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Abstract  
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Bakgrund 

En utav lärarnas uppgifter är att bedöma och betygsätta sina elever i ämnet Idrott och hälsa. 

Det visar sig vara viktigt att veta vad man som lärare ska bedöma och betygsätta hos eleverna 

för att bedömningen ska bli rätt. Vi har haft ett antal betygsystem genom åren som 

hjälpmedel för lärarnas bedömningar och betygsättningar. Men hur anser lärarna att de själva 

bedömer sina elever i ämnet Idrott och hälsa?  

 

Syfte och frågeställningar 

Mitt syfte med examensarbetet är att undersöka vad lärare i idrott och hälsa anser de själva 

bedömer och betygsätter hos sina elever. Arbetet kommer att besvara syftet utifrån två 

frågeställningar det vill säga vad lärarna anser att de bedömer och betygsätter hos eleverna i 

idrott och hälsa samt varför de bedömer sina elever som de gör enligt dem själva. 

 

Metod 

Examensarbetet inspireras av hermeneutiken som vetenskapsteoretisk ansats och kvalitativ 

datainsamling genom intervjuer som metod. Informanterna var utbildade mot de senare åren 

och har arbetat i skolverksamheten i 18-23 år. 

 

Resultat 

Resultaten visar att lärarna bedömer eleverna efter andra kriterier än vad läroplanen säger. Ett 

utav kriterierna som de väger in vid bedömning och betygsättning som inte står i läroplanen 

är laganda mellan eleverna. Den gemensamma faktorn för vad som lärarna bedömer först är 
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utveckling och inställning. Varför eleverna bedöms som de gör enligt lärarna beror på 

relationen som lärarna har med eleverna och att läroplanen är otydlig samt abstrakt.  

 

Nyckelord: Idrott och hälsa, betyg, bedömning, betygsystem och lärare. 
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Förord 

 

Att utbilda sig till lärare är inte alltid så lätt som det låter. Det är mycket man skall kunna och 

känna sig trygg i. En stor del av läraryrket är att kunna bedöma eleverna. 

 

Anledningen till att jag har valt att skriva om det här beror på att betygsättning och 

bedömning ständigt är i fokus. Det är något som man som lärare aldrig kommer undan utan 

alltid måste engagera sig i. Bedömningen är den del av skolvardagen och den uppgift som 

många lärare upplever som en av de svåraste, vilket jag helt och hållet håller med om. Jag 

anser att när det kommer till att bedöma och betygsätta sina elever är den troligtvis den 

svåraste biten som en lärare ställs inför.  

 

Min förförståelse för ämnet betyg och bedömning i idrott och hälsa är stor. Jag har själv både 

på högstadiet, gymnasiet och på högskolan blivit betygsatt i ämnet idrott och hälsa. Om man 

pratar om betyg generellt är det en hel del bedömningar som man har gått igenom. Min 

förförståelse generellt för betyg och bedömning är att kriterierna är svåra och otydliga att 

förstå och sedan utifrån betygskriterierna ska man bedöma elevers uppnådda mål. Jag anser 

att det är en svår uppgift som vi lärare belastas med. Att uppgiften i mina ögon ses som 

otroligt ansträngande beror möjligtvis på min okunnighet och oerfarenhet inom yrket. 

Förhoppningsvis kommer min syn på betyg och bedömning i ämnet Idrott och hälsa 

förändras under det här examensarbetet till det positiva. 

 

Jag kommer att använda mig av två relevanta begrepp när det gäller arbetet, det vill säga 

betyg och bedömning. Ordet betyg är en bedömning av prestationer i relation till kursplanen 

enligt den fyragradiga betygskalan och ordet bedömning menas för mig att man värderar en 

persons kunskaper och färdigheter.  

 

Jag vill tacka de intervjupersonerna som har haft tålamod med mig och mitt examensarbete. 

De har varit till stor hjälp under hela processen och jag är enormt tacksam. 
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1. Inledning 
 

Ämnet Idrott och hälsas syfte är att utveckla elevernas fysiska, psykiska och sociala förmåga 

samt ge kunskaper om ämnets betydelse för hälsan, ämnet skall väcka nyfikenhet och intresse 

för nya aktiviteter (Utbildningsdepartementet, 1998). Syftet är också att skapa förutsättningar 

för alla att delta i olika aktiviteter på sina egna villkor, utveckla gemenskapen och 

samarbetsförmågan samt förståelse och respekt för andra (Ibid.).  

 

Enligt Lpo 94 (Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet 1994) i bedömning och betyg beskriver de vad eleven skall ha uppnått 

kunskapsmässigt i kursplanen för respektive ämne (Jansdotter Samuelsson & Nordgren, 

2008). Även Allard & Måhl & Sundblad (1994) skriver att i respektive ämne står det skrivet 

vad den enskilde eleven ska ha uppnått. Lpo 94 ska ange skolans värdegrund och dess mål 

samt ange vem som har ansvar för olika delar av skolverksamheten och vad ansvaret innebär 

(Svensk facklitteratur, 1994). Enligt Lpo 94 ska läraren utvärdera elevens kunskap och 

kunskapsutveckling i förhållande till de krav som anges i kursplanen (Selghed, 2006). 

 

Enligt kursplanen ska ämnet idrott och hälsa utveckla kunskaper om hälsa, både fysiskt, 

psykiskt och socialt samt ge eleverna en positiv självbild (Myndigheten för skolutveckling, 

2007). Även Svensk facklitteratur (1994) skriver att ämnet idrott och hälsa ska bidra till 

elevernas harmoniska utveckling såväl fysiskt som psykiskt och socialt. Varje kursplan ska 

ange ämnets syfte, mål som undervisningen skall sträva mot, ämnets uppbyggnad och 

karaktär samt mål som eleverna ska ha uppnått efter det femte skolåret och vid grundskolans 

slut (ibid.). I kursplanen finns två typer av mål, mål att sträva mot och mål att uppnå (Selghed, 

2006). Mål att sträva mot ska vara underlag för undervisningen genom att peka ut den 

riktning som undervisningen ska ha för att medverka till elevens kunskapsutveckling. Mål att 

uppnå uttrycker en grundläggande kunskapsnivå som ska uppfyllas av varje elev. I 

grundskolans kursplaner finns mål att uppnå för skolår fem och nio (ibid.). 

 

I grundskoleförordningen (SFS 1 994:1194) står det skrivet att betyg skall baseras på de 

kunskaper som eleven inhämtat i ämnet fram till den aktuella terminen. Det betyg som 

används är Godkänt, Väl godkänt och Mycket väl godkänt. För att få ett betyg krävs det att 
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eleven skall ha uppnått de mål i kursplanen som fordras (Jansdotter Samuelsson & Nordgren, 

2008).  

 

I en studie framgår det att utav hundra elever som fått betyget Mycket väl godkänt i idrott 

och hälsa, är det endast en halv procent som inte kan simma två hundra meter. Den här 

procenten visar på att lärarna anser simning vara en viktig del utav betyget. När det gäller 

orienteringen kan sju utav hundra elever inte hitta i skogen med hjälp av karta och kompass, 

trots det högsta betyget. Orienteringen ses som en stor del i idrotten och eleven bör kunna det 

för att få Mycket väl godkänt som betyg. När det handlar om dans i skolan måste eleverna 

kunna dansa tre olika danser för att uppnå målen, men knappt sjuttiofem procent utav 

eleverna med det högsta betyget når upp till det här målet. Den här delen väger inte fullt lika 

tungt som tidigare nämnda delar. (Myndighet för skolutveckling, 2007) 

 

En annan studie tar upp vad det är som betygsätts hos eleverna och vad det är som lärare tar 

fasta på. De sex kategorier som ingår är elevens kunskaper och färdigheter, elevens sätt att 

agera i skolarbetet, eleven som person, skolorganisatoriska aspekter, utåtriktade krav och 

förväntningar samt lärares personliga karaktär. Något som lyftes fram på alla intervjuer var 

elevens kunskaper och färdigheter. Enligt läroplanen och kursplanen är det här den enda 

kategorin som ska betygsättas. Utav trettio intervjupersoner var det sju till åtta lärare som tog 

upp elevens sätt att agera i skolarbetet, eleven som person och skolorganisatoriska aspekter. 

Utåtriktade krav och förväntningar samt lärares personliga karaktär togs upp av fyra lärare 

utav trettio stycken. Resultatet på den här studien visar att elevers betyg bara består av en del 

mål som ska betygsättas. Den andra delen består av ett antal andra aspekter som inte ska 

vägas in i betyget. (Selghed, 2006) 
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2. Syfte och Frågeställningar 
 

2.1 Syfte 
 

Syfte med examensarbetet är att undersöka vad lärare i ämnet Idrott och hälsa anser att de 

själva bedömer och betygsätter hos eleverna. 

 

2.2 Frågeställningar 
 

› Vad anser lärarna att de bedömer och betygsätter hos eleverna i ämnet Idrott 

och hälsa? 

› Varför anser lärarna att de bedömer sina elever som de gör i ämnet Idrott och 

hälsa? 
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3. Bakgrund och litteraturgenomgång 
Under bakgrund och litteraturgenomgången beskrivs regeringens beslut om det nya 

betygssystemet, historien kring de tidigare betygsystemen samt varför betyg ska sättas. Det 

redogörs också för vad som är grundtanken med betyg och bedömning samt de fyra F: en. 

 

3.1 Regeringens beslut om grundskolans betyg 
 

1994 fattade regeringen i riksdagen beslut om ett nytt betygsystem för grundskolan. Sverige 

fick en ny läroplan och en ny typ av styrning i skolverksamheten skriver Larsson (2004) i 

boken Mellan nytta och nöje (2004). Det innebar att övergången till ett kunskaps – och 

målrelaterat betygsystem skulle finnas kvar och att utvecklingssamtalet skulle vara skolans 

viktigaste sätt att informera elever samt föräldrar. De föräldrar som önskade få skriftlig 

information skulle kunna få det. Betygen skulle sättas från och med årskurs åtta enligt den 

tregradiga skalan. Skalan innebar G för Godkänd, VG för Väl godkänd och MVG för Mycket 

väl godkänd. Om en elev inte nådde upp till kraven kunde denna få ett skriftligt omdöme i 

det eller de ämnen där han/hon saknade betyg (Davidsson & Sjögren & Werner, 1995). 

 

3.2 Historia kring de tidigare betygsystemen  
 

När samhället och skolan förändras påverkas också betygsystemet. Under 1900-talet har vi 

haft tre övergripande betygsystem. De tre övergripande betygsystemen är det absoluta 

betygsystemet, det relativa betygsystemet och det målrelaterade betygsystemet. Varför man 

har haft en del betygsystem redan kan bero på att man inte är helt nöjd med hur det ska se ut 

och hur det ska följas samt att samhället ändras (Jansdotter Samuelsson & Nordgren, 2008). 

Annerstedt (2002) påpekar att det genom historien har gjorts olika beskrivningar för att göra 

betygsystemet mer hanterbart och förståeligt. Dessutom har den borgerliga regeringen 

presenterat ett nytt betygsystem som sägs enligt planerna träda i kraft från och med 2010 eller 

2011 (Jansdotter Samuelsson & Nordgren, 2008). 

 

Fram till 1960-talet dominerade det absoluta betygsystemet (Jansdotter Samuelsson & 

Nordgren, 2008). Det absoluta betygssystemet byggde på att skolan tillhandahåller ett 

speciellt kunskapsinnehåll som eleverna skall ha lärt sig. Det är elevens prestation i relation 
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till målen som skall bedömas. Det fanns ingen riktig betygskala att bedöma eleverna efter och 

när man skulle få sitt betyg fick man det i vitsord tillexempel ”flitig men trögminter” och ”har 

lätt fattningsgåva, är flitig och sedlig”. Det var studenternas begåvning, framsteg i studierna, 

flit och uppförande som betygsattes (ibid.). Betygsunderlaget under det relativa betygsystemet 

var som vi idag kallar för personlighetsbedömningar. Lärarna kunde styra betygen och det var 

ingen som ifrågasatte deras bedömning (Selghed, 2006).  

