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Sammanfattning 

Syftet med vår undersökning var att söka kunskap om olika faktorer som påverkade elevers 

möjligheter att nå kursmålen i idrott och hälsa. Vi ville med undersökningen som grund 

skapa diskussion kring kursmål, betygsättning och undervisning i idrott och hälsa på 

grundskolan. 

Frågeställningarna gällde: 

1. Vad som utmärker en skola med en hög andel godkända elever i ämnet idrott och hälsa 

med avseende på betygskrav, undervisningens innehåll och lärmiljö? 

2. Vad kännetecknar en skola där flickor i minst lika hög grad som pojkar når betyget 

Godkänd i idrott och hälsa? 

3. Vilka mål är vanligast att elever inte uppnår, bland de elever som inte blir godkända i 

ämnet idrott och hälsa? 

Undersökningen som omfattade 428 elevenkäter, nio lärarintervjuer samt granskning av 

betygsjournaler genomfördes vid fem grundskolor. 

Resultatet visade att en variationsrik undervisning och en positiv och stödjande lärmiljö var 

viktiga faktorer för att skolan ska få en hög andel godkända elever. För flickorna var 

gemenskapen, att undervisningssituationen blev betydelsefull ur ett socialt perspektiv, 

viktig. Kulturella och religiösa orsaker gjorde deltagandet svårt för vissa flickor. För låg 

aktiv närvaro var den enda orsaken till uteblivet betyg. Godkändnivån i betyget idrott och 

hälsa har därmed i praktiken blivit ett ordningsbetyg. 

 

Nyckelord: betyg, idrott och hälsa, genus, undervisning 
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Förord 

Författarna vill särskilt tacka lärarna i idrott och hälsa vid de fem skolorna som tog sig tid 

att svara på intervjuer och hjälpa till med enkäthantering i slutet på maj! 

Tack också till Bo Johansson för god vägledning i statistikprogrammet SAS. 
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Inledning 

Vi har genom vårt yrkesutövande kommit i kontakt med betygssättning och bedömning i 

olika former. Vår övertygelse som lärare och lärarutbildare i idrott och hälsa är att alla 

elever bör kunna nå målen i kursplanen (Utbildningsdepartementet, 1998a) och få godkänt 

betyg i ämnet. Skolverkets årliga statistik (http://siris.skolverket.se) visar dock att en stor 

andel elever inte når målen. Det är också tydligt att flickor i lägre grad än pojkar lyckas 

med att få betyget Godkänd. Dessutom är det en lägre andel flickor som når betygen VG 

eller MVG. (Skolverket, 2005) Vad är det då som gör att vissa elever inte når målen för 

godkänt betyg i idrott och hälsa? Kan förklaringen sökas i undervisningens karaktär, 

lärarens osäkerhet/okunskap i betygsättning, miljöfaktorer på skolan eller andra faktorer? 

 

Utgångspunkten för vår studie är att vi vill söka kunskap kring varför vissa elever inte når 

målen i idrott och hälsa. Vi vill med undersökningen som grund rikta uppmärksamheten på 

kursmål och betygskriterier i idrott och hälsa. Undersökningen begränsas till att gälla 

grundskolans år 9. 

Forskning kring undervisning och betygssättning i idrott och hälsa 

Skolverket genomförde våren 2003 en nationell utvärdering av grundskolan, NU-03 

(Skolverket, 2005). Denna utvärdering visar att undervisningen i idrott och hälsa i hög grad 

är anpassad efter pojkars intressen. En stor majoritet av såväl lärare som elever (både 

pojkar och flickor) är dock positiva till ämnet och eleverna har lärt sig mycket. Problemet 

är att undervisningen i idrott och hälsa inte lyckas nå de elever som är fysiskt inaktiva på 

fritiden och deras lärande och delaktighet i ämnet är bristfällig. Dessa elever utvecklar en 

negativ inställning till fysisk aktivitet och till ämnet. Utvärderingen visar också att de flesta 

lärare i idrott och hälsa anser att de nationella betygskriterierna är för otydliga och pekar på 

att betyg och bedömning är ett av de teman där ämnet är i behov av utveckling. 

Ämnesinnehåll och lärmiljö (inlärningssituation) är två andra teman som lyfts fram i detta 

sammanhang. Idrott och hälsa är ett ämne som historiskt förknippats med särbehandling 

mellan könen både i styrdokument och i undervisning. (Larsson m.fl. 2005). I och med Lgr 

80 ökade samundervisningen i ämnet och det gör det intressant att lyfta fram forskning 

som berör genusperspektivet i idrott och hälsa (Ibid.). 

 

Bedömning och betyg i idrott och hälsa 

I detta arbete ansluter vi oss till de definitioner som Selghed (2006) för fram beträffande 

bedömning och betygsättning. Bedömning är den process som består av lärarens arbete 

med att bilda sig en uppfattning om elevens totala utveckling, kunskapsmässigt, språkligt 

känslomässigt och socialt. Betygsättning innebär att läraren vid en given tidpunkt skall 

sammanfatta sina bedömningar av elevernas kunskaper i ett av betygstegen G, VG eller 

MVG. I den nationella kursplanen finns anvisningar om vad ämnet idrott och hälsa ska 

innehålla. Det kommer till uttryck främst i kursplanens mål för femte respektive nionde 

skolåret. De kunskaper som alla elever ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret, ska 

ligga till grund för om en elev i grundskolan ska få betyget Godkänd eller ej ( Skolverket, 

2004). För de högre betygsstegen finns nationella betygskriterier som preciserar vilka 

kunskapsnivåer som eleverna ska uppnå för Väl godkänd respektive Mycket väl godkänd 

(Ibid.). Den lokala bearbetningen av de nationella målen innebär inte främst att nya mer 

detaljerade kriterier utformas. Istället ska den planerade undervisningen, som läraren 

beslutat om tillsammans med eleverna, relatera till de nationella målen och kriterierna 

(Ibid.). 
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Annerstedt (2001) pekar på att betygsättning alltid måste ske med målen som 

utgångspunkt. Det innebär i princip att närvaro, ambition och flit inte ska utgöra grund för 

betygsättning i idrott och hälsa. I ett laborativt ämne som idrott och hälsa är dock dessa 

kvaliteter i de flesta fall förutsättningar för att tillgodogöra sig kunskaper och utveckla 

sådant kunnande som ingår i ämnets mål (Ibid.). För de elever som inte uppnår målen i 

grundskolan sätts inget betyg. Betygssteget Icke godkänd, som endast finns i 

gymnasieskolans betygsskala, används dock i olika sammanhang i grundskolan (Selghed, 

2006). Skolverkets statistik för de senaste 5 åren visar att mellan 7-8 % av eleverna i 

grundskolan inte når målen (http://siris.skolverket.se). Av statistiken framgår inte vilket 

eller vilka av målen som är vanligast att eleverna inte har klarat. NU-03 framhåller den 

problematik som finns beträffande likvärdighet i betygsfrågan, eftersom studien visar att 

det är stor variation i betygsättningen mellan olika lärare (Skolverket, 2005). Johansson, 

Lindahl och Rowa (2005) kommer till samma slutsats i sin studie, men inte heller där 

framkommer vilken måluppfyllelse som är vanligaste orsak till uteblivet betyg. En 

intressant iakttagelse i en studie av Johansson m.fl. är att vissa kriterier för betyget G på en 

skola motsvarar MVG på en annan och att närvaro är ett vanligt krav för de flesta skolor i 

denna undersökning. I Eriksson, Gustavsson, Johansson, Mustell, Quennerstedt, Rudsberg, 

Sundberg och Svenssons studie (2003) är aktiv närvaro basen för betyget Godkänd hos 

samtliga intervjuade idrottslärare och det visar sig att det räcker med aktiv närvaro för att 

få betyget Godkänd i idrott och hälsa. Erikssons slutsats är att ett uteblivet Godkänd pga. 

bristande måluppfyllelse skulle kunna få effekt på elevens syn på sig själv, sin kropp och 

framtida fysiska aktivitet. Konsekvensen av detta resonemang, dvs. att betyget Godkänd 

erhålles trots att målen ej är uppnådda, har dock inte stöd dock av grundskoleförordningens 

7 kap. 8§ (1994) där det står att:  

”Betyget Godkänd skall motsvara de mål som eleverna enligt kursplanerna skall ha 

uppnått i ämnena i slutet av det nionde skolåret./…/ Om det finns särskilda skäl får 

läraren bortse från enstaka mål som eleven skall ha uppnått i slutet av det nionde 

skolåret. Med särskilda skäl avses funktionshinder eller andra liknande förhållanden 

som inte är av tillfällig natur och som utgör ett direkt hinder för att eleven skall kunna 

nå ett visst mål.” 

