ut olika idrotter och utveckla elevers kunskap om 

själva ämnet idrott och hälsa. Det kom många kunskapskrav i Lpo 94 där eleverna ska ha 

teoretiska kunskaper om själva ämnet och där de inte behöver få praktisk undervisning på alla 

moment (Grönlund, 2007, s. 16). 

 

Vi har haft tre olika betygssystem under 1900-talet. Det absoluta betygssystemet som har fått 

kritik för att kunskapskraven inte var tydliga och där lärarna skulle betygsätta elevernas 
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uppförande och ordning. Det relativa betygssystemet som kom till 1962 där endast några få 

personer kunde få det högsta betyget. Betygssystemet tillämpades inte alltid och 

betygsfördelningen skilde sig från klass till klass (Larsson, 2007, s. 220). I det målrelaterade 

betygssystemet som vi har idag ska ”elevernas prestationer bedömas i förhållande till ett i 

förväg preciserat kriterium eller mål”. Eleven ska inte jämföras med resten av klassen utan 

med kunskapskraven för respektive årskurs (Larsson, 2007, s. 221). 

 

2.1 Varför betyg? 

Här nedan redogörs för betygens olika funktioner i samhället och anledningarna till varför det 

finns ett betygsystem. Betyg kan påverka elever negativt samt positivt och i värsta fall kan 

elever begå självmord på grund av hård press och eleverna kan se sig själva som förlorare om 

de inte slutar skolan med höga betyg. Tidningen Skolvärlden tar upp ett fall där tre elever tog 

livet av sig månaderna efter examen på en av landets mest profilerade friskolor (Bergling, 

2011, s. 23). 

 

2.1.1 Urvalsfunktion 

Urvalsfunktionen är ett av betygens största och viktigaste funktion och innebär att höga betyg 

ger förtur till högre utbildningar samt till jobb som kräver en viss utbildning (Nordgren, 2008, 

s. 10). 

 

2.1.2 Informationsfunktion 

Informationsfunktionen informerar eleven, föräldrarna samt skolan om vilka kunskapsmål 

som eleven nått samt om ambitionsnivåer och arbetsformer (Nordgren, 2008, s. 11). 

Skolan har rättigheter och skyldigheter och ska meddela eleverna samt elevernas föräldrar om 

vilka mål utbildningen har samt vilka krav skolan ställer på eleverna, alltså vad de ska ha 

uppnått i slutet av varje årskurs. Lärarens riktlinjer är att informera eleven om kursplanernas 

krav samt utvärdera varje elevs kunskapsutveckling och delge denna till eleven, föräldrar samt 

till rektorn (Skolverket, 2011, s. 18). 

 

2.1.3 Kontrollfunktion 

Denna funktion är ett underlag för att kontrollera hur väl olika skolor uppfyller sina mål och 

med denna funktion kan man göra nationella och internationella jämförelser på olika skolor 

samt se om det finns en viss likvärdighet i systemet (Nordgren, 2008, s. 11). 
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2.1.4 Motivationsfunktion 

Denna funktion kan påverka eleven positivt genom att eleven känner sig duktig och får 

bekräftelse men funktionen kan också påverka eleven negativt då betyget kan varna för att 

arbetsinsatsen inte räcker till och att eleven behöver anstränga sig mer i skolarbetet 

(Nordgren, 2008, s. 11). 

 

2.2 Bedömning i idrott och hälsa 

Den komplexa rörelseförmågan är grunden för bedömning i slutet av årskurs nio enligt den 

nya läroplanen Lgr 11 medan den allsidiga rörelseförmågan som hoppa, kasta, fånga ligger till 

grund för bedömningen i slutet av årskurs sex (Skolverket, 2011).  

 

För att nå E-kriteriet skall eleverna delta och vara fysiskt aktiva under lektionerna enligt de 

lokala kursplanerna. Skolverket skriver tydligt att eleverna ska ha en vidare kunskap om idrott 

och hälsa för att nå E-kriteriet och menar att lektionerna är viktiga för att det ska ske något 

lärande (Larsson, 2007, s. 226-230). För att eleverna ska kunna nå betyget A i nian krävs det 

att eleverna visar komplexa rörelseförmågor och detta kan eleverna exempelvis visa genom 

bollspelet fotboll men eleverna ska också ha fördjupade kunskaper om styrketräning, 

konditionsträning, rörlighetsträning samt kost etcetera (Skolverket, 2011). Eleverna ska förstå 

sambandet mellan mat, motion och hälsa samt organisera motionsaktiviteter (Larsson, 2007, s. 

229). För E-kriteriet i årskurs nio skall eleverna förstå, genomföra, kunna vara delaktiga i 

samt ha kunskaper om idrott och hälsa (Larsson, 2007, s. 228). 

 

2.3 Tidigare forskning 

I Karin Redelius studie om betyg i idrott och hälsa deltog 1002 elever (Redelius, 2008, s. 25). 