 

Under perioden 1960 fram till mitten av 1990 gällde det relativa betygsystemet. Systemet 

byggde på elevers studieprestationer. För att betygsättningen skulle ”kvalitetssäkra” infördes 

det standardprov i matematik, svenska och engelska. Proven skulle vara en mall som skulle 

hjälpa lärarna att bedöma eleverna (Jansdotter Samuelsson & Nordgren, 2008). Kunskap sågs 

som något yttre, objektivt och mätbart. Nu hade man något att mäta (Selghed, 2006). Det 

infördes en femgradig skala med den såkallade Gausska normalfördelningskurvan (Davidsson 

& Sjögren & Werner, 1995). Det fanns fem betygssteg där nummer ett var den längsta nivån 

och nummer fem den högsta. Lärarna kunde inte sätta en femma på alla de elever som 

han/hon tyckte. Man fick exempelvis bara två femmor att dela ut och fyra fyror och så vidare 

(Jansdotter Samuelsson & Nordgren, 2008). Trots att jämlikhetsmålet var uppnått fick barn 

från arbetarklassen sämre betyg och kunde därför inte sedan få möjligheten till fortsatt 

utbildning (Dahlgren, 1995). Det växte senare fram kritik mot det relativa systemet. Betygen 

ansågs inte visa elevernas kunskaper och betygen kunde ta slut. Om betygen tog slut kunde 

man inte ge betyg efter deras kunskaper och systemet ändrades (Jansdotter Samuelsson & 

Nordgren, 2008). 

 

Sedan 1994/1995 har det målrelaterade betygssystemet varit gällande. Den nya 

målstyrningen innebar att undervisningens innehåll inte skulle vara detaljerat. I stället lyftes 

kvalitativa och allmänna kunskapsmål fram. Staten satte bara upp ramar för verksamheten 

sedan skulle kommunerna fylla målen med innehåll. Lärarna skulle nu tolka och konkretisera 

läroplanen (Jansdotter Samuelsson & Nordgren, 2008). Staten satte upp mål för 

skolverksamheten i läroplaner och i kursplaner som sedan lärarna skulle diskutera och tolka 

(Selghed, 2006). Det målrelaterade betygssystemet blev omtalat så fort det genomfördes.  

 

Våren 2008 presenterade den borgerliga regeringen ett nytt förslag om en sexgradig 

betygskala. Den skall införas på grundskolan från och med årskurs sex och ända upp till 

gymnasiet. Fem betygssteg ska finnas som godkänt och ett steg för ickegodkänt. Betygen 
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MVG, VG, G och IG kommer att bytas ut mot bokstäverna A till F där A till E skall vara 

godkänt. Den nya skalan bygger fortsatt på ett målrelaterat system med nationella 

betygskriterier (Jansdotter Samuelsson & Nordgren, 2008). 

 

3.3 Vad ska bedömas av läraren? 
 

Vid granskning av styrdokumenten framgår det tydligt att lärarens uppgift är att bedöma och 

betygsätta elevernas uppnådda kunskaper i olika ämnen (Selghed, 2006). Läraren kan endast 

sätta betyg på det som eleven har genomfört och visat kunskap på. Det är det som betyget ska 

visa på. Har inte läraren sett kunskapen hos eleven får han/hon utelämna att eleven har 

kunskap om ämnet. Med tanke på vilken central roll som läraren intar, både som betygsättare 

och bedömare är det viktigt att läraren är införstådd med vad som ska bedömas och hur det 

ska genomföras. Hur man sammanställer betygsunderlag sker under varierande former det 

vill säga att det beror på vilket ämne det gäller (ibid.). Både kunskapsmässig och social 

utveckling kommenteras av Andersson (1999) men det är bara den kunskapsmässiga biten 

som ska bedömas och betygsättas. Det är två olika saker som lyfts fram under elevens 

utbildning som är viktiga (Selghed, 2006). Den ena är det kunskapsmässiga och det andra är 

den sociala utvecklingen. Men när det gäller att betygsätta en elev gäller det endast den 

kunskapsmässiga delen. Detta framkommer tydligt genom det namn som betygssystemet fått 

nämligen mål och kunskapsrelaterat (ibid.). 

 

Idrottslärare bedömer vad eleverna kan göra i idrottsliga sammanhang, elevernas kunskaper 

samt deras insatser under lektionerna (Annerstedt, 2002). Vid betygsättningen ska läraren ta 

hänsyn till all information om elevers kunskaper i förhållande till ämneskraven (Davidsson & 

Sjögren & Werner, 1995). 

 

Det är elevens kunskaper som ska bedömas. För att få betyget Godkänd krävs det att man 

skall ha klarat alla mål i kursplanen samt de lokala målen menar Skolverket (2004). 

Bedömning och betygsättning måste alltid ske med målen som utgångspunkt (Annerstedt, 

2002). 
”Det är resultatet, som räknas. Det står ingenting, hur mycket jag än sliter, att fliten, någon form av 

flitighetsbetyg. För det finns ju då, det vet vi, det finns dom eleverna som jobbar och jobbar och jobbar 

och dom kommer aldrig att få mer än G ändå…” 

Selghed (2006) sid. 161 
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3.4 Vad ska inte bedömas av läraren? 
 

Skollagen, läroplanen, kursplanerna och betygskriterierna ger inget stöd åt att betygsätta 

personlighetsegenskaper. Det är endast den kunskapsmässiga delen som ska betygsättas, med 

andra ord inte den sociala delen (Andersson, 1999). Bedömningarna skall inte innehålla 

värderingar av elevens personliga egenskaper utan skall se vad eleven kan i relation till 

läroplanens och kursplanens mål (Skolverket, 2008). 

 

Något som inte ska betygsättas är elevernas personligheter, vilket en del lärare tar hänsyn till. 

Med elevers personligheter menar Redelius (2007) i boken Idrottsdidaktiska utmaningar 

(2007) att elever som är positiva, behagliga och hjälpsamma. Det framgår i läroplanen att 

betyg ska sättas på kunskaper i ämnet och att det ska ske med hjälp av kursplanens mål och 

betygskriterierna som utgångspunkt. Det innebär att närvaro, flit, ambition, läxläsning och 

lektionsarbete inte ska vara grund för betygsättningen (Skolverket, 2004). 

 

Bedömning och betygsättning ska inte grunda sig på i form av termer till exempel hur långt 

man springer, hur högt man hoppar eller hur snabb man är. Inte heller ska det grunda sig på 

om eleven kämpar och gör sitt bästa (Myndigheten för skolutveckling, 2007). Individfaktorer 

som flit, ambition, intresse och nyfikenhet kan inte vara någon grund till betygsbedömning. 

De här faktorerna främjar endast deras utveckling när det gäller deras kunskaper. Även 

Annerstedt (2002) påpekar att närvaro, flit, ambition inte ska fungera som någon grund för 

betygsättning. De skriver också att om en elev är ambitiös och flitig men dock inte lär sig vad 

som skall kunnas kan inte det pedagogiska ansvaret skylas över med att ge eleven 

ett ”flitbetyg” (Allard & Måhl & Sundblad, 1994). Leder inte flit och ambition till önskat 

resultat måste undervisningen granskas och prövas om. Det finns också faktorer som inte kan 

betraktas som mål i sig utan måste knytas till ett kunskapsinnehåll det vill säga att arbeta 

självständigt och tillsammans med andra, att utveckla nyfikenhet och lust att lära, lösa 

problem och kritiskt granska påståenden samt reflektera över erfarenheter (ibid.). 

 

Skolverket (2004) menar att på utvecklingssamtalet skall viktiga delar tas upp som elevens 

kunskapsmässiga utveckling och andra delar som är minst lika viktiga men inte utgör något 

betygsunderlag exempelvis ambition, arbetsförmåga, uppträdande, uppmärksamhet, 
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samarbetsförmåga, kreativitet, självbild, sociala utveckling och hur eleven upplever och trivs 

i skolmiljön. 

 

3.4.1 Närvaro/Frånvaro i betyget 

 

För att ett lärande ska ske krävs vissa förutsättningar, att eleven ska vara närvarande, ha rätt 

klädsel och visa på ett engagemang. Förutsättningarna ska dock inte betygsättas menar 

Redelius (2007). Närvaro, frånvaro är något som inte ska räknas in i betyget (Holmlund & 

Thorbjörn, 2000). Oavsett närvaro, frånvaro kan en elev alltid få Godkänt eller Mycket väl 

godkänt. Det finns ingen speciell procent som eleverna måste vara på idrottslektionen (ibid.). 
 

”Det går inte att fastställa en definitiv gräns för hur mycket eleven ska ha varit närvarande för att betyg 

ska sättas utan det måste avgöras av läraren från fall till fall. En rimlig tolkning är att eleven ska ha varit 

närvarande på huvuddelen av lektionerna fördelat under hela kursen.” 

Skolverket (2006) 

 

Korp (2006) skriver att lärare i största allmänhet anser att man måste ta hänsyn till elevens 

närvaro i betyget. Det räcker alltså inte med att eleven kan visa på att han eller hon har den 

kunskapen som krävs i betygskriterierna för ett visst betyg, utan måste ha en viss närvaro för 

att kunna få det. 

 

3.5 Varför ska betyg sättas? 
 

Det finns både för- och nackdelar vad gällande varför betyg ska sättas på eleverna, speciellt 

om man ser från en svagpresterande elevs sida anser Redelius (2007). Svagpresterade elever 

får genom betyg och bedömning veta konkret att de inte kan. Deras betyg och omdöme 

kommer därför att bekräfta deras känsla om att inte duga någonting till. Samtidigt säger de 

som är för betyg att de elever som är svagpresterade behöver såkallade morötter. Morötterna 

är betyget som gör dem motiverade till att fortsätta kämpa samt anstränga sig för att få ett 

betyg i idrott och hälsa skriver Redelius (2007). Betyg kan uppfattas som personomdömen, 

det vill säga att eleven kan känna sig nedtryckt och mindervärdig (Allard & Måhl & 

Sundblad, 1994). 

 

 Det finns fyra skäl till varför elever ska betygsättas enligt Redelius (2007), 
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› deras funktion som urvalsinstrument 

› som information om hur eleven ligger till 

› som utvärdering och kontroll av vad som sker i undervisningen 

› som motivationsskapare 

 

Betyget har stor roll vad gäller elevens framtidsutsikter när det gäller att söka in på högskolor 

och universitet menar Redelius (2007). Det ger eleven möjligheter till att fortsätta utbilda sig 

samt studera vidare. Betygen har ett högt bytesvärde eftersom det kan växlas in mot en 

önskvärd utbildningsplats (Ibid.). Betyg används som underlag för att se vilka elever som får 

förtur till att vidare utbilda sig. Betyget kan ge information till eleven, föräldrarna och skolan 

var han/hon befinner sig i betygskalan (Jansdotter Samuelsson & Nordgren, 2008). 

Informationen om hur eleven ligger till enligt betygskriterierna kan göra chanserna att få ett 

högre betyg rimligare och bli upplyst om vad som krävs av eleven. Vad som sker i 

undervisningen har fått en större betydelse med det menas att vad som ska bedömas, på vilket 

sätt det ska ske och vilken funktion betygen ska ha menar Redelius (2007). Både höga och 

låga betyg kan bli självuppfyllande framtidssyner. Den elev som får ett högt betyg jobbar 

mer för att få ett ännu bättre betyg och eleven som får ett lågt betyg kommer att ge upp, 

vilket ger ett ännu lägre betyg (Allard & Måhl & Sundblad, 1994). Tillsist ska betygen skapa 

motivation till eleverna att fortsätta kämpa på och inte ge upp, utan hålla ut enda fram till 

slutbetyget i årskurs nio anser Redelius (2007). Även Jansdotter Samuelsson & Nordgren 

(2008) skriver att betygen kan fungera som en sporre till att anstränga sig i skolarbetet. 

 

3.6 Grundtanken med betyg och bedömning 
 

De betygskriterier som presenteras i kursplanen skall ses som ett stöd för en likvärdig 

betygssättning och skall användas av alla lärare som undervisar i ämnet. Kriterierna är 

mycket generellt skrivna i idrott och hälsa bara för att passa olika typer av arbetsmetoder. Det 

är upp till den enskilda skolan att kunna redogöra vad som gäller innehåll, arbetssätt och 

tidstilldelning för ämnet på den enskilda skolan (Annerstedt, 2002). Betygskriterierna behövs 

för att ge lärarna stöd i deras bedömning av eleverna (Davidsson & Sjögren & Werner, 1995). 

Det här anser också Andersson (1999), att betygskriterierna inte ska utgöra undervisningen 

utan ska istället ge lärarna stöd i deras bedömningar. 
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”Kriterierna bör alltså inte vara mer konkreta än målen, i annan mening än att de mer specifikt uttrycker 

kännetecken för måluppfyllelse av olika kvaliteter. Ambitionen att vara generell och ge utrymme för 

lokala prioriteringar av innehåll och arbetssätt skall dock vägas mot risken och svårigheterna att 

kriterierna blir så allmänt hållna att de inte uppfattas som användbart stöd för bedömningen och 

betygsättningen.” 