 

Annerstedt hävdar ( Skolverket, 2002) att idrott och hälsa i ljuset av att vissa elever 

omöjligen kan genomföra vissa prestationer inte kan ha betygskrav som bygger på att mäta 

resultat och jämföra med i förväg fastställda gränser. Istället måste målen tala om 

önskvärda kvaliteter som eleverna skall uppnå och prestationer måste bedömas ur ett 

individuellt perspektiv. Vi vill i denna studie söka ytterligare kunskap om vilka faktorer 

som är betydelsefulla för att en hög andel elever ska uppnå betyget Godkänd i idrott och 

hälsa. 

 

Ämnesinnehållet 

Ämnet Idrott och hälsa är ett populärt ämne bland eleverna. Det visar bl.a. Eriksson m.fl. 

studie (2003). I alla skolår är intresset högre bland pojkar än bland flickor. Ämnet präglas 

av en mängd aktiviteter och det visar sig att aktivteter som ger högst deltagande hos pojkar 

också är de aktiviteter som är vanligast (Ibid.). Det är en bild av ämnet som Carli (1990) 

beskriver redan i slutet av 80-talet, då samundervisning i praktiken blev huvudprincip för 

idrottsämnet i samband med Lgr 80:s genomförande. Carli hävdar att flickornas 

traditionella ämnesinnehåll försvann i samband med Lgr 80 och i den nationella 

utvärderingen av ämnet våren 1992 (Mattson, 1993), konstateras att bollspel är den 

dominerande aktiviteten. I Lgr 80 var bollspel ett av tio huvudmoment. I 1994 års kursplan 

nämns bollspel bara i en bisats under ett av de tre kunskapsområdena, rörelse, rytm och 
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dans. (Utbildningsdepartementet, 1998a). Lpo 94 innebar även att ämnet bytte namn till 

idrott och hälsa, samt att hälsoperspektivet i kursplanen förstärktes genom att livsstil, 

livsmiljö och hälsa blev ett av tre kunskapsområden. I Meckbach studie (2004) hävdas att 

ämnet har ändrats från ett prestationsämne till ett mer hälsoinriktat ämne. Kursplanens text 

(Utbildningsdepartementet, 1998a) är tydlig i att tävlingsinslag och prestationsmoment ska 

användas med omdöme. Natur och friluftsliv, det tredje kunskapsområdet (Ibid.), är inte 

heller ett område som förknippas med prestation och tävling. Trots omfattande 

förändringar av kursplanens hävdar även Sandahl (2004) att bollspel fortfarande är den 

dominerande aktiviteten, med 1/3 av undervisningstiden. Även om ämnet innehåller en 

mängd aktiviteter så visar Sandahl också att ett fåtal moment upptar en mycket stor del av 

den totala undervisningstiden. Bollspel, gymnastik, styrke/konditionsträning, dans, friidrott 

omfattar mer än 80% av undervisningstiden (Ibid.). I detta sammanhang är det intressant 

att fundera över Idrott och hälsa som ett kunskapsämne. I NU-03 (Skolverket, 2005) 

framgår det tydligt att såväl elever som idrottslärare anser att det viktigaste med ämnet är 

att ha roligt genom att röra sig, lära sig samarbeta och få prova på många idrottsaktiviteter. 

Studien indikerar att om eleverna rör på sig och har roligt så är det bra. Det starka 

fokuserandet på aktivitet gör att tiden för reflektion och dialog blir begränsad (Eriksson 

m.fl. 2003). Redelius (2004) hävdar att även om en majoritet av eleverna gillar innehållet i 

idrott och hälsa, så kanske ämnets popularitet måste sättas på spel, för att nå ut till de 

elever som är bäst betjänta att få en breddad undervisning i ämnet. Redelius (Ibid.) hävdar 

att idrottslärarna måste våga bryta bollspelsmönstret och fråga sig vilket ämnesinnehåll 

som stimulerar till fortsatt fysisk aktivitet och främjande av hälsan. Hur ser den 

undervisning ut som ger en positiv självbild? undrar Redelius (Ibid.). NU-03 (Skolverket 

2005) för samma resonemang. Vad är det som krävs av undervisningen för att på ett mer 

påtagligt sätt främja ett positivt förhållande till den egna kroppen. Vi vill med vår 

undersökning ta reda på mer om de förutsättningar i idrottsundervisningen som påverkar 

att en hög andel elever når betyget Godkänd?  

 

Lärmiljön 

Den fysiska lärmiljön i ämnet Idrott och hälsa låter sig inte på något enkelt sätt definieras. 

Det beror på att lokaler och område för utomhusaktiviteter varierar stort mellan skolor. En 

kort beskrivning kan vara: idrottshall med biutrymmen och omklädningsrum, bollplan 

utomhus och i vissa fall naturområde i skolans närhet. Förutsättningarna för en god 

lärmiljö varierar alltså stort vilket följande citat visar: ”Dock kan det konstateras att 

betydande brister fortfarande existerar beträffande tillgången till inomhushallar och 

simhallar. Värt att notera är också att situationen förefaller ha förvärrats snarare än 

förbättrats. Detta kan vara en konsekvens av de många friskolor som startats under de 

senaste åren.” (Sandahl, 2004).  

 

Den psykiska lärmiljön innefattar undervisningen och situationer i samband med fysisk 

aktivitet. ”Det grundläggande är att med olika metoder och kunskap skapa bra 

förutsättningar och bra arbetsmiljö för lärande” (Wolmesjö, 2006). En god lärmiljö som 

ger möjligheter till kunskapsutveckling utmärks av goda relationer mellan vuxna och 

elever, är trygg och fri från diskriminering och kränkningar. Lärarens engagemang och 

förmåga att entusiasmera framhålls av Andersson & Jacobsson (2005) där de accentuerar 

lärarens betydelse i lärmiljön. Ämnet anses som mycket populärt totalt sett och det framgår 

att 68 procent av pojkarna och 58 procent av flickorna tycker att ämnet är roligt (Larsson & 

Redelius, 2004). Roligt kan innebära olika saker: underhållande för stunden, ett uttryck för 

rörelseglädje eller meningsfullt, intressant och lärorikt (Ibid.). Lärarens svårigheter att 

lyckas i detta framhålls också i Larsson och Redelius studie (Ibid.) I lärarens uppdrag 

ligger att möta alla dessa motstridiga intressen. De ska se till att barnen är fysiskt aktiva 
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och att de tränar sin motorik. Eleverna ska utvecklas psykiskt och socialt samtidigt som de 

har roligt. Eleverna ska stimuleras till ett livslångt intresse för fysisk aktivitet och utveckla 

en positiv självbild. Läraren ska också möta alla elever, en juniorvärldsmästare såväl som 

en rullstolsburen. Detta är ett uppdrag som ter sig näst intill omöjligt. Kanske har ämnet för 

ambitiösa och omfattande mål? (Ibid.). Att det inte fungerar full ut konstateras i NU-

03,(Skolverket, 2005) där det framhålls att ett par procent av eleverna aldrig är med på 

idrottstimmarna och fyra procent uppger att de sällan är med. Samma källa visar att sjutton 

procent av pojkarna och tio procent av flickorna uppger att de inte vill byta om 

tillsammans med andra. En känsla av obehag eller hot i samband med omklädning eller 

fysisk aktivitet som kan leda till stress. Den kan vara såväl emotionell som fysiologisk. Ett 

svårlöst problem är att få kontroll just över förhållandena i omklädningsrummen och 

eventuella mobbingsituationer. Särskilt känsligt kan det vara att som manlig lärare gå in i 

det motsatta könets omklädningsrum, detta redan i tidig ålder (Larsson, 2004). Frågan är 

om hur lärmiljön påverkar elevernas möjligheter att nå kursmålen i idrott och hälsa? Det är 

en av de faktorer som vi vill undersöka i denna studie. 