Eleverna fick ge sina egna svar på vad som behövde göras för att uppnå ett högt betyg i idrott 

och hälsa. 147 elever svarade att det räcker med att delta passivt, 120 elever svarade att de 

måste delta men även att de måste vara aktiva under lektionerna, 148 elever svarade att de 

måste göra sitt bästa under lektionerna, 148 elever svarade att de måste ha rätt inställning 

samt att de visar intresse, 128 elever svarade att de måste ha en bra social kompetens alltså 

kunna samarbeta samt vara en bra kompis, 175 elever svarade att de ska ha rätt kropp och 

vara fysiskt starka samt komma med bra resultat, 60 elever svarade att man behöver ha en bra 

ledarinstinkt, 41 elever svarade att man behöver ha teoretiska kunskaper om ämnet, 18 elever 

svarade att man ska idrotta på fritiden, 17 elever svarade att man ska ha en lysande tröja alltså 
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att fjäska för läraren och ha kläder som lyser så att läraren ser en (Redelius, 2008, s. 25).  

 

Många elever tog upp det som inte betygsätts exempelvis elevernas uppförande, flit, 

inställning samt intresse (Tholin, 2006). 

 

Vissa skolor gör egna betygskriterier alltså lokala betygskriterier där de kräver runt 70-80 

procent närvaro av eleven för att eleven ska nå G-kriteriet (Tholin, 2009/2, s. 11). Detta ska 

inte vara betygsgrundande och enligt Jörgen Tholin är det vad man gör efter att man bytt om 

som visar om man är godkänd eller inte (Tholin, 2009/3, s. 22). Kenneth Nordgren menar att 

elevens uppförande, flit, ambition samt läxläsning inte har något med betyget att göra utan det 

är elevens prestation under examinationen som ska bedömas (Nordgren, 2008, s. 52).  

 

Enligt Jens Grönlund ska inte närvaron vara betygsgrundande och om en elev inte har 

närvarat på examinationerna kan eleven inte få ett betyg eftersom betygsunderlag saknas 

(Grönlund, 2007, s. 58). Enligt Jens Grönlund ska inte prestationer i olika idrotter vara 

betygsgrundande (Grönlund, 2007, s. 60).  

 

2.4 Teoretiska perspektiv 

Uppsatsen kommer att diskutera lärandet utifrån det sociokulturella perspektivet som Lev 

Vygotskij (1896-1934) förespråkade samt det pragmatiska perspektivet som John Dewey 

(1859-1952) förespråkade. Dessa filosofer var samtida och de var inspirerade av filosofen 

Friedrich Hegel (1770-1831) (Säljö, 2015, s. 90).  

 

Likheterna mellan dessa perspektiv är att lärandet sker genom samspel med andra och 

lärandet sker med både teoretiska moment och praktiska moment (Säljö, 2015, s. 104).  

 

2.4.1 Sociokulturella perspektivet 

Lev Vygotskij (1896-1934) var en rysk psykolog och filosof som förespråkade det 

sociokulturella perspektivet där det sociala och kulturella har en stor påverkan på barns 

lärande och utveckling. I det sociokulturella perspektivet är kommunikationen grundtanken 

och språket ses som det intellektuella redskapet men det sociokulturella perspektivet kan även 

inkludera fysiska redskap för inlärning (Säljö, 2014, s. 22-23).  
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Vygotskij lade större vikt på människans sociala omständigheter än på människans biologiska 

omständigheter som inte går att påverka (Säljö, 2015, s. 91).  

 

Det sociokulturella perspektivet innebär att vår kunskap bygger på kunskap som är användbar 

vid samspel tillsammans med andra människor (Sträng, 2003, s. 22). Gruppen och kulturen 

har en stor betydelse i det sociokulturella perspektivet. Det sociokulturella perspektivet 

inkluderar den primära socialisationen och den sekundära socialisationen. Den primära 

socialisationen innefattar hemmet där barnet lär sig genom att observera och härma. I den 

primära socialisationen är pedagogiken osynlig och väldigt annorlunda beroende på hemmet. 

Den sekundära socialisationen innefattar skolan där barnet också lär sig genom att observera 

och härma. Pedagogiken sker med bestämda skolämnen och bestämda kriterier. Pedagogiken 

är synlig, bestämd och lärandet är ett mål i sig (Säljö, 2014, s. 40-41).   

 

Enligt Vygotskij påverkar gruppen och kulturen barns utveckling och Vygotskij hävdar att 

människan ständigt utvecklas från ena generationen till den andra generationen (Säljö, 2015, 

s. 101). Människor ses som parasiter som alltid söker efter ny kunskap, vilket nästan alltid är 

positivt enligt det sociokulturella perspektivet. Kunskap ses inte som något problematiskt 

enligt det sociokulturella perspektivet men kunskap kan skada individen. Det intressanta är att 

studera varför individen engagerar sig i att söka ny kunskap trotts att kunskapen kan skada 

individen. Kanske är det en nyfikenhet som individen alltid har haft (Säljö, 2014, s. 28). 