Annerstedt (2002) sid. 130 

 

Den otydliga formuleringen i läroplanen leder till att lärarna får en mycket svår bedömning 

och ropar efter tydligare och konkretare kriterier menar Annerstedt (2002). Men allt för 

konkreta kriterier kan leda till att kriterierna istället blir till mål som kan komma att styra 

undervisningen i stor utsträckning (ibid.). Det målrelaterade betygsystemet ska ge 

möjligheten att tolka för läraren som bedömer och betygsätter. Tolkningen ska stämma 

överens med skolans styrdokument (Jansdotter Samuelsson & Nordgren, 2008). 

Myndigheten för skolutveckling (2007) menar att kriterierna inte ska styra undervisningen 

utan ska endast styra undervisningen på rätt spår så att elevernas kunskaper utvecklas (ibid.). 

Bedömningen står mellan ett lokalt utrymme där lärarna och skolan väljer innehåll och 

arbetsmetoder inom ämnet. Nackdelen med ett stort lokalt utrymme är att lärare har möjlighet 

till att bedöma olika, dock kan det då vara svårt att få ett likvärdigt samt rättvist betygssystem 

sett ur ett nationellt perspektiv (Annerstedt, 2002). 

 

3.7 Förhållning till betyg och bedömning 

 

Allard & Måhl & Sundblad (1994) tar upp frågan hur man ska hantera aspekter som 

elevernas flit, ambition, intresse, samarbetsförmåga och så vidare. De menar på att de här 

aspekterna berör elevernas sätt att arbeta och förhålla sig till olika kunskapsområden men att 

det är elevernas kunskap som ska bedömas och betygsättas i respektive ämne (ibid.). Ämnet 

Idrott och hälsa har fungerat som ett sätt att utveckla personligheten samt 

karaktärsegenskaper såsom beslutsamhet, handlingskraft, kamratskap, självkontroll och inte 

minst mod. Idag är idrotten ett redskap för att träna samarbetsförmåga, ledarskap, 

hänsynstagande och fair-play (Annerstedt, 2004). 

 

Lärare menar att det är noga med vad man betygsätter och att det är viktigt att skilja mellan 

kunskaper och andra synpunkter som personlighet eller beteende. Lärarna ansåg i en tidigare 

studie om betygsunderlaget ska väga in arbetskapacitet, arbetsförmåga, självständighet, 



 17 

ambition, intresse, närvaro, kreativitet, engagemang, noggrannhet och ansvar utöver 

kunskaper och färdigheter. I en annan studie undersöktes vilken innebörd lärare tillräknar 

betyget och i vilken utsträckning värdeomdömena används vid betygsättning. Resultatet 

visade på att lågpresterande elever som bjöd till ofta fick betyget godkänd, fast att 

prestationen inte motsvarade godkändnivån, medan de elever som inte ansträngde sig fick det 

betyg som de presterade enligt betygsskalan (Selghed, 2006). En informant uttalade sig 

följande 

 
”Risken är … alltså risken är nog att det här personliga väger upp lite grand kunskapsbrister, att eleven 

som man kommer bra överens med och så där, där kan man tänka sig, att dra lite på gränserna. Men man 

kan inte göra hur långt som helst… Är det en då som sitter precis på gränsen mellan G och Icke godkänt, 

så… ja, va fan hellre fria än fälla ett sånt fall, därför att man har en relation till eleven.  

Selghed (2006) sid. 166 

 

När det gäller betyget i Idrott och hälsa menar många att det borde tas bort på grund av att 

det enbart grundas på elevers färdigheter och på att olika elever har olika fysiska 

förutsättningar. Annerstedt (1995) håller med om att det faktiskt förhåller sig så men att 

ämnet skall betraktas på exakt samma sätt som de övriga skolämnena när det gäller 

betygsfrågan. Man bör bedöma i förhållande till vilka förutsättningar som eleven har 

exempelvis handikapp, längd, vikt, kön, ålder etcetera (Annerstedt, 2001). Han anser 

dessutom att man bör ta hänsyn till elevens insats vid bedömningen av en prestation. Frågor 

som varför, vem, vad, när och hur är centrala frågor för bedömningen. Att man skall bedöma 

färdigheter är det inga tvivel om men hur stor vikt man skall lägga vid färdighetsförmågan i 

relation till övriga kriterier finns det stor osäkerhet om (Ibid.). 

 

En funktion som betyg kan ha är att vara en morot, användas som straff och belöning. 

Moroten kan vara drivkraften hos eleven för att inte ge upp utan fortsätta att kämpa tills 

målet är uppnått. Hur kunskaper bedöms hör ihop med hur kunskaper väljs ut, organiseras 

och förmedlas (Linde, 2003). 

 

3.8 Betygskriteriernas utformning 
 

Som vid all betygsättning vilar det på läraren att tolka de bestämmelser som finns utifrån 

kursplaner och betygskriterier. Betygskriterierna behövs för att ge lärarna stöd i deras 
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bedömning av elevprestationerna. För att eleverna skall få en så korrekt bedömning som 

möjligt utgår man från de olika betygen Godkänd, Väl godkänd, Mycket väl godkänd. En 

erfaren lärare vet vad kunskapsnivåerna bör innebära i sina ämnen (Davidsson & Sjögren & 

Werner, 1995). När lärare ska betygsätta elever måste det först ske en analys om vad det är 

som ska betygsättas. Utbildnings- och kursplanerna är inte skrivna med klarhet om vad som 

ska betygsättas (Egidius, 1988). 

 

Myndigheten för skolutveckling (2007) skriver att det är en stor problematik att lärare 

bedömer olika. Det som vissa lärare tar in i bedömningen är hur ofta eleverna har varit 

närvarande och hur aktiva de är under lektionerna. Det visar att bland elever med hög 

aktivitetsnivå är det få elever som blir underkända. De skriver också att många elever får de 

högre betygen såsom Mycket väl godkänd och Väl godkänd trots att de inte har den 

kunskapen som krävs för att uppnå dessa betyg exempelvis kunna simma, orientera i skogen 

samt dansa. En studie visar på att eleverna ofta får betyg på sina attityder och på sin 

inställning istället för på sina kunskaper i ämnet, bara man visar den rätta viljan kan man bli 

godkänd. Kraven om kunskaperna som eleven besitter kommer först på de högre 

betygskriterierna.  

 

Betygskriterierna har formats utefter att inte begränsa skolornas undervisning utan bara 

finnas som en bas att lägga undervisningen på. Hade betygskriterierna varit mer konkreta 

hade all undervisning styrts av dem (Davidsson & Sjögren & Werner, 1995). Annerstedt 

(2002) håller med Davidsson & Sjögren & Werner (1995) när det gäller att läro- och 

kursplanen inte är detaljerad om hur betyg skall sättas. Han menar också på att 

uppnåendemålen som ska ligga tillgrund för betyget Godkänd inte är särskilt tydliga eller 

utvärderingsbara. 

 

Under de tidigare skolåren är en stor majoritet av eleverna överens om att ämnet idrott och 

hälsa ger uttryck för rörelseglädje och ser ämnet som meningsfullt. Under de senare skolåren 

ändrar eleverna uppfattningen när de känner ökade krav på prestation i samband med 

betygsättningen i ämnet står det skrivet (Larsson & Redelius, 2004). Egidius (1992) skriver 

att varje elev är unik och bör uppmuntras till att vara det. Ämnet idrott och hälsa ska hjälpa 

till elevernas harmoniska utveckling både fysiskt som psykiskt och socialt (Svensk 

facklitteratur, 1994). 
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Kommunen ansvarar för att skolverksamheten bedrivs enligt målsättningen. Skolverket följer 

sedan upp och utvärderar verksamheten i landet (Dahlgren, 1995). 

 

3.9 De fyra F: en 
 

Vilka kunskaper som eleverna skall ha samt vad lärarna skall bedöma baseras på de fyra F: 

en. De fyra F: en är till för att uttrycka elevernas kunskaper (Jansdotter Samuelsson & 

Nordgren, 2008). De fyra F: en kan användas som hjälpmedel för att analysera kursplanerna 

(Davidsson & Sjögren & Werner, 1995). Annerstedt (2002) tar också upp de fyra F: en, det 

vill säga  

  

› fakta 

› förståelse 

› färdighet 

› förtrogenhet 

 

Begreppet fakta avser kunskapens kvantitativa aspekter, antingen kan eleven det eller inte. 

Det är frågan om att veta mer eller mindre (Jansdotter Samuelsson & Nordgren, 2008). 

Faktakunskaper har en kvantitativ utsträckning eftersom den kan mätas i mer eller mindre. 

Det finns ingen skillnad mellan ytlig och djup faktakunskap. Fakta och förståelse är beroende 

av varandra. Förståelse är en teoretisk kunskapsform (Korp, 2003). Förståelse kan vara djup 

eller ytlig. Förståelse kan vara omedelbar eller resultat av hårt mentalt arbete. Med färdighet 

avses praktiska tillämpningskunskaper. I idrott kan färdighet vara att utföra vissa rörelser 

eller behärska vissa redskap (Jansdotter Samuelsson & Nordgren, 2008). Färdigheter innebär 

att man vet hur något ska göras och att kunna göra det menar Korp (2003). Begreppet 

förtrogenhet betyder djupa kunskaper, att man har en vana, inblick.  Begreppet signalerar 

också närhet till tyst kunskap menar Jansdotter Samuelsson & Nordgren (2008) samt Korp 

(2003). 

 

De fyra F:en varken tillför eller klargör något när det gäller betyg och bedömning. De är 

oklara och suddiga och kan betyda vad som helst (Allard & Måhl & Sundblad, 1994). 

 



 20 

4. Metod 
Här beskrivs vilken vetenskapsteoretisk- och forskningsansats som är vald, teoretisk 

utgångspunkt samt hur undersökningsgruppen valdes ut. Här beskrivs också 

tillvägagångssättet med intervjuerna, urvalet samt etiska förhållningssätt. 

 

4.1 Teoretisk ansats 
 

Arbetet har inspirerats av Blooms modell från 1956. Den är den mest kända taxonomin (Korp, 

2003). Blooms modell från 1956 bygger på idén om att det är skillnad mellan enkla och 

avancerade kunskapsformer (Jansdotter Samuelsson & Nordgren, 2008). För att förstå något 

måste eleven först veta vad, därefter kan han/hon analysera och på så vis använda 

kunskaperna. Blooms modell har vidareutvecklats och nya kunskaper har tillkommit. Blooms 

kunskapsbegrepp är användbara för att utveckla idéer om vad som ska bedömas och hur den 

här bedömningen kan förklaras (ibid.). 

 
 Kunskapsutveckling  Begrepp 

 
 Värdering – bedöma  Jämföra, kontrastera, argumentera, kritisera, försvara,  

 användningen av den nya  ta ställning 

 strategin 

 Syntes – kombinerar ett antal Kombinera, planera, organisera, (re) konstruera, 

 principer till en ny fungerande kategorisera, relatera 

 strategi 

 Analys – kan separera fakta från Identifiera, urskilja, sortera, differentiera, illustrera,  

 antaganden i principer välja, kritiskt bearbeta 

 Tillämpning – personligen använda  Beräkna, visa, lösa, verkställa, förbereda, montera, 

 principen på procedurer i verkliga producera, lösa, använda, skissera 

 situationer 

 Förstå – förklara principen genom exempel Förklara, utveckla, generalisera, ge exempel, skriva om, 

 på dess användning inom andra områden sammanfatta, använda 

 Kunskap – repetera någon annans Minnas, definiera, beskriva, ange, recitera,  

 definition av en princip  citera, lokalisera, markera, upprepa, lista, nämna 

         

Figur; Nivåer av lärande 

Jansdotter Samuelsson & Nordgren (2008) sid. 72 
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4.2 Vetenskapsteoretisk ansats 
 

Utformningen av examensarbetet har inspirerats av hermeneutiken som forskningsmetod. 

Genom intervjuer kommer den kvalitativa metoden att användas. Hermeneutiken står för 

tolkning av svaren vilket är ett utmärkt sätt för det här examensarbetet. Under denna 

forskningsmetod arbetas det även kvalitativt och forskarrollen är öppen samt engagerad, 

vilket stämmer överens med det här arbetssättet. Delarna i arbetet är inte skriven i 

strukturerad ordning utan tar del för del och sätter sedan ihop det till en helhet. I 

hermeneutiken är det viktigt med förförståelse och det har jag genom att jag har fått ett antal 

betyg genom åren, något som jag är väl förtrogen med.  