 

Genus 

En intressant ståndpunkt när det gäller genusaspekten framhålls i skriften Kön-Idrott-Skola 

(Larsson, Fagrell & Redelius 2005, s.11.): ”Det är alltid i förhållandet till ett visst innehåll 

och vissa arbetsformer som pojkar (som grupp) blir starkare/uthålligare/duktigare. Enkelt 

uttryckt: med ett annat innehåll skulle det inte vara så svårt att visa att flickor (som grupp) 

är duktigare.” Med det menar författarna att det slentrianmässiga valet av aktiviteter i de 

flesta fall gynnar pojkarna. Redan i läroplanen Lgr 80 betonades att jämställdhet och 

samundervisning skulle råda i grundskolan. Det medförde enligt flera forskare att flickorna 

fick anpassa sig till den undervisning som redan gavs till pojkarna (Lundvall & Meckbach 

2003). Det är allmänt känt att pojkar är mer fysiskt aktiva än flickor (Raustorp, 2004), att 

de i högre grad är nöjda med sig själva och oftare får visa vad de kan på idrottslektionerna 

(Skolverket 2005). Fysisk aktivitet är för övrigt inte detsamma som fysisk kapacitet - 

flickor deltar i större utsträckning utan att prestera maximalt än vad pojkar gör i 

idrottsundervisningen (Ekberg & Erberth, 2000). Dessa och andra faktorer gör att flickor 

kan ha svårt att hävda sig i undervisningssituationen. Lärares förväntningar eller brist på 

förväntningar när det gäller pojkars respektive flickors möjlighet att prestera framkommer 

tydligt i studien Kön-Idrott Skola (Larsson m.fl. 2005). Trots att det framhålls i läroplanens 

allmänna del att traditionella könsmönster ska motverkas, så är det just detta som inte visas 

i det praktiska utförandet av idrottsundervisningen enligt studien. Lärarna visar öppet en 

lägre förväntan när det gäller flickors prestationer trots att det i verkligheten är så att 

många flickor presterar bättre än en hel del av pojkarna. Idrottslärarnas många gånger 

oavsiktliga nedvärdering av flickors prestationsförmåga och upphöjande av pojkars kan bli 

en självuppfyllande profetia som författarna kallar ”den goda viljans paradox”(Ibid.). I sin 

rapport om sam- eller särundervisning kommer Andersson& Jacobsson (2005) fram till att 

såväl flickor som pojkar föredrar samundervisning. Även om pojkarna tenderar att ta mer 

plats på lektionerna så är flickorna ändå nöjda. De accepterar helt enkelt könsskillnaderna 

och försöker göra det bästa av situationen (Ibid.). 

6 procent av flickorna menar att ämnet har bidragit till minskat självförtroende eller till en 

mindre positiv livssyn vilket är dubbelt så många som pojkarna (Skolverket 2005). 

Utseendefixering är en viktig faktor och det kan gälla att nå upp till idealen. Elever med 

komplex för sitt utseende kan uppleva idrottsämnet som svårare i och med att kroppen 

exponeras på ett helt annat sätt än i andra ämnen (Larsson 2002). Detta gäller såväl pojkar 

som flickor. Vi vill i vår studie undersöka vilka faktorer som är betydelsefulla för att en 

hög andel flickor ska uppnå kursmålen i idrott och hälsa. 
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Syfte 

Syftet med vår undersökning är att söka kunskap om olika faktorer som påverkar elevers 

möjligheter att nå kursmålen i idrott och hälsa. Vi vill med undersökningen som grund 

skapa diskussion kring kursmål, betygssättning och undervisning i idrott och hälsa. 

 

Frågeställningar 

1. Vad utmärker en skola med en hög andel godkända elever i ämnet idrott och hälsa med 

avseende på betygskrav, undervisningens innehåll och lärmiljö? 

2. Vad kännetecknar en skola där flickor i minst lika hög grad som pojkar når betyget 

Godkänd i idrott och hälsa? 

3. Vilka mål är vanligast att elever inte uppnår, bland de elever som inte blir godkända i 

ämnet idrott och hälsa? 
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Metod 

Studiens design är en kartläggande undersökning av fem grundskolor i en mellanstor 

svensk stad. Denna kommun har 21 skolor för grundskolans senare år. Vi har använt oss av 

tre olika metoder enkät, intervju och arkivgranskning. Enkäten riktades till elever i skolår 

nio, intervjuerna till lärare i idrott och hälsa och arkivgranskningen gällde de elever som ej 

erhållit godkänt betyg i idrott och hälsa efter det nionde skolåret. 

Urval 

Undersökningen genomfördes vid fem skolor i grundskolans senare år. Urvalskriterier för 

kommunen var att den skulle vara tillräckligt stor för att hysa ett par skolor, vars 

betygsstatistik i idrott och hälsa på ett markant sätt skilde sig från riksgenomsnittet 

beträffande andel godkända elever totalt samt någon skola som med en hög andel 

godkända flickor. Dessutom var närhetsprincipen av praktiska skäl viktig. Vi begränsade 

urvalet till att gälla elever i skolår nio samt de idrottslärare som undervisade nionde 

årskursen vid den tid som undersökningen genomfördes. Med utgångspunkt från våra två 

första frågeställningar granskade vi Skolverkets betygsstatistik. (http://siris.skolverket.se) i 

idrott och hälsa för den utvalda kommunen och en grannkommun. Vi undersökte även de 

två tidigare årens statistik. Denna granskning ledde till att följande fem skolor valdes ut. 

Beskrivning av skolorna 

 

Betygsstatistik. Andel elever utan betyg i idrott och hälsa. Anges i procent. 

Skolor Andel 

utan betyg 

totalt  

Andel 

flickor 

utan betyg  

Andel 

pojkar 

utan betyg  

Skola 1 15,2 18,9 12,7 

Skola 2 7,1 8,6 5,4 

Skola 3 3,8 6,9 0,9 

Skola 4 6,7 6,7 6,8 

Skola 5 3,9 1,2 6,3 

Hela 

kommunen  

7,0 7,8 6,3 

Hela 

Sverige 

7,1 8,3 6,0 

 

Skola 1 och skola 2 är grannskolor med i stort sett samma upptagningsområde för eleverna. 

Båda skolorna har en relativt hög andel elever med utländsk härkomst. Skolorna har elever 

som bor såväl i flerbostadshus (hyreshus och bostadsrätt) som i villaområden. Slutligen är 

de två skolorna 1-9 skolor. Skola 1 är hälften så stor som skola 2 som liksom övriga skolor 

i vår undersökning har ett elevantal i år 9 på cirka 150 – 180 st. Skola 1 har drygt 80 elever 

i år 9. De skiljer sig dock tydligt i betygsstatistiken på så sätt att skola 1 har en mycket 

högre andel elever som ej erhåller betyget Godkänd. Skola 2:s nivåer ligger nära  

riksgenomsnittet. Det var därför intressant att ta med dessa två skolor i undersökningen och 

jämföra resultatet av enkät, intervjuer och arkivstudier. 
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Skola 3, 4 och 5 är inte grannskolor men har likartat upptagningsområde beträffande 

elevernas socioekonomiska situation. De flesta eleverna bor i eget hus eller bostadsrätt och 

andelen elever med utländsk härkomst är under genomsnittet i kommunen. Dessa tre skolor 

har enbart elever från grundskolans senare år. Skola 3 och skola 5 valdes ut eftersom deras 

betygsstatistik totalt sett ligger bättre till än både riksgenomsnitt och snittet i kommunen. 