 

Vi människor utvecklas ständigt och vi lär oss nya saker i olika miljöer. Även i miljöer vars 

huvudsyfte inte är att förmedla kunskap. Exempelvis på bussen, tunnelbanan eller på väg hem 

från skolan. Vår kunskap och syn på saker utvecklas hela tiden trotts att miljöns huvudsyfte 

inte är att förmedla kunskap (Säljö, 2014, s. 12). 

 

Våra tidigare erfarenheter har stor betydelse för vår inlärning. Inom varje social grupp finns 

det olika varianter av handlingar som bestämmer hur vi ska agera och tänka. Dessa olika 

grupper påverkar vårt samspel i språk, rörelsemönster och vårt sätt att agera för att känna 

samhörighet med gruppen. Samspelet i en grupp formar vår kunskap (Sträng, 2003, s. 32). 
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2.4.2 Pragmatiska perspektivet 

David Kolb, psykolog och professor vid Harvard University säger att lärande baserat på 

upplevelser och erfarenheter gör att det vi lär oss blir bestående (Sandell, 2007, s. 50).  

 

Detta menade även John Dewey (1859-1952), amerikansk filosof som skapade devisen 

"learning by doing". Devisen blev väldigt populärt inom den progressivistiska pedagogiken. 

Många har diskuterat upplevelsebaserat lärande och en av de första var filosofen Aristoteles 

(384-322 f.Kr.) som menade att tillförlitlig och verklig kunskap ska komma från våra sinnen 

och från erfarenheter som vi själv har gjort (Sandell, 2007, s. 49). Detta tankesätt innebär att 

man får sin kunskap genom upplevda sinnliga erfarenheter och var populärt under medeltiden, 

Bibelns rituella uppenbarelser sågs som sanna källor för vetandet och som en tillförlitlig källa. 

Detta placerade även naturen i centrum för lärandet där man kan se, höra, lukta, känna eller 

smaka sig till tillförlitlig kunskap (Engström, 2002, s. 37). Schweizaren Johann Heinrich 

Pestalozzi (1746-1827) höll också med om detta och menade att grunden för vårt lärande ska 

utgå från våra sinnen och erfarenheter. Vidare höjer den brasilianske filosofen Paulo Freire 

(1921-1997) upp betydelsen av att resonera kring sitt utförande och att man genom att 

utvärdera och förbättra sitt handlande få fram bestående kunskap till nästa gång. Genom att 

lära sig av sina misstag och inte göra om dem. John Dewey förespråkade upplevelsebaserat 

lärande men menade ändå att den teoretiska kunskapen har ett lika stort värde som den 

pragmatiska (Sandell, 2007, s. 50).  

 

Utan teoribildning ökar risken för att praktiken ska bli misslyckad och därför behövs det en 

brygga mellan dessa (Engström, 2002, s. 33).  

 

Tillförlitlig kunskap är en enhet mellan kunskap och tillämpning och därför kan kunskap inte 

ses som något skilt från teorin eller den praktiska verksamheten. Vår kunskap behöver båda 

dessa delar för att den skall bli tillförlitlig. Molander menar att detta inte varit självklart under 

historiens gång och påstår att den teoretiska kunskapstraditionen har representerats av den 

akademiska världen, medan den praktiska kunskapstraditionen har representerats av 

arbetarrörelsen. Molander menar att vi måste kunna frigöra oss från dessa två 

kunskapstraditioner och bilda en enhet emellan dem (Furumark, 2003, s. 19). 
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3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning har varit att granska hur mycket information eleverna fått om 

betygskriterierna i idrott och hälsa och om eleverna fått kunskapskraven.  

Syftet var också att studera hur läraren betygsatte eleverna och vilka teoretiska perspektiv 

läraren använde som pedagogiska verktyg.  

Studiens frågeställningar är:  

Vilken uppfattning har eleverna om betygssättningen i idrott och hälsa? 

Hur betygsätter läraren eleverna i idrott och hälsa? 

 

4. Metod 

Den här studien har en kvalitativ ansats och därför har jag har använt mig av en kvalitativ 

datainsamlingsmetod. Jag valde att genomföra intervjuer eftersom man får relevanta och 

personliga svar samt för att man får höra elevernas egna åsikter samt idrottslärarens åsikter. 

Intervjuerna har en hög grad av standardisering eftersom jag ställt samma frågor till alla 

personer som blev intervjuade i samma rum och med samma tonart. Jag kontrollerade rummet 

innan intervjuerna för att säkerställa miljön (Trost, 2005, s. 19). 