 

Varför vetenskapsteorin används beror på allt ”pusselläggande”. (Nyström, 2007) Med det 

menas att forskaren får ett antal pusselbitar som ska passa in i varandra och utgöra en 

meningsfull helhet (Ibid.). I hermeneutiken har man möjligheten att öppet tolka den 

information som har framkommits. I hermeneutiken är grundtanken förförståelse och 

sanningen ses som en process (Skott, 2004). 

 

Hermeneutiken är konsten att förstå, tolka och förklara informationen. Förståelsen startar 

aldrig från en nollpunkt, utan med hjälp av förförståelsen förväntan och uppfattning startar 

tolkningsprocessen (Hellesnes, 1988). Hermeneutiken använder sig av tolkning som 

analysredskap (Nyström, 2007). 

 

4.3 Kvalitativ intervjumetod 
 

Kvalitativa data och metoder har sin styrka i att de visar på totalsituationen och att en sådan 

möjlighetsbild möjliggör en ökad förståelse för sociala processer och sammanhang (Holme & 

Solvang, 1996). Att få så detaljerande, fullständiga svar som möjligt av den intervjuade är 

syftet med den kvalitativa metoden (Johansson & Svedner, 2004). 

 

De anser att vilken information som blir central i undersökningen är därmed mycket 

beroende på informationskällan. Informationen samlas in under former som ligger så nära 

vanliga och vardagliga samtal som möjligt. När det gäller kvalitativa metoder skall 

informationskällan ha stor frihet att utforma sina egna uppfattningar. Kvalitativa metoder 
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syftar till att fånga personligheten hos den enskilde personen och dennes speciella 

livssituation (Holme & Solvang, 1996). Den kvalitativa intervjumetoden är den 

grundläggande intervjumetoden när det gäller examensarbete (Johansson & Svedner, 2004). 

 

Examensarbetet utgår från den kvalitativa metoden eftersom undersökningsdesignen är 

flexibel, går att ändra efter hand samt kan läggas till nya intervjuer. Problemformuleringen är 

en analytisk, sönderdelad beskrivning. När intervjun pågår kvalitativt sitter man ansikte mot 

ansikte och det finns möjlighet att använda sig av följdfrågor. När det gäller 

tolkningsmöjligheten är det sällan i någon ordentlig och organiserad form. Strukturering och 

organisering utgör de fakta som man har men man kan tolka svaren på många olika sätt. Det 

här är varför den kvalitativa intervjumetoden är vald.  

 

Informationen förekommer när allt underlag och information är insamlat. Analysen kan 

genomföras på olika sätt. Man kan antingen ta utgångspunkten i en helhet som den samlade 

informationen utgör och sedan belysa vissa centrala grundtankar eller också utgå från vissa 

enskilda uttalanden eller stickord och utifrån detta konstruera upp en totalförståelse av 

underlaget (Holme & Solvang, 1996). 

 

Det som kan vara negativt med den kvalitativa intervjumetoden är att den som intervjuas inte 

talar sanning eller att intervjuaren vinklar frågorna fel (Johansson & Svedner, 2004). 

 

4.4 Urval 
 

Undersökningsgruppen som är vald är fem stycken lärare på två olika skolor i Hallands län. 

Den ena skolan undervisar elever från förskolan upp till grundskolans senare år. Det finns 

cirka sexhundra elever på skolan. Den andra skolan undervisar elever från årskurs sex ända 

upp mot grundskolans senare år. På den här skolan finns det cirka femhundra elever. Varför 

jag har valt de här skolorna beror på att eleverna har mer idrott än på andra skolor och att 

skolorna har områden med både skog- och statsmiljö. Det här gör att de utnyttjar områdena 

mer än vad andra kanske har möjlighet till och har kanske därför en annan syn på idrott och 

hälsa.  
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Intervjuerna skedde med fem olika personer inom grundskolan. Tre utav de här personerna 

valdes ut på grund av tidigare kontakt med dem gällande idrott och hälsa. Därför är 

relationen till de här tre lärarna annorlunda. Den här relationen gör klimatet behagligt och 

svaren blir ärligare. De andra två personerna valdes slumpmässigt. Namnen nedan är 

fingerade. 

 

Jack avslutade sin utbildning 1985 och har efter det jobbat som lärare i cirka tjugotre år. Just 

nu undervisar han i engelska, idrott och svenska men har en del av de andra ämnena också. 

Maja har arbetat i tjugoett år. Hon har en gymnastisk och idrottsutbildning för de senare åren. 

Maja undervisar i engelska och idrott för elever i årskurs sju och upp till årskurs nio. Han 

undervisar i datakunskap och idrott för elever i årskurs sju och upp till årskurs nio. Tidigare 

har Vidar jobbat med ”busiga” elever som har problem med bland annat koncentrationen och 

har deltagit i andra projekt i Halland. Vilgot är tvåämneslärare men undervisar endast i idrott 

och hälsa. Ludvig är också tvåämneslärare och har arbetat som lärare i drygt ett tjugotal år 

men undervisar endast i idrott och hälsa för tillfället. Han gick GIH på högskolan mellan åren 

1984 – 1987. 

 

4.5 Dataanalys 
 

Det finns sju stadier som Kvale (1997) lägger fram för den kvalitativa forskningsintervjun. 

Det inleds med att författaren bestämmer syftet för ämnet samt att ämnet beskrivs. Därefter 

planerar författaren de sju stadierna. Efter att de sju stadierna är planerade genomförs 

intervjuerna med hjälp av intervjuguiden och skrivs över till skriftspråk från talspråk. I det 

femte stadiet väljs en lämplig analysmetod ut och i det sjätte stadiet bestäms 

intervjuresultatens generaliserbarhet, validitet och reliabilitet. Tillsist ska resultatet meddelas. 

 

Till en början valdes ämnet ut och vad det skulle innefatta samt syftet med arbetet. Därefter 

började planeringen om hur arbetet skulle läggas upp samt vilka kunskaper som skulle 

eftersträvas. När planeringen var fullbordad skedde intervjuerna med hjälp av den 

intervjuguide som jag satt ihop under planeringen. Den var ett hjälpmedel under intervjun. 

När intervjuerna var klara förde jag över det som informanterna hade sagt på papper, det vill 

säga från talspråk till skriftspråk. Därefter bestämdes vilken analysmetod för mitt arbete som 

var lämpligt. 
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Det finns fem olika metoder som man kan använda sig av om man vill göra intervjumaterialet 

lättförståligt. De metoderna är meningskoncentrering, meningskategorisering, narrativ 

strukturering, meningstolkning och ad-hoc-metod. Ad-hoc-metoden har valts för den här 

undersökningsanalysen. Den har valts på grund av att analysen kan påbörjas genom att 

författaren läser igenom intervjuerna och sedan gör djupare tolkningar av utvalda delar (Kvale, 

1997).  

 

Efter att analysmetoden för arbetet var klart bestämdes intervjuresultatens generaliserbarhet, 

validitet och reliabilitet. Intervjuerna lästes flera gånger för att kunna få en förståelse för 

helheten samt hitta en del gemensamma teman. Därefter ströks det under meningar som var 

kopplat till syftet. Det gjordes för att få ut det viktigaste av intervjuerna som senare 

presenteras i resultatet. Intervjuerna skrevs ut ord för ord utan att ange något riktigt namn 

samt andra uppgifter som kunde leda till intervjupersonerna. Strategin var att lägga fokus på 

det likheter som fanns mellan lärarnas svar genom att läsa intervjuarna flera gånger och hitta 

ett gemensamt mönster som stämde överens med syftet. Därefter valdes tre relevanta frågor 

ut som kunde relateras till lärarnas gemensamma faktorer samt mina frågeställningar. Tillsist 

meddelades resultatet.  

 

4.6 Intervjuguide 
 

Innan formuleringen på frågorna var bestämd fanns det faktorer som man undvek och tog 

hänsyn till enligt Patel & Davidson (1991) till exempel långa frågor, dubbelfrågor samt 

förutsättande frågor. Patel & Davidson (1991) skriver även att det är viktigt att tänka på 

vilket språk vi använder och hur vi formulerar våra frågor såsom att det är viktigt att den som 

ska svara på frågorna förstår dess innehåll därför bör man undvika svåra och främmande ord, 

fackuttryck, oklara frekvensord såsom ibland, ofta, regelbundet, endast och brukar.  

 

Frågorna som bestämdes hade ett klart och konkret budskap som var kopplat till 

examensarbetets syfte, vilket var att undersöka vad lärarna själva anser om deras bedömning 

och betygsättning av eleverna när det gäller ämnet Idrott och hälsa. Frågorna var 

konstruerade så att lärarna till en början skulle få berätta fritt om hur de betygsätter sina 

elever i idrott och hälsa och sedan skulle övergå till mer värdeladdade frågor såsom ”Kan en 

elev sänka sitt betyg genom en sämre attityd trots fantastiska prestationer?” Varför 
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värdeladdade frågor fanns med i slutet var för att synliggöra andra sätt att se på betyg och 

bedömning. Dessutom var det så att de värdeladdade frågorna som ställdes var relevanta för 

arbetet och mitt syfte. 

 

4.7 Tillvägagångssätt 
 

Den första punkten som bestämdes var hur många som skulle intervjuas. Fler 

intervjupersoner gav ett bredare resultat, därför valdes fem stycken ut för intervju. Med ett 

bredare resultat menar jag att resultatet blir vidare samt att man får mer material att arbeta 

med. Efteråt valdes modellen ”fråga – svara” med färdiga frågor. Där intervjuaren ställde 

frågorna och intervjupersonen svarade. 

 

Metoden för intervjun som är vald är ”fråga – svar – modellen”. Det som är positivt med 

modellen är att man får ut direkta svar på frågorna som man ställer. Det som är negativt är att 

det lätt blir som en utfrågning och personen som svarar känner det som ett förhör. Den här 

modellen är vald för att den passar till arbetet, jag vill bara få svar på de frågor som är 

förutbestämda (Kylén & Vestlund, 1980). 

 

Kontakten togs med hjälp av telefon. Intervjun gjordes på överenskommen tid på skolan. Där 

kunde lärarna känna sig trygga och bekväma i sina roller som lärare. Någon speciell tid var 

inte utsatt, det fick ta den tid som det tog. 

 

För att inte intervjupersonerna skulle känna sig obekväma i sin roll som intervjupersoner 

bestämdes det att vi skulle träffas på en plats där de hade sina rötter och kände sig trygga. 

Platsen blev på skolan. Det är viktigt att intervjupersonen känner sig trygg i sin roll som 

intervjuperson (Kylén & Vestlund, 1980). 

 

Innan intervjun påbörjades berättade jag för intervjupersonen som de olika etiska 

förhållningssätten som finns så att de var väl medvetna om vilka krav som fanns.  

 

Intervjuerna skedde enskilt och vid olika tillfällen på skolan. Varför jag har valt att ha 

enskilda intervjuer är för att alla skulle få möjlighet att säga det dem själva tyckte och inte 

bara hålla med det någon annan anser. När man har intervjuerna enskilt ser man varje 
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individs svar. Det var det här som jag vill komma åt. Nackdelarna med att intervjua enskilt 

kan vara att det inte blir någon större diskussion mellan lärare och då får man kanske inte 

heller det lilla extra som kan vara intressant för forskningen.  Jag vill kunna se den enskilde 

individens svar och det får man genom att använda sig av enskilda intervjuer. Därför blev 

valet att intervjua personerna enskilt (Kylén &Vestlund, 1980). 

 

Frågorna och svaren spelades in på band under intervjun för att senare få ett så korrekt 

resultat som möjligt.  

 

Som hjälpmedel till intervjun användes en bandspelare. Positivt med bandspelaren är att den 

kan banda hela samtalet och sammanfatta det efter intervjun. Det kan annars bli ansträngande 

för intervjuaren att samtidigt lyssna på intervjupersonen som han/hon skriver. Nackdelarna 

med att spela in på band kan vara att intervjupersonen känner sig obekväm samt att det inte 

är säkert att materialet har spelats in. Det vet intervjuaren efteråt då han/hon lyssnar på 

bandet (Kylén & Vestlund, 1980). 

 

4.8 Etiskt förhållningssätt  
 

Undersökningens etiska aspekter är ofta en viktig och nödvändig del. Det kan uppstå 

komplikationer vid olika dilemma. Därför är det viktigt att intervjuaren samt 

intervjupersonerna känner till de förhållningssätt som finns (Stukát, 2008). 