Skola 3 har en mycket hög andel pojkar som får betyget Godkänd eller bättre. Flickorna 

lyckas också bra i jämförelse med kommunens genomsnitt men mycket sämre än pojkarna 

på samma skola och jämfört med flickorna på skola 5.  

Skola 4 är betygsmässigt i nivå med riksgenomsnittet vad gäller andelen utan betyg och 

pojkar och flickors nivåer skiljer sig inte åt. Flickornas resultat är dock bättre än 

riksgenomsnittet. 

Skola 5 har en mycket hög andel flickor som når betyget Godkänd eller bättre jämfört med 

övriga skolor i kommunen och i landet. Betygen för pojkarna på skola 5 ligger i nivå med 

genomsnittet i kommunen. 

Sammanfattningsvis gjordes urvalet med syfte att utifrån frågeställningarna studera 

samband och skillnader mellan skola1 och skola 2, eftersom andelen godkända elever 

skiljde sig så markant mellan dessa två grannskolor. Vi ville också studera skola 3 och 5 då 

dessa skolor lyckas bra totalt, men framför allt är andelen godkända flickor mycket hög vid 

skola 5. På skola 4 är andelen ej godkända flickor lägre än riksgenomsnittet. 

Datainsamlingsmetoder 

Tre metoder användes: enkät, intervju och arkivstudier. Trost (2005) hävdar att man genom 

att kombinera flera metoder s.k. triangulering kan kombinera kvalitativa och kvantitativa 

mätmetoder för att söka rätt svar på forskningsfrågorna.  

Eleverna vid de fem skolorna fick svara på frågor rörande betygsättning, lektionsinnehåll 

och lärmiljö i en enkät. Idrottslärarna intervjuades om betygsättning och val av 

lektionssinnehåll. Genusperspektivet berördes både i enkäten och i intervjun. För att få svar 

på vår tredje frågeställning granskades skolornas betygsjournaler och skriftliga omdömen 

av de elever som ej fått betyg i idrott och hälsa. I arbetet med att konstruera enkät- och 

intervjufrågor använde vi frågor från NU-03 som underlag i enlighet med Johansson & 

Svedners rekommendationer (2006). De hävdar att det bästa sättet att konstruera bra 

enkätfrågor kan vara att utnyttja tidigare undersökningars frågor och sedan lägga till egna. 

Enkät 

Enkäten utformades så att elevernas svar kunde indelas i fyra undergrupper, betygsfrågor, 

lektionsinnehåll, lärmiljö och genusfrågor. De 17 första frågorna var av påståendekaraktär 

och hade fasta svarsalternativ i en femgradig skala från stämmer inte alls till stämmer 

mycket bra. Dessutom fanns svarsalternativet: vet ej. Fråga 18 och 19 rörde 

undervisningssituationen och hade fasta svarsalternativ utifrån vad som motiverar 

respektive gör det tråkigt att medverka aktivt i ämnet idrott och hälsa. Elevernas kön och 

betyg efterfrågades också (Se bilaga 1).  

Intervju 

Vi använde oss av en strukturerad intervju i vår undersökning. Graden av standardisering 

kan sägas vara låg. Enligt Trost (2005) innebär hög grad av standardisering att man läser 

upp frågorna i samma tonfall, exakt som de är formulerade och i exakt samma ordning, etc. 

Eftersom intervjuerna genomfördes av båda författarna var och en för sig så kan inte ett 

helt standardiserat förfarande uppnås. Vi använde oss av ett fastställt intervjuunderlag med 

nio frågor, ställde frågorna i samma ordning, använde oss av bandspelare och/eller 

anteckningar under intervjun samt skrev ut intervjuerna omedelbart efter genomförandet 
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(Se bilaga 3). Man kan därför hävda att intervjuerna utmärkts av hög grad av strukturering 

men låg grad av standardisering. Enligt Trost (Ibid.) är detta det inte ovanligt i kvalitativa 

forskningssammanhang. Vi genomförde nio intervjuer: tre på skola 1, två på skola 2 och 3 

samt en intervju på skola 4 och 5. 

 

Arkivstudier 

För att få svar på vår tredje frågeställning, som rörde vilka mål i kursplanen var vanligast 

att eleverna inte uppnådde bland de elever som inte blir godkända i ämnet idrott och hälsa, 

så granskade vi de betygsunderlag som idrottslärarna använt sig av vid betygsättningen. Vi 

tog också del av skriftliga omdömen som lämnas till elever som saknar slutbetyg i något 

ämne. 

Procedur 

Enkät 

Tre olika versioner av provenkäter testades på försökspersoner i samma ålder som 

elevgruppen som skulle undersökas. Vi fann att frågorna var enkla och svårligen kunde 

missförstås och enkäten var därmed klar för distribution. Eftersom undersökningen var helt 

anonym och inte innehöll frågor av känslig natur ansåg vi att information till och tillstånd 

från hemmen inte kunde anses vara nödvändigt. Ett missivbrev (Se bilaga 2) som 

förklarade undersökningens syfte, frivillighet och elevernas fulla anonymitet formulerades 

och bifogades vid distributionen. Till skola 1 och 2 åkte vi personligen ut med enkäterna, 

delade ut dessa till de klasser som hade undervisning och samlade in dem samma dag. 

Eleverna fyllde i enkäterna under 5-10 minuter i samband med en lektion. Det innebar att 

endast klasser med undervisning på annan ort (lägerskolor etc.), samt elever som var 

frånvarande pga. sjukdom eller liknande inte nåddes av enkäten. På skola 3,4 och 5 delades 

enkäterna ut till en i förväg kontaktad idrottslärare som i sin tur informerade sina 

lärarkollegor på skolan. Flertalet av dessa kollegor såg till att enkäterna besvarades på 

samma sätt som på skola 1 och 2, men det blev också ett visst bortfall av hela klasser som 

inte fick möjlighet att besvara enkäten. Vår kontaktperson samlade ihop enkäterna och vi 

hämtade de ifyllda enkäterna vid respektive skola. Det totala antalet ifyllda enkäter var 428 

stycken. Det totala antalet elever i skolår nio på de 5 skolorna är 769. Det betyder att det 

totala bortfallet är 341 elever. Enkäterna har därefter bearbetats i statistikprogrammet 

SAS(1993). Valet av SAS gjordes i samråd med vår handledare. I resultatdelen har de 

enkätfrågor som tydligast bevarar våra två första frågeställningar redovisats. Det är resultat 

som signifikanttestas i SAS. SAS ursprungligen Statistical Analysis System (Statistiskt 

analyssystem) är ett datorprogram för databearbetning och statistisk analys. 

SAS är ett väletablerat statistikprogram som används inom de flesta områden där 

databearbetning krävs. 

 

 

Intervjuer 

Lärarintervjuerna genomfördes efter att alla enkätsvar hade kommit in men lärarna fick 

ingen information om resultaten av enkätsvaren. Intervjuerna betecknas som strukturerade 

intervjuer och riktade sig till idrottslärare. Intervjutiden var ca 45 minuter. Då intervjuerna 

hade avslutats, delade vi ut ett frågeformulär där lärarna skulle kryssa i vilka av tio 

föreslagna undervisningsmoment som de hade genomfört under läsåret. De svarade också 

på vilka fysiska lärmiljöer som de hade utnyttjat (Se bilaga 4). Flera lärare som ställde upp 

på intervju visade sig vara negativa till bandad intervju. Följaktligen skrev vi ner deras svar 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Statistik
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på våra frågor. Övriga lärares svar bandades och antecknades. Vi informerade i 

förekommande fall om att bandinspelningarna skulle raderas efter att vi hade skrivit ner 

svaren. Renskrivning och kontroll av uppgifter utfördes snarast efter att intervjuerna hade 

avslutats för att information inte skulle falla bort eller förvanskas. 