 

4.1 Urval 

Jag intervjuade sex elever i årskurs sju till nio samt en idrottslärare på en skola i södra 

Stockholm. Jag valde två elever från varje klass. Jag har undervisat dessa elever under min 

VFU-period så de bör känna sig trygga under intervjun. Jag valde även dessa elever för att jag 

fick föräldrarnas tillstånd att utföra intervjun. Anledningen till att jag valde olika årskurser var 

för att höra om det fanns någon skillnad mellan årskursernas uppfattning om kunskapskraven 

och om de förstod sig på kunskapskraven bättre ju högre årskurs de gick i eller om 

informationen om kunskapskraven var likadan.   

 

4.2 Genomförande 

Jag åkte till skolan och informerade idrottsläraren, eleverna och vårdnadshavarna att jag 

skulle intervjua vissa elever på skolan. Veckan efter åkte jag ner till skolan och utförde 

intervjuerna på sjuornas, åttornas samt niornas lektion. Datainsamlingen gjordes under 

idrottslärarens lektion då en elev i taget skickades upp till idrottslärarens kontor medan 

idrottsläraren undervisade resten av klassen. Jag började intervjun genom att informera eleven 
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om att intervjun skulle vara anonym och intervjun hölls i stängda rum för att samtalet inte 

skulle störas. Jag antecknade svaren med min bärbara dator och varje intervju pågick under 20 

minuter. En enklare variant skulle vara om jag hade med mig en bandspelare och spelade in 

det som sades under intervjun men på grund av brist på sådan valde jag att anteckna och jag 

gjorde det via min bärbara dator så det inte blev någon dålig handstil (Trost, 2005, s. 54). Jag 

gick likadant tillväga med läraren. 

 

4.3 Databearbetning 

Jag antecknade svaren med min bärbara dator och varje intervju pågick under 20 minuter. 

Efter att jag antecknat svaren på min bärbara dator skrev jag ut alla mina anteckningar för att 

få en översikt över alla intervjuer sedan analyserade jag dessa intervjuer och tog med det som 

var relevant för att besvara studiens frågeställningar. Jag sammanfattade svaren ifrån de äldre 

eleverna och ifrån de yngre eleverna. Jag hade en uppdelning mellan de äldre elevernas svar 

och de yngre elevernas svar för att se om det fanns någon skillnad. 

 

4.4 Trovärdighet 

Tillförlitlighet eller reliabilitet syftar på att studien är stabil genom att situationen och 

frågorna är likadana för alla individer under intervjun (Trost, 2005, s. 111). Validitet syftar på 

studiens giltighet, alltså om man lyckats mäta det som man avsett att mäta (Kvale, 2009, s. 

20). Validitet innebär att man har korrekt utformade frågor för att få sina frågeställningar 

besvarade (Trost, 2005, s. 113). Jag intervjuade få personer och egentligen kan jag inte utgå 

utifrån detta resultat som helt trovärdigt men jag fick höra elevernas egna åsikter samt 

idrottslärarens åsikter, vilket är en primärkälla eftersom deras svar inte har blivit bearbetade 

av en annan individ. Jag mätte det jag avsåg att mäta och inkluderade reliabilitet och validitet 

genom att intervjua individerna i samma rum med samma frågor och jag fick svar på mina 

frågeställningar genom mina korrekta frågor.  

 

4.5 Etiska aspekter 

Jag utgick från forskningsetiska principer. Jag har haft de fyra huvudkraven som underlag vid 

min närvaro på skolan; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 5). 
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4.5.1 Informationskravet 

Informationskravet betyder att man informerar de berörda om forskningsuppgiftens syfte. I 

mitt fall informerade jag idrottsläraren, eleverna samt vårdnadshavarna att jag skulle intervjua 

eleverna under nästa vecka (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). 

 

4.5.2 Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet betyder att deltagaren i en undersökning har rätt att själv bestämma över sin 

medverkan. Detta visste eleverna redan om eftersom jag skriftligt informerat dem om detta 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). 

 

4.5.3 Konfidentialitetskravet 

Konfidentialitetskravet betyder att alla som medverkar i en undersökning ska ges den största 

möjliga anonymiteten och på grund av detta har jag valt att inte berätta om personernas 

identitet och kön. Av den information som handledaren fick framgick det även att allt material 

som samlades in under dessa dagar var anonymt (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). 

 

4.5.4 Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet betyder att all information som har samlats in under undersökningsperioden 

endast får användas för forskningens ändamål. Även detta framgick i informationen som 

handledaren fick (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). 

 

5. Resultat 

Resultatet är uppbyggt efter frågeställningarna. Resultaten är analyserade och sammanfattade 

med de yngre elevernas egna kommentarer först och sedan de äldre elevernas egna 

kommentarer och sist lärarens egna kommentarer. Första bokstaven P/F indikerar att det är en 

pojke/flicka och siffran indikerar årskursen 7/8/9. 