 

De etiska förhållningssätt som finns är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Stukát, 2005). Med informationskravet menas 

det att de som berörs av studien skall informeras om arbetets syfte och att det är frivilligt om 

intervjupersonen vill vara delaktig eller inte samt att intervjupersonen kan avbryta när 

han/hon inte önskas vara med längre. Samtyckeskravet är till för intervjupersonerna, om de 

vill avbryta samarbetet ska de ha rätten att göra det samt bestämma vilka villkor som ska 

följas. När det gäller konfidentialitetskravet måste hänsyn tas till de medverkade genom att få 

vara anonyma. Nyttjandekravet innebär att all den information som samlats in får endast 

användas för forskningsändamål. Informationen får inte nyttjas eller utlånas för affärsmässigt 

bruk eller andra icke-vetenskapliga syften (Ibid.). Kraven är gällande för min undersökning. 
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5. Resultat 
Under resultatet kommer analyserna av intervjuerna att framföras och vad resultatet blev av 

analyserna. Betydelsen för mina kollegor samt den framtida forskningen kommer också att 

poängteras här. Tidigare skrev jag att hermeneutiken är konsten att förstå, tolka och förklara 

informationen (Hellesnes, 1988). Till en början har jag använt min förståelse och tagit 

information från alla informanter.  Sedan har det satts ihop och gjorts en tolkning och 

förklaring som visas här nedan. Min tolkning och förklaring påvisas med hjälp av 

informanternas egna citat.  

 

5.1 Skolans underlag  
5.1.1 Hur anser lärarna att de följer kursplanen och läroplanen i ämnet Idrott och 

hälsa? 

 

Lärarna anser att de följer kursplanen och läroplanen i idrott och hälsa ganska bra. En del av 

lärarna anser att riktlinjerna i läroplanen är ganska tydliga medan andra har helt annorlunda 

syn på läroplanen. De anser att den är ganska öppen och att det finns tolkningsmöjligheter 

utifrån den.  
 

”Eemm, jag är lite kluven till betyg och bedömning i idrott och hälsa därför att hmm, ämnet har ändrat 

karaktär och även beteckning att det ska utgå från att individens ansvar och hälsa och det tycker jag är lite 

svårbedömt.” Maja 

 

”Det är ett komplicerat ämne och sätta betyg i.” Vilgot 

 

”Det ser jag som ganska bra, det finns ganska tydliga riktlinjer i våra läroplaner idag.” Vidar 

 

”det är klara betygkriterier för vad det är som eleverna ska uppfylla” Ludvig 

 

Från att läroplanen grundades 1994 har lärarna gått olika vägar och försökt att skriva egna mål 

och bryta ner målen. Det här har tagit ganska lång tid för lärarna att ha den kunskapen som de 

har idag än vad de hade för tre år sedan. De anser att de är betydligt mer målinriktade än 

resultatinriktade. Det här upplever de som både positivt och negativt. 

 
”jag tycker väl att det är aldrig roligt att ee betygsätta och bedöma någonting i ett ämne där man ska väcka 

glädje och spontanitet” Ludvig 



 28 

 

”idag så e vi betydligt mer målinriktat än resultatinriktat. Det upplever jag som positivt.” Vidar 

 

De menar också att målen har blivit mer synliga. De är mer framme i klassrummet och 

eleverna är mer delaktiga när det gäller att veta vad de står för, kunna arbeta utifrån dem samt 

vara delaktiga i lektionernas planering. Det här har också givit en helt annan förståelse för 

lärarna.  

 

Det som lärarna har valt att lägga lite större tyngdpunkt på när det gäller de högre betygen är 

att eleverna ska ta personligt ansvar, rå om sin hälsa, kunna lösa konflikter och vara en god 

kamrat. Lärarna menar att läroplanen gör det möjligt att fokusera på det som de vill följa och 

att lärarna kan ha ett varierat innehåll. Lärarna försöker ge dem ett smörgåsbord där eleverna 

kan få lite tips att hitta sin grej inom idrotten och få dem att hålla fast vid det här. De utgår 

från målen som finns, strävansmål och uppnåendemål samt även ämnets karaktär och vad som 

ingår där.  

 

Lärarna anser att skolan har utvecklats mycket de senare åren när det gäller kursplanen och 

läroplanen. Men nu har kunskapen och läroplanen äntligen fått sin förståelse menar lärarna.  

 

5.2 Kunskaper eller det sociala? 
5.2.1 Vad är det som bedöms och betygsätts i ämnet Idrott och hälsa enligt lärarna? 

 

Gemensam faktor för vad som lärarna bedömer först är utveckling och inställning. De menar 

att utveckling är det som skolan handlar om. Det skolan främst handlar om är lärande och det 

som vi verkligen vill uppnå.  

 
”skolan handlar ju om lärande och det är det som vi verkligen vill uppnå och en elev som visar på att de 

har utvecklats har ju också lärt sig eller alltså deltagit utav lärande och visar då prov på det” Ludvig 

 

Därefter är lärarna även eniga om att inställning väger tungt vid betygsättning. Går eleven till 

skolidrotten med en positiv inställning så gör han/hon oftast ett bättre arbete och med en 

positiv inställning kan eleverna bli godkända trots en sämre prestation. 
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”… de är inställningen, sen är det sättet att vara (…) på lektionerna, ta del i undervisning på ett bra sätt, 

positiv, man hjälper till i sammanhang, man visar vilja att lära sig och i slutändan då blir det 

förhoppningsvis bra resultat också…” Jack 

 

” Inställning skulle jag nog tycka att det är nästa steg. För det är en jätteviktigt i inställning så ligger så 

mycket annat det handlar mer också om att när man är på plats så att man är, man är närvarande mentalt 

och deltar även i hela det här sociala samspelet som är också jätteviktig för att man ska då utveckla 

lärandet” Ludvig 

 

Lärarna menar att om en elev har en negativ attityd men ändå presterar bra tycker de att 

eleven inte ska få de högre betygen. De påpekar att det ingår så mycket mer såsom att vara en 

lagspelare och visa andra hänsyn. Om en elev har sämre attityd så handlar det framförallt om 

att han/hon inte är en god lagkamrat gentemot sina klasskamrater, man visar brist på respekt 

och hänsyn mot omgivningen. Det här kan medföra en begränsande faktor för att komma 

uppåt i betygstegen. Det är inte heller säkert att man får låga betyg men det kan dra ner 

betyget en del samt helhetsintrycket. Maja berättade om ”de ungdomarna” som tränat på en 

hög nivå på sin fritid och som tycker det är självklart att de ska ha höga betyg men som är 

fruktansvärt odrägliga när de är i idrottshallen. Där de både kränker och är egoistiska samt 

tycker att det bara är de som ska synas och höras och struntar fullt i positivt ansvar, hur de ska 

lösa konflikter på bästa möjliga sätt och så vidare. Det här står i målformuleringarna och visst 

menar Maja på att visst, kan hon ge dem ett sämre betyg beroende på en negativ attityd. 
 

”det är bara dom som ska synas och höras och ta för sig och dom har inte greppat det här att ta positivt 

ansvar, å vara positiv och ta ett ansvar, hur de ska lösa konflikter på bästa sätt och så vidare och som står i 

målformuleringarna.” Maja 

 

”Eee, det här med att om man har en dålig attityd till ämnet idrott som sådant så å även om man är 

superduktig så, då tycker jag att, då får man inte dom högsta betygen.” Jack 

 

När man pratar om negativ attityd inom idrott och hälsa så menar lärarna inte bara de elever 

som tycker ett moment är tråkigt utan även duktiga elever som medvetet bryter mot reglerna i 

till exempel olika bollsporter. 

 
”om du är jätteduktig i spelet men du medvetet bryter mot regler tillexempel det är ett sätt, det, det är ju 

ett sätt att visa att man har dålig attityd” Vilgot 
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Lärarna anser också att de elever som är flitiga och har hög ambition kan gå riktigt långt och 

få höga betyg samt ett positivt omdöme. De baserar sina omdömen på hur aktivt eleverna 

deltar under idrottslektionerna, att de visar vilja att lära sig och viljan att pröva nya saker. 

Eleven behöver inte heller hoppa högsta eller hoppa längst för att få ett högre betyg utan 

genom att visa sin vilja kunna nå det högre betyget. 
 

”Vi har elever som kanske ibland, om man tänker på VG-betyg som egentligen inte utifrån sin kropp och 

inte har förutsättningar för att nå ett VG som är som du säger, de är positiva, ambitiösa, de är intresserade 

och de kommer (…) och de gör sitt bästa alltid och då tycker jag att då kan man kanske (…) låta de få ett 

ambitionsbetyg, ett VG, fast att de kanske inte egentligen resultatmässigt, om man nu ska hårdra det, …” 

Maja 

 

”En elev som har rätt ambitioner och som är flitig har betydligt lättare att kunna (…) uppnå vissa mål” 

Vidar 

 

”Det är väl klart att ambition och flit är bra saker.” Vidar 

 

Vidar berättar att det är lätt att lärarna kan missa något i bedömningen. Alla är vi människor. 

Att betygsätta en elev är ett stort uppdrag och det kan hända att det blir fel men ingenting som 

har betydelse i sin helhet. 

 
” En elev som har rätt ambitioner och som är flitig har betydligt lättare att kunna (…) uppnå vissa mål på 

grund av att de har ett intresse för det som de gör. En elev som skulle strunta i det är det svårare att kanske 

bedöma rent kunskapsmässigt för att man missar en hel del moment. Det är väl klart att ambition och flit 

är bra saker.” Vidar   

 

Närvaro är inget kriterium som lärarna lägger någon vikt på när det är dags att betygsätta 

eleverna. Det finns ingen viss närvaroprocent som eleverna måste ha varit aktiva på under 

lektionerna men eleverna måste visa på att han/hon klarat av målet. Lärarna anser att man 

egentligen ska bortse från närvaro/frånvaro i betyget. Men samtidigt så missar eleven en hel 

del moment om han/hon är frånvarande alltför ofta, vilket blir svårt att bedöma om eleven inte 

varit närvarande. 

 
”Mmm, egentligen kanske man ska bortse från närvaro, frånvaro om man tittar på ett rent 

kunskapsperspektiv men e samtidigt så e det så att e man frånvarande allt för mycket så missar man en hel 

del moment inom ämnena, vilket gör att speciellt idrotten blir svårt att göra en bra bedömning om dom 

inte om dom varit näravarnade.” Vidar 
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”närvaro är ju självklart det är ju både grundläggande och då utgår jag ifrån att, vi förväntar ju oss att alla 

elever när dom är i skolan med och deltar i idrotten” Ludvig 

 

5.3 Lärarnas kriterier 
5.3.1 Varför bedöms eleverna som de gör enligt lärarna när det gäller ämnet Idrott 

och hälsa? 

 

Lärarna bedömer eleverna efter andra kriterier än vad läroplanen säger. Lärarna höjer kriterier 

så som närvaro, kämparanda och fair-play vägs in i betygsunderlaget. Det här gör lärarna för 

att höja närvaron på idrottslektionerna, för att visa att alla kan bara de vill. Kriterier som god 

prestation och goda förutsättningar kommer i andrahand eftersom alla ska kunna ha samma 

chans att kunna få minst ett godkänt i idrott och hälsa. Ett annat ”osynligt” kriterium (enligt 

läroplanen) som lärarna väger in vid betygsättning är lagandan mellan eleverna.  

 

Lärarna bedömer i idrott och hälsa för att kunna få eleverna att förstå varför de ska idrotta och 

hur viktigt det är för hälsan. De är även medvetna hur dagens lata samhälle ser ut och måste 

där av tyvärr locka med belöningar i form av betyg för att kunna få en hög närvaro, god 

utveckling och höga prestationer av eleverna.  

 
”… Om man nu ska hårdra det, är också det vad gäller resultat vad man ska gå på, det är också väldigt 

luddigt.” Maja 

 

”vi vill ju att eleverna ska vara aktiva på sin fritid och ett långsiktigt mål är att hitta aktiviteterna som dom 

kan tänka sig att jobba med i framtiden för att främja sin egen hälsa” Ludvig  

 

Eftersom vår läroplan är oklart formulerad så lyfter lärarna själva fram de kriterier som känns 

viktigast för dem själva. Det plockar fram enskilda mål i idrotten och egna teorier om vad som 

är viktigast och vilka kriterier som ska väga tyngst vid betygsättningen.  

 

Om lärarna som sätter betygen ska följa läroplanen stenhårt, som de kallar det så skulle de 

inte kunna sätt MVG på någon elev. För det är väldigt, väldigt få elever som är så allsidiga 

och verkligen kan nå upp till alla kriterier enligt läroplanen så därför har lärarna överseende 

om eleven kanske bara når upp till åtta eller nio av exempelvis tio kriteriepunkter. De gör så 
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här eftersom alla elever ska kunna känna att de har en chans att nå upp till det betyg som de 

själva har satt som sitt personliga mål med idrott och hälsa.  