 

Arkivstudier 

Vi hade i förväg bett idrottslärarna att få ta del av deras betygsjournaler. Efter avslutad 

intervju granskade vi tillsammans med idrottsläraren dennes betygsjournaler samt i vissa 

fall de skriftliga omdömen som ges till elever som saknar slutbetyg i något ämne. Vi fick 

på det sättet en god bild av den problematik eller de bakomliggande orsaker som låg till 

grund för det uteblivna betyget. Idrottslärarens kommentarer till de elever som ej erhållit 

betyg antecknades och elevens kön noterades också. 

 

Forskningsetik 

Etiklagen fr.o.m. 1/1 2004, reglerar att frågetyper inom vissa områden t.ex. 

personuppgifter om brott, politiska åsikter, sexualliv, m.m. kräver ett tillstånd från någon 

av de sex etikprövningsnämnderna. I vårt fall är en sådan prövning inte nödvändig 

För övrigt gäller alltid de fyra krav som Vetenskapsrådet (www.vr.se) satt upp.  

 

Enkät 

1. Informationskravet. Syfte med undersökningen och frivillighet att delta. Detta framgick i 

det missivbrev som bifogades enkäten. 

2. Samtyckeskravet. Om enkäten lämnas/skickas åter, innebär detta att respondenten 

samtyckt till medverkan. För barn gäller att föräldrar måste ge sitt samtycke för dem som 

är under 15 år. Vår undersökning genomfördes i slutet av skolår nio då alla elever uppnått 

15 år. 

3. Konfidentialitetskravet. Detta behandlades också i missivbrevet.  

4. Nyttjandekravet. Det insamlade materialet får inte användas för andra ändamål. 

 

Etiska aspekter vid intervju 

Liksom vid enkätundersökningen gavs information om syfte med undersökningen och 

frivilligheten att delta. Samtycke, konfidentialitet och nyttjandekrav gäller också för 

intervjuer.Vi betonade att tystnadsplikt gällde för att få respondenten att tala mer fritt. 

Forskaren måste respektera den intervjuades integritet och värdighet. Det gäller såväl vid 

rekrytering, intervju, rapportskrivning och förvaring av materialet. Vi har följt dessa 

direktiv med den påföljd att antalet intervjuade lärare varierar på de olika skolorna. 

Citat som presenteras i rapporten behöver inte självklart vara ordagranna utan kan av etiska 

skäl justerats något utan att förvrängas. 
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Resultat 

Resultaten är uppdelade i tre avsnitt. I den första redovisar vi resultatet av elevenkäterna, i 

den andra delen lärarintervjuerna och i den tredje genomgången av arkivstudierna.  

Resultat av elevenkäter 

Enkäten behandlade de fyra frågeområdena betyg, lektionsinnehåll, lärmiljö och genus. 

Det interna bortfallet för respektive fråga är mellan 2 och 13 elever av 428 granskade 

enkäter. 

 

Av tabell 1 framgår hur frågor om betyg besvarades. Redovisas i radprocent. 

Tabell 1. Svar på fråga 2 och 5. Andel elever som tycker dessa påståenden om betyg 

stämmer bra eller mycket bra. 

_________________________________________________________________________   

 Skolor  

Frågor - betyg _________________________________________   

 Skola 1 Skola 2 Skola 3 Skola 4 Skola 5 

 

________________________________________________________________________   

Känner till kraven för godkänt 

betyg i idrott och hälsa 54 70 69 57 60 

God närvaro, aktiv och ombytt 

räcker för godkänt betyg 69 65 69 65 74 

_________________________________________________________________________   

 

Tabellen visar att en majoritet av eleverna på alla skolor känner till vilka krav som ställs 

för att få betyget Godkänd. De flesta elever, cirka 70%, anser att det räcker med aktiv 

närvaro för att erhålla betyget Godkänd. Det råder ingen större skillnad mellan skolorna i 

dessa avseenden. 
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Tabell 2. Svar på fråga 1,6 och15. Andel elever som tycker dessa påståenden om 

lektionsinnehållet stämmer bra eller mycket bra. Redovisas i radprocent. 

 

_________________________________________________________________________   

 Skolor och kön 

Frågor - lektionsinnehåll _________________________________________   

 Skola 1 Skola 2 Skola 3 Skola 4 Skola 5 

 F / P F / P F / P F / P F / P 

________________________________________________________________________   

Tycker bra om idrott och hälsa 45/57 80/93 60/85 66/84 67/90 

Stor variation i undervisningen, 

får lära oss mycket 14/36 54/75 65/73 54/71 74/76 

Det är för många tävlingsmoment 

i undervisningen  0/11 13/9 11/5 21/18  6/ 7 

_________________________________________________________________________   

 

Tabell 2 visar på tydliga skillnader i uppfattningar om lektionsinnehållet mellan pojkar och 

flickor. Flickor tycker inte lika bra om ämnet, även om en majoritet är positiva. Flickorna 

uppfattar att variationen av lektionsinnehållet är mindre än vad pojkarna gör. Tabellen 

visar också att eleverna på skola 1 är mycket mer negativ än eleverna på övriga skolor till 

lektionsinnehållet. Angående tävlingsmoment anser en stor majoritet av eleverna att det 

inte är för många tävlingsmoment i undervisningen. 

 

 

 

Tabell 3. Svar på fråga 10,11,12 och 16. Andel elever som tycker dessa påståenden om 

lärmiljön stämmer bra eller mycket bra. Redovisas i radprocent. 

 

_________________________________________________________________________   

 Skolor och kön 

Frågor - lärmiljö _________________________________________   

 Skola 1 Skola 2 Skola 3 Skola 4 Skola 5 

 F / P F / P F / P F / P F / P 

________________________________________________________________________   

Jag tycker det känns helt OK att byta 

om i skolans omklädningsrum 41/61 77/81 74/81 65/76 79/83 

Läraren tillrättavisar dem som  

ger elaka kommentarer 23/35 54/66 69/83 48/50 53/64 

Min idrottslärare stöttar och  

uppmuntrar mig att lyckas 45/43 60/88 74/76 60/66 64/69 

Tävlingar skapar ofta stress och 

dålig stämning 25/14 23/9 38/14 19/26 13/12 

_________________________________________________________________________   

 

Tabell 3 visar att det flesta elever tycker att situationen i omklädningsrummen är 

acceptabel. Flickor är något mera negativa, särskilt på skola 1. I frågor som rör hur läraren 

arbetar med att skapa en stödjande lärmiljö varierar svaren mycket mellan olika skolor. 

Totalt sett så är en svag majoritet av eleverna dock nöjda. Noterbart är dock att både pojkar 

och flickor på skola 1 anser att läraren kunde göra mer för att tillrättavisa elever som ger 

elaka kommentarer. Skola 1:s lärare stöttar inte heller sina elever i lika hög omfattning som 
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övriga skolor. Beträffande tävlingars påverkan på stämningen anser de flesta att det inte 

påverkar stämningen negativt. På skola 4 och 5 är åsikterna mellan könen ganska lika i 

denna fråga. På skola 1-3 anser dubbelt så många flickor som pojkar att tävlingar bidrar till 

stress och dålig stämning.  

 

 

 

Tabell 4. Svar på fråga 8 och 9. Andel elever som tycker dessa påståenden om 

genusperspektivet i ämnet stämmer bra eller mycket bra. Redovisas i radprocent. 

 

_________________________________________________________________________   

 Skolor och kön 

Frågor - genus _________________________________________   

 Skola 1 Skola 2 Skola 3 Skola 4 Skola 5 

 F / P F / P F / P F / P F / P 

________________________________________________________________________   

Undervisningen skulle oftare 

delas upp efter kön 18/17 10/3 14/14 12/11 11/2 

Pojkars och flickors idrottsintressen 

får lika mycket tid i underv. 25/46 46/55 45/64 52/50 55/50 

 

_________________________________________________________________________   

 

Tabellen visar att en klar majoritet av både pojkar och flickor inte vill delas upp efter kön 

oftare. Eleverna vid de fem undersökta skolorna vill alltså behålla samundervisningen. I 

frågan om pojkar och flickors idrottsintressen får lika mycket tid i undervisningen anser 

cirka hälften av både pojkar och flickor det vid tre av skolorna. Skola 1 och skola 3:s 

flickor instämmer inte alls i lika hög grad i detta påstående som pojkarna på samma skola. 
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Tabell 5a. Fråga 18. De viktigaste faktorerna som gör det roligt eller motiverar mig att 

delta aktivt i idrottsundervisningen är: Siffran 1 innebär att denna faktor rankades högst, 2 

näst högst osv.  