 

5.1 Elevernas uppfattning om betygssättningen i idrott och hälsa 

P7 och F7 har inte fått betygskriterierna men de säger själva att de vet vad som skall göras för 

att få ett högt betyg i skolämnet, idrott och hälsa. Eleverna har inte fått betygskriterierna enligt 

dem själva men någon måste ha sagt åt dem vad som gäller eftersom P7 uppger att han vet 

vad som ska göras för att få ett högt betyg och han säger: Man ska klara allt under 
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lektionerna samt ha en bra närvaro för att få ett bra betyg i idrott och hälsa. När jag frågar 

F7, varför man spelar fotboll under idrottslektionerna säger F7: Man ska spela fotboll under 

idrottslektionerna för att man får bättre hälsa. Efter detta ställer jag en följdfråga om F7 kan 

ta upp några fler exempel på varför fotboll spelas under idrottslektionerna men jag får inget 

svar av F7 som säger sig kunna allt om kunskapskraven och vad som behövs göras för att få 

ett högt betyg i ämnet idrott och hälsa. När jag tidigare frågat F7 om hon förstår sig på alla 

kunskapskrav sade hon: Ja men har inte fått dem. 

 

P8 säger att han har fått betygskriterierna en gång i början av terminen men att han inte förstår 

dem bra: Ja, början av terminen alltså. F8 säger att man ska kunna simma tvåhundra meter, 

ha en bra närvaro samt vara aktiv under idrottslektionerna och att bra resultat på beep test 

leder till ett högt betyg i idrott och hälsa alltså att prestationerna på olika idrotter leder till ett 

högt betyg: Ja! Simma tvåhundra meter, vara aktiv under lektionerna, behöver vara med på 

idrottslektionerna och bra resultat på beep test leder till högt betyg. F8 säger också att man 

måste bete sig på ett visst sätt för att få ett högt betyg exempelvis att göra sitt bästa under 

idrottslektionerna och att kämpa, koncentrera sig, inte skrika och inte störa resten av klassen: 

Göra sitt bästa, kämpa, koncentrera, inte skrika. 

 

När jag frågar P9 om han fått betygskriterierna säger han: Ja, vi har fått betygskriterierna! 

När jag frågar P9 om varför fotboll spelas under idrottslektionerna säger P9 att man ska spela 

fotboll under idrottslektionerna för att fotboll är en lagsport och man samarbetar samt för att 

fotboll är världens bästa sport: För att fotboll är lagsport och man samarbetar och för att 

fotboll är världens bästa sport. F9 säger också att hon fått betygskriterierna och att: Det är 

viktigt att samarbeta för att få ett bra betyg. Alltså menar F9 att samarbetet i fotbollen utgör 

en stor del av betygsunderlaget.  

 

De yngre eleverna har inte fått betygskriterierna men de har blivit informerade om 

betygskriterierna. Eleverna i sjuan uppger att de inte har fått dem medan P8 uppger att han fått 

dem en gång i början av terminen av sin idrottslärare: Ja, början av terminen alltså. 

Eleverna i årskurs 9 uppger att de fått betygskriterierna: Ja, vi har fått betygskriterierna!   

 

Läraren har meddelat eleverna i sjuan muntligt om betygskriterierna eftersom läraren sagt att 

hen brukar informera eleverna om kunskapskraven: Ja! Jag brukar informera eleverna om 

kunskapskraven. 
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5.2 Lärarens betygsättning av eleverna i idrott och hälsa 

Läraren uppger att hen brukar informera eleverna om betygskriterierna och säger: Man kan 

inte spela fotboll på varje idrottslektion för att det finns en kursplan som man måste följa. 

Läraren kanske inte har gett eleverna i sjuan betygskriterierna men någon måste ha informerat 

dem om betygskriterierna eftersom de uppger att de vet vilka kunskapskraven är. Läraren har 

även en årlig planering där alla kunskapskraven finns med: Jag har en planering där alla 

kunskapskraven är med. Läraren och eleverna delar samma vision om vad som betygsätts i 

ämnet idrott och hälsa då både eleverna och läraren säger att betygsättningen sker genom 

närvaro samt genom prestationer. Läraren säger att hen betygsätter eleverna genom elevernas 

närvaro samt prestation och läraren säger även att hen för anteckningar efter varje 

kunskapskrav och sammanställer allt till ett betyg: Genom elevernas närvaro samt prestation. 

Jag för anteckningar efter varje kunskapskrav och bockar av sen sammanställer jag allt till ett 

betyg.     

Läraren betygsätter genom elevernas närvaro samt genom deras prestationer. Läraren uppger 

även att hen har en årlig planering där alla kunskapskrav finns med och hen följer sin 

planering samt sammanställer allt till ett betyg som eleverna får på slutet av årskursen. 

Läraren utgår inte från några teoretiska examinationer utan från praktiska examinationer där 

prestationen i sig bedöms och hen uppger att eleverna lär sig bäst när de själva får utföra 

prestationen: Eleverna får utföra sina kunskaper under idrottslektionerna. Läraren ger 

eleverna ett bra betyg om eleverna presterar bra under lektionstid.  