 

En utav lärarna som intervjuades ansåg att lärare i allmänhet och även han själv väger in den 

personliga relationen han har till eleven han ska betygsätta. Egentligen ska det inte ha någon 

betydelse när läraren gör sin bedömning utifrån elevernas prestationer men vi är ju människor 

allihop menar han. Han tror inte att lärarna gör något fel men anser att relationen påverkar 

betyget.  

 

5.4 Resultatanalys 
 

Det som alla lärare pratar om är kursplanen och läroplanen i skolan när det gäller de mål i 

ämnet Idrott och hälsa som eleverna ska uppnå. Det finns en del skillnader lärarna emellan 

men generellt är svaren lika varandra. Det som lärarna har gemensamt är att de har arbetat 

utifrån en och samma läro- och kursplan exakt lika länge och tycker att på senare tid har de 

börjat få en större förståelse för den. De pratar om att den har varit otydlig för dem till en 

början men att de äntligen nu börjar förstå den. Med andra ord har lärarna själva tolkat läro- 

och kursplanen på det sättet som de tror att det ska vara men de vet inte med någon säkerhet 

att de gör rätt. Lärarna ska lära eleverna det grundläggande man behöver kunna enligt läro- 

och kursplanen men de vet inte om de har tolkat dem rätt. 

 

När det gäller vad det är som eleverna bedöms och betygsätts på har lärarna troligtvis 

diskuterat det tillsammans på skolorna eftersom de svarar likadant. Det som jag ser som 

otroligt är att lärarna säger med självsäkerhet att bara eleverna är där och har rätt kläder på 

sig och med en positiv attityd kan de få ett godkänt betyg. Trots att det varken i läro- eller 

kursplanen står någonting om att vara positiv under idrottslektionerna eller att ha rätt kläder 

med sig betraktas ändå det här som ett kriterium för att uppnå godkänt gränsen. Lärarna 

menar också att om man har en negativ attityd under idrottslektionen trots att eleven utför 

fantastiska prestationer kan sänka sitt betyg. Om man nu ska tolka det här så menar lärarna 

att elevens attityd väger tyngre än vad prestationerna gör trots att det ändå inte finns något 

kriterium för en sämre attityd. Lärarna yttrar sig en hel del om ”viljan”. Viljan att vilja lära 

sig och ta till sig saker som händer under lektionerna. Men vad är egentligen viljan och var 
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står det om viljan? Så vitt jag kan se finns det inte heller någon skrift om viljan, ändå baseras 

elevernas betyg och bedömning på det. 

 

Något som inte betyget eller omdömet ska baseras på är närvaro. Det är lärarna rörande 

överens om. De menar att eleven inte måste vara där på lektionerna utan behöver bara kunna 

visa upp att de har förstått det som har gjorts. Men för att lärarna ska kunna se att eleven har 

förstått måste dem se det, vilket innebär att eleven måste vara där för att visa upp det, alltså 

närvarande. Det är dubbla budskap när det gäller läro- och kursplanen och det kan då bli 

svårt för lärarna att välja det som ska anses som korrekt.  

 

Varför eleverna bedöms och betygsätts som de gör kan bero på att läro- och kursplanen är 

otydligt formulerad och lärarna får tolka det som de tror är rätt, vilket inte kan vara helt 

enkelt. Något som de själva tar upp är att om de skulle gå punkt och pricka efter de kriterier 

som finns så skulle inte någon elev kunna få betyget Väl godkänt eller Mycket väl godkänt 

och lärarna anser att alla elever ska känna att de har en chans till att nå upp till ett godkänt 

betyg. Dessutom säger de att de ska bedöma helheten och det har de rätt i för det står i kurs- 

och läroplanen att lärarna ska bedöma en helhetssyn på människan. 

 

5.5 Betydelse för mina kollegor och forskningen 

 

Om man tittar på resultatet i det här examensarbetet kan man se att det finns olika tolkningar 

av läroplanen och kursplanen. Lärare tycker olika om den, vissa tycker att den är konkret och 

andra tycker att den är luddig samt abstrakt. När det gäller den framtida forskningen kan man 

konstatera att just nu är inte alla lärare bekväma med läroplanen och kursplanen. En del 

känner det fortfarande luddigt och abstrakt trots alla förändringar när det gäller betygen. Det 

gäller för forskningen att ta fram det ultimata underlaget så att alla lärare kan känna sig 

tillfredsställda. Betygsunderlagen har en stor betydelse för verkligheten, den verkligheten 

som vi alla lever i, där man ska utbilda sig och få ett arbete med hjälp av sina betyg.   

 

För kollegorna har resultatet en relevans. Det finns en hel del nyexaminerade lärare som ska 

ut i arbetslivet och känner sig kanske inte helt säkra på kurs- och läroplanen. Det finns många 

frågor som ställs inför en bedömning och betygsättning och med hjälp av det här arbetet kan 
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de se vad litteraturen säger samt hur fem olika lärare bedömer sina elever. Det kan ge en viss 

trygghet i bedömning och betygsättning när det gäller ämnet idrott och hälsa.  
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6. Diskussion 
Här kommer mina tankar kring allt som rör betyg oh bedömning samt vad som kan fortsättas 

att forska kring. Det som också finns är läsas här är metoddiskussionen, vad som var positivt 

och vad jag hade kunnat förändra. 

 

6.1 Metoddiskussion  
 

När frågorna var bestämda skickades de inte ut i förväg. Varför jag valde att vänta med att 

skicka ut frågorna var för att få så spontana svar som möjligt ifrån personerna. Hade frågorna 

skickats ut tidigare hade lärarna kunnat förberedda sig och svarat efter ett facit. Nackdelen 

med att inte skicka ut frågorna tidigare är att svaret kanske inte blir lika fylligt som det 

kanske hade varit annars. 

 
Den kvalitativa intervjumetoden passade mitt arbete perfekt, som bollen i handsken. Hade det 

funnits mer tid hade jag gärna gjort en enkätundersökning också men det överlåter jag till de 

studenter som ska forska vidare med hjälp av mitt arbete. Då hade man även fått göra en 

kvantitativ intervjumetod eftersom det är ett ”antal” som man vill få ut i resultatet. Urvalet är 

jag nöjd med, men man hade dock kunnat ta en lärare på fem olika skolor istället. Det är något 

som jag skulle ha gjort annorlunda med min undersökning och examensarbetet. De etiska 

förhållningssätten tycker jag tillhör arbetet och jag anser att jag informerade 

intervjupersonerna på ett korrekt sätt. När det gäller tillvägagångssättet borde jag ha varit ute 

tidigare med att sätta ihop intervjuerna annars skulle jag ha gjort om exakt samma sak på 

exakt samma sätt. 

 

Johansson och Svedner (2004) tar upp tre punkter när det gäller hur trovärdiga resultaten är, 

generaliserbarheten, validiteten och reliabiliteten. Med generaliserbarheten menas i vilken 

utsträckning resultatet kan abstraheras, validitet är om man har undersökt det som skulle 

undersökas och med reliabilitet menas hur materialet har samlats in (ibid.). 

 

Mina krav som intervjupersonerna skulle ha var att de skulle alla undervisa i ämnet Idrott och 

hälsa samt ha befogenhet att bedöma och betygsätta sina elever, vilket de alla fem 

intervjupersonerna hade. Generaliseringen i mitt arbete kan inte jämföras med andra lärare 

och skolor runt om i Sverige. Resultaten som har kommit fram kan endast förhålla sig till de 
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här fem intervjupersonerna. Om man hade gjort samma intervju med fem andra lärare är det 

inte säkert att resultatet skulle bli detsamma. När det gäller validiteten anser jag att jag har 

undersökt det som skulle undersökas. Mitt syfte var att undersöka vad lärare i ämnet Idrott 

och hälsa anser att de själva bedömer och betygsätter hos eleverna. Genom mina 

intervjufrågor och min intervjuguide anser jag att jag har förhållit mig till mitt syfte och mina 

frågeställningar. Jag har fått reda på hur mina fem intervjupersoner ser på betyg och 

bedömning i ämnet Idrott och hälsa och hur de själva anser sig bedöma sina elever i resultatet, 

arbetet har från syftet till resultatet förhållit sig till den röda tråden. När det handlar om att 

granska reliabiliteten har alla intervjupersoner haft samma förutsättningar. Jag har valt att 

intervjua personerna enskilt för att få så enskilt svar som möjligt. Min åsikt om att göra 

intervjun enskilt för intervjupersonerna är att jag tror svaret blir så sanningsenligt som möjligt. 

Det tror jag därför att lärarna får säga vad de själva känner och tycker utan att någon annan 

lyssnar och ska kritiserar deras tankar om betyg och bedömning. Dessutom tror jag att om 

man sitter i grupp kan det vara svårt att lyfta fram de tysta och blyga personerna och får därför 

aldrig riktigt fram deras åsikter. Då kommer inte heller resultatet att bli sanningsenligt. 

Intervjupersonerna har inte heller fått något material innan intervjun utan jag har läst frågorna 

i naturlig ordning för att frågorna och samtalet ska bli så spontant som möjligt. Under 

intervjuerna använde jag mig av en bandspelare för att få med allt som intervjupersonerna 

pratade om för att inte missa någonting. Då kunde jag efter intervjuerna lyssna igenom 

inspelningarna om och om igen för att få fram det gemensamma som personerna pratade om. 

Vilket var ett bra hjälpmedel för att få fram all information.  

 

6.2 Diskussion  
6.2.1 Vad är det som ska och inte ska betygsättas av läraren?  

 

Det som ska betygsättas är elevernas uppnådda kunskaper samt deras insatser under 

lektionerna i olika ämnen (Selghed, 2006). Det finns två olika bitar som man tittar på hos en 

elev, både den sociala biten och den kunskapsmässiga biten men det är dock endast bara den 

kunskapsmässiga biten som ska betygsättas Andersson (1999).  Även om läroplanen säger att 

det endast är den kunskapsmässiga biten som ska betygsättas väger ändå lärarna in den sociala 

biten också genom att bedöma och betygsätta fair-play och negativ attityd. Om eleven skulle 

ha en negativ attityd och inte visar fair-play samt inte är en god lagkamrat kan lärarna tänkas 

sänka elevernas betyg. När det gäller att sänka en elevs betyg för att han/hon har en sämre 
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attityd anser jag inte som rätt utav läraren. Finns det inget korrekt skäl till att sänka elevens 

betyg kan man som lärare inte hitta på fler kriterier bara för att kunna sänka ett betyg.  Genom 

resultatet fick man vetskap om att lärarna är eniga i valet om vilket som väger tyngst vi 

betygsättning, det vill säga inställningen som eleven har med sig till lektionerna. De menar att  

om eleven går till skolidrotten med en positiv inställning så gör han/hon oftast ett bättre arbete 

och med en positiv inställning kan eleverna bli godkända trots en sämre prestation. Varför 

negativ attityd bedöms och betygsätts tror jag beror på lärarnas sätt att se på rättvisa och 

bekvämlighet. Med bekvämlighet menar jag att lärarna kanske inte orkar med en elev som 

stör lektionerna och är elak mot sina klasskamrater samt förstör trevnaden. Med rättvisa 

menar jag att det finns alltid de elever som kommer på lektionerna och gör sitt bästa trots de 

inte har den rätta fysiska förmågan till att få ett godkänt betyg och där tror jag att man som 

lärare vill kunna hjälpa de elever som ligger på gränsen med att sänka ribban och ta in gott 

uppförande, positiv attityd samt fair-play i betyget och bedömningen. Jag vet inte riktigt vad 

jag själv tycker om det att sänka elevernas betyg för en sämre attityd. Jag tycker inte man ska 

ta in fler mål att uppnå men samtidigt måste eleverna med negativ attityd få det konkret att 

man inte accepterar en sådan attityd på skolan, men dock inte genom att sänka betyget.   

 

Myndigheten för skolutveckling (2007) skriver att bedömning och betygsättning inte ska 

grunda sig på i form av termer till exempel hur långt man springer, hur högt man hoppar eller 

hur snabb man är. Inte heller ska det grunda sig på om eleven kämpar och gör sitt bästa. Det 

här menar också Skolverket (2004). Individfaktorer som flit, ambition, intresse och nyfikenhet 

kan inte vara någon grund till betygsbedömning. Om det inte ska grunda sig i prestationen 

som eleven gör eller elevens personlighet, vad ska det då grunda sig i? Myndigheten för 

skolutveckling (2007) skriver endast vad man inte ska grunda sig i och inte vad man ska 

grunda sig i. Det som jag tror att författaren menar är att det inte spelar någon roll hur högt 

eleven kan hoppa eller hur snabbt eleven kan springa, utan allt handlar istället om elevens 

utveckling. Ifrån första dagen som eleven sprang eller hoppade ska han/hon ha blivit bättre. 