 
Skolor Lektions

-innehåll 

Hälsan Betyget 

Alla 

skolor 

1 2  

Alla 

flickor 

1 2  

Alla 

pojkar 

1 2  

Skola 1 2 2 1 

Skola 2 1 2  

Skola 3 1 2  

Skola 4 1 2  

Skola 5 1 2  

Resultatet visar att fyra skolor uppger lektionsinnehåll och hälsa som de två viktigaste 

faktorerna att delta. Uppfattningen skiljer inte mellan pojkar och flickor. 

På skola 1 anges att betyget är den viktigaste motivationsfaktorn. 

 

 

 

Tabell 5b. Fråga 18. I denna tabell anges hur många procent av eleverna som angav 

orsaken gemenskap, att göra saker tillsammans i klassen, som en viktig faktor för att göra 

undervisningen rolig och motivera till aktivt deltagande. Redovisas i procent. 

_________________________________________________________________________   

 Skolor och kön 

Svarsalternativ: _________________________________________   

 Skola 1 Skola 2 Skola 3 Skola 4 Skola 5 

 F / P F / P F / P F / P F / P 

________________________________________________________________________   

Gemenskap – att göra saker 

tillsammans i klassen är en viktig 

faktor för att delta aktivt. 18/21 23/13 20/9 10/28 38/40 

_________________________________________________________________________   

Tabellen visar att på skola 5 är gemenskap en mycket viktig faktor som gör skolidrotten 

rolig och att man vill delta aktivt jämfört med de övriga skolorna. Det anser både pojkar 

och flickor. 
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Tabell 6. Fråga19 

De viktigaste faktorerna som kan göra det tråkigt eller att jag  

ej vill delta aktivt i idrottsundervisningen är: Siffran 1 innebär att denna faktor rankades 

högst, 2 näst högst osv. 

 

 

 

Elever 

Lära-

ren 

Lektions

-innehåll 

Tävling Dålig i 

ämnet 

Andra 

tittar 

på mig 

Ingen 

särskild 

Alla   1  3 4 2 

Flickor  1  3 3 2 

Pojkar 4 2 3   1 

 

Tabellen visar att det är lektionsinnehållet eller ingen särskild orsak som är de två 

vanligaste svaren till varför man ej vill delta. Jämför man pojkar och flickors svar är skiljer 

det sig framför allt vad gäller tredje och fjärde vanligaste orsak.. Där anser flickor att ”de 

inte känner sig duktiga i ämnet” samt ”att andra tittar/kommenterar” gör att de inte vill 

delta. Pojkar anger istället tävlingar och läraren. 

 

Sammanfattning av resultaten av enkäten till eleverna 

Med utgångspunkt från frågeställningarna:  

1. Vad utmärker en skola med en hög andel godkända elever i ämnet idrott och hälsa med 

avseende på betygskrav, undervisningens innehåll och lärmiljö? 

2. Vad kännetecknar en skola där flickor i minst lika hög grad som pojkar når betyget 

Godkänd i idrott och hälsa? 

Betygskrav: 

Vi har inte funnit några skillnader i betygskraven för betyget Godkänd. En majoritet av 

eleverna på samtliga skolor känner till vad som krävs och att aktiv närvaro räcker för 

betyget G. Vi har funnit att betyget i sig inte är en viktig faktor för att motivera till en hög 

andel aktiva och därmed godkända elever. 

 

Undervisningens innehåll 

Studien visar att en majoritet av eleverna är positiva till ämnet. Flickorna är inte lika 

positiva och instämmer inte lika hög grad som pojkarna i att ämnet innebär stor variation 

och att man får lära sig mycket. Eleverna på skola 1 är de som uppfattar att de får minst 

variation i undervisningen. Tävlingar tycks inte utgöra ett för stort inslag vid någon av 

skolorna. 

 

Lärmiljö 

8 av 10 pojkar anser att det är acceptabla förhållanden i omklädningsrummen. Flickorna är 

något mer negativa. På skola 1 är dock situationen annorlunda. Där anser endast 6 av 10 

pojkar och 4 av 10 flickor att det känns acceptabelt att byta om. En svag majoritet av 

eleverna upplever att läraren arbetar med att försöka skapa en positiv och stödjande 

undervisningssituation. Skola 1 skiljer sig även där från de övriga. Där anser en minoritet 

av eleverna detta. Vid de fyra av skolorna som har en hög andel godkända elever är också 

eleverna de mest positiva till den egna lärmiljön i idrott och hälsa.  
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Skolor med hög andel godkända flickor 

Skola 4 och 5 är de skolor som har en hög andel godkända flickor i vår undersökning. De 

uppvisar också ett klart bättre resultat än riksgenomsnittet. På dessa skolor anser inte fler 

flickor än pojkar att tävlingar skapar stress och dålig stämning, vilket flickorna på övriga 

skolor anger. Flickorna anser i lika hög grad som pojkar att deras idrottsintressen får lika 

mycket tid i undervisningen. Slutligen anser både pojkar och flickor, framförallt på skola 5 

att gemenskapen är en viktig faktor för att motivera ett aktivt deltagande på lektionerna. 

En god stämning på lektionerna, genusanpassat lektionsinnehåll och en bra 

klassgemenskap tycks alltså vara betydelsefulla faktorer för att en hög andel flickor ska 

uppnå godkänt betyg. Det är fler flickor än pojkar som anger att de inte vill delta aktivt på 

lektionerna om de känner sig dåliga i ämnet eller blir observerade/värderade av övriga 

elever. 
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Resultat av lärarintervjuer  
 

De teman som berördes vid lärarintervjun var: 

I. Betygssättning 

II. Lektionsinnehåll och genusperspektiv. 

III. Lärmiljön  

 

Först redovisar vi resultatet av intervjuerna och därefter en sammanfattning av svaren från 

frågeformuläret som de intervjuade fyllde i efter intervjun. Frågeformuläret efterfrågade 

vilka undervisningsmoment samt vilka fysiska lärmiljöer som lärarna använde. 

 

I. Betygssättning 

Vilka krav ställer du för att kunna sätta betyget Godkänd? 

Skola 1: Aktivt deltagande (ombyte med), minst 50 % närvaro./…/ Genomförd 

ledaruppgift. En elev kan få G trots att han/hon inte har G i simning om läraren har fått 

reda på orsaken. 

Skola 2: Att man ska delta på lektionerna och för att de ska nå upp till målen som gäller 

för åk 9. De behöver inte uppnå alla mål, men de flesta. 

Orientering och dans är också viktiga mål. Att de gör sitt bästa. Att de visar bredd…  

Skola 3: Eleverna ska göra sitt bästa utifrån sina förutsättningar/…/. Kan de gå till skolan 

så kan de också delta. Det gäller att finna alternativ. 

Det går inte att säga: ”Gör just precis det här så får du godkänt”  utan det är en process, 

att eleverna utvecklar en förståelse för de fysiska aktiviteternas betydelse för hälsa och 

välbefinnande. 

Skola 4: Det är närvaro och så är det att de är med på aktiviteten utifrån sina egna 

förutsättningar. Det är egentligen de enda kraven jag har när det gäller betyget G. Jag 

tycker genom åren så har jag lärt mig att se mellan fingrarna. Man kan faktiskt bli 

godkänd även om man inte följer Lpo94 strikt. 

Skola 5: En vilja att komma och delta. Inte alltid prestera. Att skapa en vana. 

Kommentar: Skola 1 skiljer ut sig genom att ha en genomförd ledaruppgift som krav för 

Godkänd. Detta är vanligtvis ett krav för att få det högsta betygssteget: MVG (Skolverket, 

2005). Skola 2-5 betonar vilja att delta och i viss mån även bredd i elevernas idrottsliga 

kunnande som förutsättningar för att kunna få betyg. Vissa lärare framhåller målen enligt 

kursplanen, men sammantaget verkar närvaro och att eleven är omklädd räcka som 

underlag för att sätta betyget Godkänd. 