 

6. Analys och diskussion 

Läraren menar i enlighet med Lev Vygotskij och John Dewey att lärandet sker vid samspel 

med andra och genom görandet. Läraren betygsätter eleverna när de spelar fotboll och efter 

deras prestationer. Detta håller även Kenneth Nordgren med om och enligt Nordgren är det 

elevernas prestation under examinationerna som ska bedömas (Nordgren, 2008, s. 52). Enligt 

F9 utgör samarbetet i fotbollen en stor del av betygsunderlaget. Denna examinationsform är 

inte alla eniga om exempelvis Jens Grönlund som menar att prestationen i olika idrotter inte 

ska utgöra bedömningsunderlag för kursen idrott och hälsa A och inte heller samarbetet, 

närvaron, ansvaret, initiativet eller elevens livsstil (Grönlund, 2007, s. 60). 

 

Lärarens lärandeperspektiv är det pragmatiska perspektivet som John Dewey förespråkade 

samt det sociokulturella perspektivet som Vygotskij förespråkade där eleverna får sin kunskap 



18 

 

genom samspel med andra i olika sociala sammanhang och i olika dialoger. 

 

Det mest centrala med undersökningen var att granska hur mycket information eleverna hade 

fått om kunskapskraven och om eleverna visste vilka krav som ställdes på dem.  

Detta har jag besvarat med hjälp av mina två frågeställningar som handlar om vad eleverna 

vet om betygskriterierna samt vilken information eleverna har fått om dessa. 

 

Frågeställningar 

Vilken uppfattning har eleverna om betygssättningen i idrott och hälsa? 

Hur betygsätter läraren eleverna i idrott och hälsa? 

 

Läraren berättar att hen brukar informera eleverna om kunskapskraven samt att hen har en 

planering där alla kunskapskraven finns med i den årliga planeringen. P7 påstår att han vet 

vad som skall göras för att få ett högt betyg i skolämnet idrott och hälsa trots att han inte fått 

se vilka betygskriterierna är men han kanske har fått höra dem av någon. P7 säger att man ska 

klara allt samt ha en god närvaro för att få ett bra betyg i skolämnet idrott och hälsa. P8 säger 

att han inte förstår sig på alla betygskriterierna men säger att man ska kunna simma tvåhundra 

meter, vara aktiv under lektionerna och att man behöver vara med på idrottslektionerna samt 

få bra resultat på beep test vilket leder till högt betyg i skolämnet idrott och hälsa, alltså är 

lärande perspektivet det pragmatiska perspektivet och betygsättning sker genom görandet 

(Sandell, 2007, s. 50). F8 säger att man måste bete sig på ett visst sätt för att få ett högt betyg 

exempelvis att göra sitt bästa under idrottslektionerna och att kämpa, koncentrera sig, inte 

skrika och inte störa resten av klassen. 

 

Läraren betygsätter genom elevernas närvaro samt genom deras prestationer. Läraren uppger 

även att hen har en årlig planering där alla kunskapskrav finns med och hen följer sin 

planering samt sammanställer allt till ett betyg som eleverna får på slutet av året. Läraren 

utgår inte från några teoretiska kunskaper utan från praktiska examinationer där prestationen i 

sig bedöms och läraren uppger att eleverna lär sig bäst när eleverna själva får utföra 

prestationen, learning by doing (Sandell, 2007, s. 50). Läraren och eleverna delar samma 

vision på vad som betygsätts i skolämnet idrott och hälsa, både läraren och eleverna säger att 

betygsättningen sker genom närvaro samt genom prestationer. 

 

Resultatet visar att de yngre eleverna inte hade fått betygskriterierna enligt dem själva men de 
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visste vad som skulle göras för att få ett högt betyg. P7 sade: Man ska klara allt under 

lektionerna samt ha en bra närvaro för att få ett bra betyg i idrott och hälsa. P8 uppgav att 

han fått betygskriterierna en gång i början av terminen av sin idrottslärare men att han inte 

förstår sig på dem så bra.  

 

Det är lärarens ansvar att meddela eleverna samt föräldrarna om betygskriterierna 

(Skolverket, 2011, s. 18). På min VFU skola hade eleverna fått information om 

betygskriterierna men endast en gång i början av terminen, vilket gjorde att eleverna inte 

riktigt hade koll på vad som betygsätts och vad som inte betygsätts. Detta kan leda till att 

eleverna blir omotiverade för att de inte vet vad som behöver göras för att få ett högt betyg 

(Skolverket, 2011, s. 18). 

 

Fastän läraren bara delade ut kunskapskraven en gång per termin så delade både läraren och 

eleverna samma vision om vad som betygsätts i skolämnet idrott och hälsa. Detta är bra för att 

eleverna ska veta vad som ska göras för att få ett högt betyg i skolämnet idrott och hälsa.  