Jag tror att författaren menar att eleven ska ha blivit bättre och ska alltid kunna bli bättre. Flit, 

ambition och intresse skriver han inte kan vara något underlag för betygsättning eller 

bedömning men de här faktorerna kan hjälpa eleven på vägen att förbättra sin utveckling inom 

ämnet Idrott och hälsa och säkert alla andra ämnen också. Något som inte ska betygsättas är 

elevernas personligheter, vilket en del lärare tar hänsyn till. Med elevers personligheter menar 

Redelius (2007) i boken Idrottsdidaktiska utmaningar (2007) att elever som är positiva, 

behagliga och hjälpsamma. Annerstedt (2002) påpekar att närvaro, flit, ambition inte ska 
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fungera som någon grund för betygsättning. Trots en hel del skrifter om flit, ambition och 

intresse resulterar resultatet i att det faktiskt förekommer flit, ambition och intresse i elevernas 

betyg och omdömen. Lärarna anser också att de elever som är flitiga och har hög ambition 

kan gå riktigt långt och få höga betyg samt ett positivt omdöme. De baserar sina omdömen på 

hur aktivt eleverna deltar under idrottslektionerna, att de visar vilja att lära sig och viljan att 

pröva nya saker. Eleven behöver inte heller hoppa högsta eller hoppa längst för att få ett högre 

betyg utan genom att visa sin vilja kunna nå det högre betyget. 

 

Något som jag själv anser att man bör ta hänsyn till är vilka förutsättningar som eleven har 

exempelvis handikapp, längd, vikt, kön och ålder. Det kan också finnas fler förutsättningar 

som läraren borde ta hänsyn till. Alla människor är olika och det gäller även eleverna, ingen 

elev är lik någon annan. Som lärare anser jag att det här är viktigt att ta del av och att tänka på 

när man gör sin bedömning eller sätter ett betyg.  

 

Det finns ingen speciell procent som eleverna måste vara på idrottslektionen (Holmlund & 

Thorbjörn, 2000). Det går inte att fastställa en definitiv gräns för hur mycket eleven ska ha 

varit närvarande för att betyg ska sättas utan det måste avgöras av läraren från fall till fall 

(Skolverket, 2006). Frånvaro/närvaro ser jag som en svår sak att bedöma. Samtidigt som det 

inte finns några exakta timmar för att eleven skall vara där så måste hon/han ändå vara där för 

att kunna bevisa för läraren att det här är något som han/hon kan. Läraren kan inte bedöma 

eller betygsätta något som han/hon tror sig veta. Resultaten från intervjuerna menar också att 

de inte baserar sina betyg och omdömen på närvaron men menar att eleverna måste ha kunnat 

visa på vad de har för kunskaper för att kunna få ett godkänt betyg. Utifrån intervjuerna säger 

också lärarna att närvaron är grundläggande och att de förväntar sig att eleverna är aktiva på 

idrotten för att kunna bli godkända. Men enligt mina åsikter så måste det ju finnas en gräns 

för frånvaron/närvaron. Både den tidigare litteraturen och intervjuerna förmedlar samma sak, 

att betyg ska inte vara avgörande och lärare kan inte basera sina betyg på närvaron eller 

frånvaron utan på det som eleven verkligen visat att man kan. Jag anser att alla elever måste 

ha samma gräns. Annars blir det så att de elever som är duktiga kan komma på fem lektioner 

och visa allt de kan och klara det galant och gå ut med ett MVG medan andra elever får 

komma varje gång på en termin och kanske bara går ut med ett G i betyg. Jag tror att när det 

gäller närvaron/frånvaron så ska alla elever ha samma gräns. Alla måste minst ha varit där ett 

antal gånger per termin för att kunna bevisa att de kan idrotta enligt målen. Men det betyder 
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inte att eleven får ett godkänt betyg, han/hon ska ha uppnått alla mål för att kunna bli godkänd 

och det är inte säkert att de lektioner som eleven valt att gå på räcker. Det vet man ju aldrig.    

 

6.2.2 Varför ska betyg sättas och vad är grundtanken med betyg?  
 

Betyget har stor roll när det gäller elevens framtidsutsikter när det gäller att söka in på 

högskolor och universitet menar Redelius (2007) i boken Idrottsdidaktiska utmaningar (2007). 

Betyget kan ge information till eleven, föräldrarna och skolan var han/hon befinner sig i 

betygskalan (Jansdotter Samuelsson & Nordgren, 2008). Jansdotter Samuelsson & Nordgren 

(2008) skriver att betygen kan fungera som en sporre till att anstränga sig i skolarbetet. Varför 

betyg ska sättas tror jag beror på att det finns få gymnasieskolor och för mycket elever. Alla 

elever kommer inte att kunna komma in på det program som de vill eftersom de inte har 

tillräckligt med betyg för att tas in på gymnasieskolan. Då blir det att skolan måste sortera 

bort några elever och om man inte hade haft betygen som intagning vilka skulle man då 

prioritera. Jag tror att prioriteringarna i slutet hade lett till diskriminering emot eleverna. Man 

betygsätter också eleverna så att de kan veta var på betygsskalan de ligger och vad de behöver 

göra för att få ett bättre betyg. Det här fungerar också som en sporre till att vilja arbeta i 

skolan. Den elev som får ett högt betyg jobbar mer för att få ett ännu bättre betyg och eleven 

som får ett lågt betyg kommer att ge upp, vilket ger ett ännu lägre betyg menar Allard & Måhl 

& Sundblad (1994). Om man inte hade haft någon sporre till eleverna tror jag att många hade 

struntat i skolan, vilket kan leda till att eleverna inte vidareutbildar sig och samhället anställer 

inte de som inte har någon kompetens för arbetet. Jag kan med stor sannolikhet säga att jag 

inte skulle vilja ha mitt barn i skolan med en lärare som inte har någon kompetens. Jag anser 

att det är bra för elever att ha en sporre till att kämpa lite extra med skolan. Det är nog inte 

alla gånger lätt att gå i skolan med allt vad det innebär för eleverna men förhoppningsvis får 

de ett resultat senare i livet. 

 

Det är upp till den enskilda skolan att kunna redogöra vad som gäller innehåll, arbetssätt och 

tidstilldelning för ämnet på den enskilda skolan (Annerstedt, 2002). Betygskriterierna behövs 

för att ge lärarna stöd i deras bedömning av eleverna (Davidsson & Sjögren & Werner, 1995). 

Grundtanken med betyg och bedömning är att lärarna ska kunna få stöd för sina elevers betyg 

och bedömningar. Om en elev undrar varför han/hon endast har fått ett godkänt i betyg så ska 

läraren kunna argumentera för sina beslut med hjälp av läroplanen och målen. Jag tror att om 

det inte fanns mål att uppnå eller sträva efter så hade bedömningen blivit svår för läraren och 
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man hade eventuellt tagit in personliga relationer i bedömningen. Sen är det så att skolan ska 

utifrån målen planera och organisera undervisningen i skolan så att eleverna ska kunna nå upp 

till ett godkänt betyg. Vilket är bra tycker jag, då har alla möjligheten att ta till sig den 

information som finns och försöka nå upp till målen.  

 
6.2.3 Betygskriteriernas utformning och de fyra F: en 

 
 
Utbildnings- och kursplanerna är inte skrivna med klarhet om vad som ska betygsättas 

(Egidius, 1988). Betygskriterierna har formats utefter att inte begränsa skolornas 

undervisning utan bara finnas som en bas att lägga undervisningen på. Hade betygskriterierna 

varit mer konkreta hade all undervisning styrts av dem (Davidsson & Sjögren & Werner, 

1995). Det finns delade meningar kring läroplanen och kursplanen, en del tycker den är 

strukturerad och konkret och en annan del tycker att den är otydlig och svår att förstå. I 

resultatet framkommer det att en del av lärarna anser att kursplanen och läroplanen är ganska 

tydlig medan den andra delen av lärarna tycker att den är ganska öppen och tolkningsbar, 

precis som litteraturen beskriver den. Men lärarna är dock överens om att skolorna har 

utvecklats mycket de senare åren när det gäller kursplanen och läroplanen. Läro- och 

kursplanen är inte utformad att vara konkret eftersom då hade många lärare planerat sina 

lektioner efter den och bara bockat av det ena målet efter det andra. Skolorna ska själva 

planera upp terminerna med hjälp av läro- och kursplanerna inte följa dem till punkt och 

pricka. Det här ser jag som positivt. Det kommer att innebära att idrottslektionerna på 

skolorna kommer att se väldigt annorlunda ut, men också att eleverna får en större variation 

och ett bredare ”smörgåsbord” att plocka av. Med smörgåsbord menar jag att lärarna visar 

eleverna vilka aktiviteter som finns och sedan får eleverna i slutet välja vilka som passar dem 

bäst. 

 

De fyra F: en har jag inte hört talas om under hela min lärarutbildning. Det sägs att det är 

dem som jag ska ha som grund när jag ska bedöma och betygsätta mina elever. Därför tycker 

jag det är väldigt konstligt att ingen har yttrat ett ljud om dem tidigare. Det var en bit in i 

examensarbetet som jag fick höra om de fyra F: en, som är fakta, förståelse, färdighet och 

förtrogenhet. När jag nu har läst om dem och satt mig in i vad de betyder och har för mening 

så ser jag dem som ett stort hjälpmedel för mina bedömningar av eleverna. De fyra F: en är 

till för att uttrycka elevernas kunskaper menar Jansdotter Samuelsson & Nordgren (2008). 

Davidsson & Sjögren & Werner (1995) beskriver de fyra F: en som hjälpmedel för att 
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analysera kursplanerna, liksom Annerstedt (2002). Det är dem som är grunden till allt som 

eleven ska lära sig, det vill säga eleven ska ha den fakta och förståelsen som krävs för att 

kunna fortsätta utvecklas. Eleven ska ha färdighet, det vill säga utföra vissa rörelser och 

behärska olika redskap. Han/hon ska också ha förtrogenhet, djupa kunskaper och vana för att 

kunna utföra vissa rörelser och på så sätt utvecklas. Det som jag förundras över är hur det 

kommer sig att ingen av intervjupersonerna tog upp de fyra F: en trots dess grund i betyg och 

bedömning, vilket intervjun helt och hållet handlade om. Varför intervjupersonerna inte tog 

upp något om det kan bero på att de tycker som Allard & Måhl & Sundblad (1994) att de fyra 

F:en varken tillför eller klargör något när det gäller betyg och bedömning samt att de är 

oklara och suddiga och kan betyda vad som helst.  
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7. Slutsatser och implikationer 
Under slutsatser och implikationer kommer det att diskuteras konsekvenserna av slutsatserna 

samt hur man kan arbeta vidare med undersökningen.  

 

7.1 Konsekvenserna av slutsatserna 
 

I resultatet framgår det att det är inte bara den kunskapsmässiga delen som bedöms utav 

lärarna utan också den sociala biten såsom individfaktorer det vill säga flit, ambition och 

intresse. Konsekvenserna av att bedöma den sociala biten kan leda till uteslutande av kriterier 

i kursplanen samt läroplanen och istället låta lärarna väga in deras personliga kriterier. 

Innebörden som kan ske av de personliga kriterierna kommer möjligtvis att resultera i 

lärarnas dominans. Om det då skulle vara en elev som läraren har en negativ relation till kan 

det vara lättare för läraren att bedöma den här eleven som icke godkänd trots att han/hon har 

tillräckliga kunskaper för att bli godkänd. Konsekvenserna av lärarnas bedömningar och 

betygsättningar kan innebära att eleverna blir orättvist behandlade. Det kan vara mellan elev 

och elev eller skola och skola. Skulle det finnas en skola som har en ”snäll” lärare som lätt 

sätter höga betyg på sina elever och en annan skola där läraren är sträng kommer eleverna att 

bli orättvist behandlade, det vill säga att visa elever kommer att komma in på deras 

förstahandsval på gymnasiet trots att de inte har mer kunskaper än den andra eleven med 

sämre betyg. Betygen är trots allt det som eleverna strävar efter för att kunna arbeta med 

deras drömyrke i framtiden. Därför ska alla elever ha samma möjligheter och då innebär det 

att lärarna måste följa samma kurs- och läroplan. Att en del lärare tycker att läroplanen och 

kursplanen är otydlig framkommer i resultatet. Otydligheten av kriterierna och målen kan 

också göra att lärare bedömer sina elever olika och elevernas betyg blir orättvisa. Innebörden 

av otydligheten gör att bedömningarna blir felaktiga. 