 

Hur går det till när du sätter betyg? 

Skola 1: Aktiv närvaro och ledarskap är viktigt. Alla elever ska (parvis) hålla i en lektion. 

Alla som fått godkänt har gjort det. 

 

Skola 2: Närvaron måste ju vara med, /…/. Eftersom det inte ska vara några resultat nu 

för tiden så är det ju hur aktiva de är på lektionerna. 

Använder mitt kom ihåg/…/. Anteckningar på lektioner./…/ För MVG i åk 9 ska de också 

ha planerat en egen aktivitet. Jag tittar även på vad de gör på fritiden. Ber dem komma 

med urklipp ur tidningen, cuper, om de varit utomlands och tävlat, tränar på 

Friskis&Svettis… 
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Skola 3: Skapar en bild i huvudet (eleven - momentet). Gör noteringar vid skoldagens 

slut(+ och -). Uppträdandet, framförallt gentemot kompisar, påverkar. 

/…/det blir ju så att man spånar  under resans gång så att man får en bild av eleven, så 

när man sätter sig de 2-3 sista veckorna så går man in för det rejält, men det är ju en 

process under hela terminen, hela 7:an, 8:an och 9:an. 

Skola 4: Ja , samlat så har vi ju skolverkets betygskriterier och så har vi egna 

betygskriterier som skiljer lite grann, inte mycket men lite grann. Å sen… jag tittar faktiskt 

lite grann på aktivitet och närvaro. Hittills har det varit det bästa hjälpmedlet till 

betygskriterierna. 

Skola 5: Mycket magkänsla. Eleverna får visa upp vissa moment. En A-del för Godkänd, 

en B-del för högre betyg. ”Belöning i form av betyg”. 

Kommentar: Metodiken bakom hur betygen sätts tycks skilja sig. Intressant är också att en 

lärare på skola 2 tar med elevernas aktiviteter på fritiden som underlag för betygssättning.   

Finns det någon skillnad mellan flickor och pojkar när det gäller kraven på 

Godkänd? 

Skola 1:Nej, inte för Godkänd men för högre betyg skiljer sig kraven. 

Skola 2: Nej, det ska det inte vara. 

Skola 3: Ingen skillnad. 

Skola 4: Jag har inte det. 

Skola 5: Nej, eftersom lektionerna inte utgår från resultat. 

Kommentar: Alla är överens om att ingen skillnad finns när det gäller kraven för Godkänd. 

Det är rimligt eftersom närvaro och omklädd är det viktigaste kravet för att ge betyget 

Godkänd. 

Får eleverna reda på vad som gäller för att få betyget Godkänd muntligt och/eller 

skriftligt? 

Skola 1: Ja, kriterierna presenteras före varje moment./…/Muntligt i första hand men 

skriftlig info finns i samband med lektioner i Idrott och hälsa. 

Skola 2: Ja, muntligt. Jag pratar om dem. I början av terminen. /…/Det finns de som velat 

läsa och då har de fått det, men ingen har velat ha kraven skriftligt. 

Vi vill att de ska besked skriftligt, men det funkar inte alltid. I vissa klasser frågar de ofta 

om betygskraven, i andra inte. 

Skola 3: Både muntligt och skriftligt. Ett anslag vid omklädningsrummet talar om vad som 

gäller. En elev kan vara hur ”dålig”  som helst men ändå få Godkänd. 

Från höstterminen i 8:an då visar jag betygskriterierna i början av terminen och pratar 

om dem. Från höstterminen -06 har vi varit lite tydligare pga skolverkets kritik (inte bara 

Idrott och hälsa) så att de ska veta om kraven i alla ämnen. 

Skola 4: Ja, idag har de ju…det är ju lätt att gå in och titta på betygskriterierna och så 

talar vi om varje termin i början vad som gäller. De kan gå in och läsa när de vill men det 

är väldigt dåligt intresse. 

Skola 5: Alla får reda på vad som gäller skriftligt. Genomgång så att alla vet vad som 

gäller. 

Kommentar: Skola 1, 3 och 5 får information muntligt och skriftligt. I skola 2 och 4 får 

eleverna söka skriftlig information om betygskraven. 
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Får eleverna varning under terminen om de inte uppfyller kraven? När sker i så fall 

detta? 

Skola 1: Ja, skriftlig info skickas med brev till föräldrar. Jag söker även upp eleverna och 

meddelar dem muntligt i skolan. 

Skola 2: Ja, ungefär i mitten av terminen får de en skriftlig varning. Den ska både skrivas 

under hemma och av eleven och av läraren. 

Ja, jag brukar inte kalla det varning, men… ja, det kan man ju kalla det. Jag pratar 

självklart med eleverna om det. 

Skola 3: Om de inte dyker upp på lektionerna så är direktkontakt med klassföreståndaren 

som gäller, vilket leder till kontakt med hemmet omgående. Eleven varnas så fort behov 

finns. 

Den sker ju i samband med utvecklingssamtalen i mitten av terminen. Då ser man en 

tendens att här ser man att det finns en risk att den här eleven inte når målen. 

Skola 4: Då måste man nog vara ute lite tidigare än på hösten…mars. Kanske ännu 

tidigare i samband med utvecklingssamtalet. Du får nog lägga på ett kol nu om du ska ha 

nåt… 

Skola 5: Vid mitterminskonferensen. Noga med varningar. Annars har eleverna ingen 

chans att ändra sitt beteende. Brukar vara skriftlig, kan också vara muntlig. 

Kommentar: Ett system med muntliga eller skriftliga varningar tycks existera på alla 

skolor. Det är dock oklart om det är låg närvarofrekvens och därmed brist på 

bedömningsunderlag, eller om det är en brist på måluppfyllelse som ligger till grund för 

varningarna.  

Vilket förhållningssätt har du gentemot elever som inte deltar?  

Skola 1: Promenad eller skriftliga uppgifter på biblioteket. De som är frånvarande eller 

glömmer kläder ringer jag hem till. 

Om de struntar i idrotten och man vet det (när man lärt känna dem), då får de göra 

alternativa saker. 

Skola 2: Jag försöker få en bild av vad som är problemet. Försöker göra så att det är 

roligt och kanske lyssna lite extra på vad de vill göra. 

Skola 3: Då får man försöka hitta vägar som underlättar, så att man kommer över den där 

tröskeln och börjar delta./…/ Det gäller att eleverna får förtroende för en. Att man bryr sig 

och är beredd att ändra på förutsättningarna lite. 

Jag försöker lista ut något som de kan delta i. Alla kan göra något. 

Skola 4: Törs jag svara på det? Man talar om för dem vad som gäller då./…/ Annars, jag 

har i alla fall talat om vad som gäller vid betygssättning och är de inte här så kan de inte 

få några betyg. Det är väl vad man gör. Vi försöker få dem att gå. Vi har ju elever här som 

har hållit på sedan sjuan och vi ser ingen bättring. Till slut tycker man att det är tröstlöst. 

Man får egentligen inte säga så men… 

Skola 5: Mjuk och lockande. Tidigare hade jag en hårdare attityd vilket slog tillbaka mot 

mig vid utvecklingssamtal. Hitta alternativ! 

Kommentar: Skola 1 har tre alternativ – promenad, teori (på biblioteket) och anpassning 

till elevens önskemål om aktivitet. Skola 2, 3 och 5 försöker anpassa aktiviteterna så att 

eleverna ska kunna delta i något. Skola 4 söker också alternativ men informerar också om 

risken för uteblivet betyg. 
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Summering av del I Betygsättning: Sammantaget verkar det som om en god 

närvarofrekvens är grunden för betygssättningen på alla skolor. S1 och S2 nämner också 

några av målen i kursplanen som förutsättningar för betygssättningen.  