 

Enligt Jens Grönlund ska inte närvaro, ansvar, initiativ, prestation, samarbete, ledarskap samt 

elevens personliga livsstil vara betygsgrundande utan elevens betyg ska vara grundad på 

kunskapskraven som finns i läroplanen (Grönlund, 2007, s. 20). I kunskapskraven står det 

indirekt att elever ska kunna prestera och betyget ska grundas på många praktiska kunskaper 

exempelvis som att kunna simma tvåhundra meter varav femtio meter är i ryggläge. Detta kan 

ingen elev visa på ett rent teoretiskt prov utan detta måste genomföras praktiskt och tränas 

genom att göras (Styrdokument, 2011, s. 54). Grönlund förespråkar och lyfter fram att det 

finns många kunskapskrav där man kan utgå från teoretiska kunskaper och att kunskapen kan 

visas upp genom teoretiska kunskaper. Självklart går det men i tydliga kunskapskrav som 

exempelvis simning går det inte att visa kunskapen på ett teoretiskt sätt utan kunskapskravet 

måste genomföras praktiskt och lärandet bör vara både teoretiskt och praktiskt för att nå bäst 

resultat. 

På den skola där jag utfört mina intervjuer betygsätter läraren på närvaron vilket inte heller 

ska göras enligt Grönlund (Grönlund, 2007, s. 56), Nordgren (Nordgren, 2008, s. 52) och 

Tholin (Tholin, 2009/3, s. 22). I läroplanen nämns inte begreppet närvaro men läraren ska 

följa det centrala innehållet och betygsätta enligt kunskapskraven (Styrdokument, 2011, s. 

52). För att läraren ska kunna betygsätta eleverna måste de få möjlighet att utföra allt som står 

i det centrala innehållet. Närvaron i sig ska inte vara betygsgrundande men det måste finnas 
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ett underlag för att eleven ska få ett betyg och frånvaron kan påverka eleven indirekt genom 

att elevens förutsättningar för ett högt betyg minskar (Nordgren, 2008, s. 52).  

Om man jämför mitt resultat med den tidigare forskning som Karin Redelius utförde trodde 

148 elever av 1002 elever att det som betygsattes var elevernas uppförande, flit samt intresse 

vilket inte har något med bedömningen att göra. Skillnaderna mellan våra studier var att 

Redelius hade en kvantitativ ansats medan jag hade en kvalitativ ansats. Sammanfattningsvis 

kan jag dra slutsatsen av Redelius studie att eleverna inte riktigt har koll på vad som behövs 

göra för att få ett högt betyg i skolämnet idrott och hälsa då endast 41 elever tog upp att de 

teoretiska kunskaperna spelar en stor roll (Redelius, 2008, s. 25). 

 

I min studie tyckte de äldre eleverna att man måste bete sig på ett visst sätt för att få ett högt 

betyg exempelvis att göra sitt bästa under idrottslektionerna och att kämpa, koncentrera sig 

samt att inte skrika och inte störa resten av klassen men självklart ska en elev som är ledsen, 

sur eller arg få lika bra betyg som en elev som inte är det (Tholin, 2006). Det som Tholin 

säger tycker jag är väldigt bra för att det ska inte spela någon roll om en elev är arg på 

lektionerna på grund av personliga skäl eller andra anledningar utan betyget ska grundas på 

elevens kunskap om själva ämnet och på elevens prestation. Läraren ska vara yrkesmässig i 

sitt agerande med betygen och betygsätta enligt kunskapskraven och inte i förhållande till 

något annat.   

På min VFU skola spelas det mycket fotboll under idrottslektionerna fastän ämnet idrott och 

hälsa ska innehålla mycket mer än fotboll. Det viktigaste är att eleverna ska kunna röra sig till 

aktiviteten och kunna anpassa sina rörelser till viss del till aktiviteten och om eleverna kan 

detta bör man gå vidare till nästa steg i läroplanen som innefattar fler moment (Skolverket, 

2011, s. 52). 

 

6.1 Metoddiskussion 

Jag intervjuade få personer och egentligen kan jag inte utgå utifrån detta resultat som helt 

tillförlitligt men jag fick höra elevernas egna åsikter samt idrottslärarens åsikter, vilket är en 

primärkälla där deras svar inte har blivit bearbetade av en annan individ. 

Jag spelade inte in intervjuerna och jag gjorde ingen pilotstudie innan men jag antecknade 

svaren direkt med min bärbara dator och intervjuerna pågick under tjugo minuter. För 

tidsaspekten var det bra att jag gjorde på detta sätt för att det tar lång tid att lyssna igenom 

intervjuerna samt att återge intervjuerna i skrift eftersom jag behöver spola tillbaks bandet i 

vissa fall. Men det bästa sättet för en kvalitativ studie skulle vara om jag hade med mig en 
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bandspelare och spelade in det som sades under intervjuerna så att det inte blev någon risk för 

att tappa fokus på personen man intervjuar samt för att jag hör min egen röst och jag hör mina 

misstag. Om jag hade en bandspelare skulle jag inte behöva tyda en snabbskriven text som 

kan innehålla stavningsfel (Trost, 2005, s. 53-55). 