 

Resultatet har visat sig ha stor likhet med tidigare skriven litteratur i bakgrunden och 

litteraturgenomgången. Det visar sig att i litteraturen ska man bedöma elevernas kunskaper, 

vilket intervjupersonerna gör men att de också lägger till egna kriterier. Det som litteraturen 

tar upp är att närvaron inte ska kunna vara någon grund till elevens betyg utan att eleven 

endast behöver visa lärarna sina kunskaper i ämnet. Det här påpekar också lärarna i 

intervjuerna att de förhåller sig till. Det som man kan fundera över är om eleven endast 

behöver komma en gång under en hel termin och visa upp allt han/hon kan för att kunna få 
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ett godkänt och var går gränsen för aktivt deltagande på lektionen. Räcker det att göra så gott 

man kan och vad är så gott man kan? Det kan inneböra stora missuppfattningar mellan elever 

och lärare. 

 

7.2 Arbetets fortsättning 
 
För att mitt examensarbete börjar ta slut innebär det inte att forskningen kring det kommer att 

ta slut. Det finns en hel del saker som man kan fortsätta vidare med att studera och forska 

kring. Ett exempel på det kan vara att betygsätter lärare annorlunda när det gäller ett teoretiskt 

ämne? Det är någonting som jag och troligtvis många andra är fundersamma kring. Eftersom 

betyget ska ha samma underlag vare sig det är ett praktiskt ämne såsom idrott eller om det är 

ett teoretiskt ämne till exempel matematik. Om man tittar på mitt resultat så kommer det fram 

att lärarna bedömer både prestation och den goda viljan när det gäller i ämnet Idrott och hälsa 

men förhåller det sig så i teoretiska ämnen också. Om man tar matematik som exempel, är det 

så att de bedömer den goda viljan där också eller är det endast prestation som de tittar på? 

Något annat som man kan forska kring kan vara hur många som bedömer efter flit, ambition 

och intresse. Min undersökning utgår endast från fem personer men hur många fler gör 

samma sak? Med andra ord sammanställa en enkätundersökning och se vad man får fram av 

svaren. Det skulle jag se som väldigt intressant. Det sista som jag kom och tänka på när det 

gäller att följa upp det här examensarbetet är att se om lärarna betygsätter flickor och pojkar 

annorlunda, tar lärarna större hänsyn till flickornas ambition än vad de gör till pojkarnas? Det 

här är några tips på vad som kan fortsättas med.  
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Bilaga 1; Intervjuguide 
 
 

› Vad har du för utbildning? 

› Hur många år har du arbetat som lärare? 

› Undervisar du i andra ämnen? 

 

 

› Beskriv hur du upplever betyg och bedömning i idrott och hälsa? 

› Är det viktigt med betyg i Idrott och Hälsa? Motivera. 

› Vad är det som dina betyg baseras på och vad utgår du ifrån vid betygsättning? 

› Vad betygsätter du hos en elev? 

› Hur anser du att du följer kursplanen och läroplanen? 

› Flit, ambition, intresse – hur tar du hänsyn till detta? 

› Hur ser du på närvaro vid betygsättning? 

› Kan en elev som gör sitt bästa och ger 100 % på varje lektion få ett bättre betyg trots 

dålig prestation? Motivera. 

› Kan en elev sänka sitt betyg genom en sämre attityd trots fantastiska prestationer? 

Motivera. 

› Vilka delar väger tyngst vid betygsättning, närvaro, inställning, utveckling och 

resultat/prestation? Rangordna dem samt motivera varför. 
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Bilaga 2; Idrott och hälsa 

Ämnets syfte och roll i utbildningen 

Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse för hälsan. Barn 

och ungdomar behöver därför utveckla kunskaper om hur kroppen fungerar och hur vanor, 

regelbunden fysisk aktivitet och friluftsliv förhåller sig till fysiskt och psykiskt välbefinnande. 

Ämnet idrott och hälsa syftar till att utveckla elevernas fysiska, psykiska och sociala förmåga 

samt ge kunskaper om den egna livsstilens betydelse för hälsan. 

 

Under generationer har rörelseaktiviteter och friluftsverksamheter utvecklats. Ämnet ger 

kunskaper om deras framväxt, erfarenheter av att delta i dem och färdigheter i att bedriva dem. 

Ämnet skall även väcka nyfikenhet och intresse för nya aktiviteter. Ett grundläggande syfte 

med ämnet är också att skapa förutsättningar för alla att delta i olika aktiviteter på sina egna 

villkor, utveckla gemenskap och samarbetsförmåga samt förståelse och respekt för andra.  

 

Fysiska aktiviteter utgör en gemensam nämnare för olika kulturer. Utbildningen i idrott och 

hälsa ger möjligheter till att stärka gemenskapen mellan barn och ungdomar i ett 

mångkulturellt och internationellt samhälle. 

Mål att sträva mot 

Skolan skall i sin undervisning i idrott och hälsa sträva efter att eleven 

– utvecklar sin fysiska, psykiska och sociala förmåga samt utvecklar en positiv självbild, 

– utvecklar kunskap om vad som främjar hälsa, 

– utvecklar en god kroppsuppfattning och kunskaper som gör det möjligt att se, välja och 

värdera olika former av rörelse ur ett hälsoperspektiv, 

– stimuleras till ett bestående intresse för regelbunden fysisk aktivitet och tar ett ansvar för sin 

hälsa, 

– utvecklar och fördjupar sin rörelseförmåga och lust att röra sig samt stimuleras att ge uttryck 

för fantasi, känslor och gemenskap, 

– utvecklar förmågan att leka, motionera och idrotta på egen hand och tillsammans med andra,  

– utvecklar kunskaper att kritiskt bemöta missförhållanden som kan förekomma i samband 

med olika typer av fysiska aktiviteter samt ges förutsättningar till ett personligt 

ställningstagande i idrotts- och hälsofrågor,  
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– utvecklar förmågan att organisera och leda aktiviteter, 

– får inblickar i idrottens och friluftslivets historia samt lär känna olika former av lekar, 

danser och idrottsformer i olika kulturer, 

– utvecklar kunskaper om handlande i nöd- och katastrofsituationer. 

Ämnets karaktär och uppbyggnad 

Ämnet idrott och hälsa har ett brett innehåll. Ämnets kärna är idrott, lek och allsidiga rörelser 

utformade så att alla oavsett fysiska eller andra förutsättningar ska kunna delta, erhålla 

upplevelser och erfarenheter samt utvecklas på sina egna villkor. Grundläggande är ett 

hälsoperspektiv som innefattar såväl fysiskt och psykiskt som socialt välbefinnande. Ämnet 

förmedlar därmed en syn på idrott och hälsa som har betydelse för både uppväxttiden och 

senare skeden i livet. Ämnet stimulerar och engagerar alla att själva ta ett ansvar för 

uppläggning och genomförande av motion och fysisk träning. 

 

Det föreligger ett starkt samband mellan livsstil, livsmiljö, hälsa och livskvalitet. Ämnet 

förmedlar därför kunskaper om hur god hälsa och god livs- och arbetsmiljö kan främjas. I 

ämnet innefattas också utbildning för nödsituationer såsom livräddning och första hjälpen vid 

olycksfall.  

 

Ämnet står för en helhetssyn på människan, dvs. att kropp, känslor, intellekt och tankar är 

beroende av varandra, och kan på så sätt medverka till att elevens kroppsuppfattning 

utvecklas. Ämnet erbjuder möjlighet att i ett naturligt sammanhang diskutera såväl 

hälsofrågor som etiska frågor som hör ihop med idrott och friluftsliv. Tillsammans med 

kunskap om de avarter och trender som är knutna till vår tids kroppsövningskultur ger ämnet 

möjligheter att ifrågasätta de idealbilder som sprids via olika medier. I ett etiskt perspektiv 

ryms också frågor om förståelse för människors olika förutsättningar när det gäller fysiska 

aktiviteter. Ett kulturellt perspektiv i ämnet speglar såväl egna traditioner och sätt att tänka 

som synsätt och rörelseuttryck i andra kulturer. 

 

Att utveckla allsidiga rörelseaktiviteter är centralt i ämnet och en allsidig rörelserepertoar kan 

lägga grund för en aktiv och hälsofrämjande livsstil. En positiv upplevelse av rörelse och rytm 

är i sin tur en grund för individuella och kollektiva övningar och främjar på så sätt såväl den 

improvisatoriska och estetiska som den motoriska förmågan. Detta ger möjligheter att 
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utveckla tanke och känsla, rörelse- och idrottsfärdigheter samt träna kondition, styrka och 

rörlighet. 

 

Ämnet anknyter också till de starka kulturella traditioner som finns i Sverige när det gäller att 

vistas i naturen. Genom friluftsverksamhet och vistelse i skog och mark får eleverna 

upplevelser, kunskaper och erfarenheter som kan stimulera ett fortsatt intresse för friluftsliv, 

natur och miljöfrågor. Ämnet bidrar på så sätt till att väcka engagemang för betydelsen av att 

skydda och vårda natur och miljö. 

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret 

Eleven skall  

– behärska olika motoriska grundformer och utföra rörelser med balans och kroppskontroll 

samt kunna utföra enkla danser och rörelseuppgifter till musik, 

– kunna simma och hantera nödsituationer vid vatten,  

– kunna orientera sig och hitta i närmiljön genom att använda enkla hjälpmedel, 

– ha grundläggande kunskaper om friluftsliv samt känna till principerna för allemansrätten, 

– känna till något om och kunna ge synpunkter på arbetsmiljön i skolan, 

– ha erfarenheter av några vanliga idrottsaktiviteter samt veta något om skaderisker och om 

hur skador kan undvikas. 

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

Eleven skall  

– förstå sambandet mellan mat, motion och hälsa och kunna tillämpa kunskaper i ergonomi i 

vardagliga sammanhang, 

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

rörelseuppgifter, 

– kunna forma och genomföra aktiviteter för egen motion, 

– kunna orientera sig i okända marker genom att använda olika hjälpmedel samt kunna 

planera och genomföra vistelse i naturen under olika årstider,  

– ha kunskaper i livräddande första hjälp, 

– ha kunskaper i vanliga rörelseaktiviteter och hur de kan bedrivas på ett säkert sätt.  

 



 51 

Bedömning i ämnet idrott och hälsa 

Bedömningens inriktning  

Bedömningen i ämnet idrott och hälsa avser elevens kunskaper om hur den egna kroppen 

fungerar och hur eleven bland annat genom regelbunden fysisk aktivitet och friluftsliv kan 

bibehålla och förbättra sin fysiska och psykiska hälsa. Det innebär att elevens kunskaper om 

vilka faktorer som påverkar den egna hälsan är en viktig bedömningsgrund. Elevens förmåga 

att använda kroppen för sammansatta och komplexa rörelsemönster på ett ändamålsenligt sätt 

liksom bredden av fysiska aktiviteter ingår också i bedömningen.  

 

Ytterligare en bedömningsgrund är elevens förmåga att utföra rörelser med kontroll och 

precision liksom att med hänsyn till rytm och estetik ge uttryck för känslor och stämningar. 

Även elevens förmåga att reflektera över och värdera fysiska aktiviteters betydelse för livsstil 

och hälsa utifrån både ett individ- och ett samhällsperspektiv är av vikt vid bedömningen. 

Kriterier för betyget Väl godkänd 

Eleven reflekterar med hjälp av kunskaper om kropp och rörelse över hur hälsa och 

välbefinnande kan bibehållas och förbättras.  

Eleven föreslår och genomför fysiska aktiviteter som befrämjar egen motion och hälsa. 

Eleven använder ett ändamålsenligt rörelsemönster vid deltagandet i olika fysiska aktiviteter. 

Eleven deltar i och tillämpar sina kunskaper om friluftsliv under olika årstider.  

Eleven använder sina kunskaper för att förutse och avvärja risker i samband med olika fysiska 

aktiviteter. 

Kriterier för betyget Mycket väl godkänd 

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

idrotts- och friluftsaktiviteter. 

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

Eleven organiserar motions-, idrotts- eller friluftsaktiviteter tillsammans med andra med 

hänsyn till olika deltagares behov. 

Eleven anpassar sina rörelser till de krav som olika aktiviteter och situationer ställer på 

exempelvis balans, precision och tempo.  