 

6.2 Slutsats  

Jag har kommit fram till att informationen om läroplanen är låg och att eleverna inte förstår 

sig på alla kunskapskrav. De yngre eleverna har inte fått se alla kunskapskrav men läraren har 

berättat om dem. Eleverna vet på ett ungefär vilka krav som ställs på dem och de delar samma 

vision som läraren om vad som betygsätts i ämnet idrott och hälsa, både läraren och eleverna 

säger att betygsättningen sker genom närvaro samt genom prestationer. Lärarens sätt att arbeta 

för att eleverna ska uppnå alla kunskapsmål är via en planering som idrottsläraren har där alla 

kunskapskrav ingår. Läraren betygsätter till viss del utifrån betygskriterierna men lägger 

mycket tyngd på närvaron och på praktiska kunskaper istället för att eleverna ska visa upp 

teoretiska kunskaper kring ämnet.  

 

Denna uppsats konstaterar att det finns olika synsätt på vad som betygsätts i skolämnet idrott 

och hälsa. För att skapa en jämlik skola och för att få en tydlig bild av betygsättningen 

behöver staten konkretisera alla kunskapskrav och skapa en jämlik utbildning för att få 

konsensus och rättvis betygsättning för hela nationen.  

 

Efter denna uppsats kan jag på ett tydligt sätt besvara elevens fråga; varför kan vi inte bara 

spela fotboll?  

Svaret är att skolämnet idrott och hälsa inte bara består av fotboll! 

Skolämnet idrott och hälsa måste innehålla alla moment som finns i LGR 11. Eleverna måste 

få möjlighet att prestera både praktiskt och teoretiskt för att klara alla kunskapskrav.  
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Bilaga 1 

Syftet med denna undersökning har varit att granska hur mycket information eleverna fått om 

betygskriterierna i idrott och hälsa och om eleverna fått kunskapskraven. 

Syftet var också att studera hur läraren betygsatte eleverna och vilka teoretiska perspektiv 

läraren använde som pedagogiska verktyg. 

 

Frågeställningar: 

Vilken uppfattning har eleverna om betygssättningen i idrott och hälsa? 

Hur betygsätter läraren eleverna i idrott och hälsa? 

 

Nyckelord 

Sociokulturella perspektivet 

Pragmatiska perspektivet 

Kunskapskrav 

Prestation 

Betyg 

 

Min sökning 

Jag har sökt på webben med Google samt artiklar och tidningar som Skolvärlden för att hitta 

tidigare forskning. Jag har även använt mig av litteratur som finns på GIH:s bibliotek. 

 

 

Sökningar som gav relevant resultat 

Google Scholar: Måste jag spela basket, Do I have to play basketball 

Google Scholar: Lgr 11 pdf 

 

 

 

Kommentarer 

Det var lätt att hitta material för att ämnet är väldigt viktigt och många forskare har studerat 

kring detta ämne. Det tog mig ca en vecka för att hitta och få all litteratur från biblioteket. 
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Bilaga 2 

Frågor till eleverna: 

– Har du fått information kring betygskriterierna och hur mycket information har du fått? 

– Av vem har du fått informationen? 

– Förstår du alla betygskriterierna? 

– Vet du vilka betygskriterier som gäller för att få ett betyg i idrott och hälsa? 

– På vilket sätt ska du bete dig för att få ett högt betyg i ämnet idrott och hälsa? 

– Varför spelas det fotboll under idrottslektionerna? 

 

 

Frågor till läraren: 

– Hur besvarar du frågan, varför kan vi inte bara spela fotboll? 

– Brukar du informera eleverna om kunskapskraven? 

– Hur undervisar du för att eleverna ska nå alla kunskapskraven? 

– Hur betygsätter du eleverna?  
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Bilaga 3 

Anhållan om tillstånd för att ert barn kan delta i en undersökning inom ramen för ett 

examensarbete vid lärarutbildningen på Stockholms universitet. 

 

Examensarbetets syfte är att granska hur mycket information eleverna har fått om 

betygskriterierna och om eleverna verkligen vet vilka krav som ställs på dem samt att studera 

hur läraren arbetar för att eleverna skall uppnå de olika kunskapskraven.  

 

För att kunna besvara dessa frågor behöver jag samla in material genom intervjuer. Jag vill 

med detta brev informera er som vårdnadshavare att alla elever kommer att garanteras 

anonymitet. Eleverna som finns med i undersökningen kommer inte att nämnas vid namn eller 

på annat sätt kunna vara möjliga att urskilja i undersökningen. I enlighet med de etiska regler 

som gäller är deltagandet helt frivilligt. Ert barn har rättigheten att när som helst välja att 

avbryta deltagandet. Om du som vårdnadshavare inte vill att ditt barn skall delta i denna 

intervju meddela undertecknad på adress eller telefonnummer enligt nedan.  
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