 

II Lektionsinnehåll och genusperspektiv 

Väljer du aktiviteter i undervisningen med tanke på att flickor och pojkar kan ha 

olika intressen? 

Skola 1: Ja, man måste göra det. Annars blir det tråkigt för flickorna./…/ I min planering 

utgår jag ifrån pojkars och flickors olika intressen och de moment som vi måste gå igenom. 

Skola 2: Nej, jag tror inte det faktiskt. Det som styr mycket är ekonomin. Sen försöker jag 

ge dem ett smörgåsbord och det gäller alla. 

Beträffande moment som är anpassade för pojkar/flickor är det mer på individnivå. 

Gymnastik är något som förknippas med kvinnligt, men nej, det är killarna som låter mest 

när vi ska ha det och är sura. Tjejerna är glada men sen är alla glada när vi väl gör det. 

Skola 3: /…/Sen får man ju höra av tjejerna då att det är ju bara bollspel på gympan, vi 

dansar ju aldrig, vi spelar ju bara fotboll. Men då när vi tittar efter tillsammans vad vi 

gjort hittills är deras uppfattning att vi har haft jättemycket boll fast det inte är så. 

Jag tänker inte så mycket på förhållandet tjej/kille. Mycket lekfulla situationer – inte det 

färdiga spelet. Icke – allvarligt förhållningssätt. 

Skola 4: Ingen skillnad. 

Skola 5: Allt passar alla, bara på olika nivåer. Eleverna får söka sina specialintressen 

själva. 

Kommentar: Skola 1 är den som enligt egen utsago tar mest hänsyn till flickornas 

intressen.  
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Vilka två faktorer är viktigast för att motivera eleverna till aktivt deltagande på 

idrottstimmarna? 

Skola 1: Roliga och intressanta aktiviteter. Koppling rörelse och glädje. Välja aktiviteter 

så att eleverna når målen. Inte för jobbigt, hitta rätt nivå. Bra stämning och relationer är 

viktigt. 

Skola 2: Att de får göra olika saker. /…/ De allra flesta är nöjda med att vi varierar oss. Ju 

mer olika saker vi gör, desto mer motiverade blir de. De tycker också att det är roligt om 

de har en motiverad, intresserad och engagerad idrottslärare. 

Att ha en rolig under visning som eleverna tycker om. Att det inte är för mycket 

prestationskrav på dem. De som vill ha prestation får väl ha det, men de ska idrotta av 

egen fri vilja… 

Skola 3: Trygga i situationen. Man måste försöka skapa ett lugn och en trygghet i 

situationen så att de kan vara med på sina villkor. Det tror jag är nummer ett. 

Försöka att göra det så skojigt och roligt som möjligt…Gruppklimatet(tolerant nivå) och 

lekfullhet. 

Skola 4: Ja, vad ska jag svara på det? Du menar varför de kommer hit överhuvudtaget? 

Ja, de som är här – vad är det som lockar hit dem? Ja, det tror jag  - det är väl idrotten 

som sådan. Just med tanke på att vi har olika utbud här. Varierande. 

Skola 5: Eleverna vill bli bekräftade. Aktiv valmöjlighet när det gäller nivå. 

Kommentar: Svaren ger en bild av att en lustfylld, anpassad och varierad undervisning är 

de viktigaste faktorerna för ett aktivt deltagande på idrottslektionerna. Gruppklimatet – att 

det är tryggt och bra stämning betonas också.  

Vilka två faktorer tror du är vanligast som orsak till att elever inte vill delta på 

idrottstimmarna? 

Skola 1: Flickor från mellanöstern är ofta för blyga för att spela lagspel med pojkar. 

Simning är särskilt svårt. Religiösa orsaker och traditioner. Särskilda sjukdomar. 

Skola 2: För vissa elever är det jobbigt att duscha. Omklädningsgrejen tycker de ibland är 

lite jobbig. Om man är lite kraftig blir det extra jobbigt kanske. 

De är rädda för att byta om, rädda att visa sig nakna. Har inte så starkt självförtroende. 

Sen är det att de inte tycker om ämnet, det kan ju också vara en bidragande orsak. De som 

jag har satt underkänt på, är för att de kommer aldrig hit. 

Skola 3: Otrygg situation. Den här situationen är jag inte bekväm i. Alla tittar. 

Ombytessituationen före och efter.  

Omklädningssituationen och individuellt obehag (känner sig svag/ful.)  

Skola 4: Ja, vi har ju alltid de här tjejerna som tycker att allting är pest och pina. Dem kan 

man inte komma åt hur mycket man än försöker. Det är inte bara här. Men sen tycker jag 

ett stort problem är de har föräldrarna boende på två håll. När de kommer hit så har de 

inga kläder för att ”Jag bodde hos mamma eller pappa i natt”. Det tycker jag är ett stort 

problem. 

Skola 5: Dålig självbild. Dålig struktur i hemmet, komma ihåg… 

Kommentar: Skola 1 betonar kulturskillnader/religion/sjukdomar. Skola 2 och 3 framhåller 

exponering av kroppen i samband med lektion eller dusch och omklädning. Skola 4 och 5 

framhåller en dålig struktur i hemmiljön (glömma kläder), som i sin tur leder till att elever 

inte kan delta. 
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Summering av innehåll och genusperspektiv: Endast lärare vid skola 1 hävdar åsikten att 

lektionsinnehållet måste anpassas efter flickornas intressen. Alla lärare försöker finna 

alternativa lösningar när elever inte kan delta i undervisningen. Lika tydligt som att en 

lustfylld och varierad undervisning lockar vissa elever till lektionerna, lika tydligt tycks 

dusch och omklädning liksom exponering av den egna kroppen i undervisningssituationen 

få elever att avstå från deltagande uppger lärarna. 

 

Resultat av frågeformulär 

Frågeformuläret om undervisningens innehåll samt den fysiska lärmiljön besvarades av 

lärare vid skola 1-3 samt skola 5. Vid skola 4 besvarades inte dessa frågor pga. tidsbrist. 

 

Undervisningens innehåll 

Utifrån de tio moment som efterfrågades genomfördes samtliga med dessa undantag: 

Skola 1: teorilektioner 

Skola 5: teorilektioner, simning 

 

Fysiska lärmiljön 

De lokaler/miljöer som de tillfrågade skolorna ej hade utnyttjat det senaste läsåret: 

Skola 1: teorilokal, styrketräningslokal 

Skola 3: aerobicslokal, styrketräningslokal 

Skola 5: aerobicslokal, teorilokal, friidrottsplan, simhall, isbana 

 

Skola 2 hade nyttjat alla lokaler/miljöer. Skola 4 svarade inte på frågeformuläret. 

 

Kommentar: Undervisningens innehåll tycks inte skilja sig åt särskilt mycket åt utifrån de 

alternativ som besvarades. Samtliga elever har fått undervisning i bollspel, orientering, 

lekar, redskapsgymnastik, styrke- och konditionsträning, samarbetsövningar, friidrott, dans 

eller gympa till musik. 

De fysiska lärmiljöer som använts är i stort lika för skola 1, skola 2 och skola 3. Skola 5 

har utnyttjat färre lokaler/miljöer. 
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Sammanfattning av intervjuerna: 

Med utgångspunkt från frågeställningarna:  

1. Vad utmärker en skola med en hög andel godkända elever i ämnet idrott och hälsa med 

avseende på betygskrav, undervisningens innehåll och lärmiljö? 

2. Vad kännetecknar en skola där flickor i minst lika hög grad som pojkar når betyget 

Godkänd i idrott och hälsa? 

Betygskrav 

Vi har inte funnit någon tydlig skillnad i intervjusvaren beträffande betygskraven mellan 

de olika skolorna med ett undantag. Skola 1 angav att ledaruppgifter ingår som krav för 

godkänt betyg. Annars är det främst elevernas närvarofrekvens som påverkat möjligheten 

att uppnå betyget Godkänd. Lärarna menade att en förhållandevis hög närvaro var en 

förutsättning för bedömning. För betyget Godkänd var kraven lika för pojkar och flickor 

vid de fem skolorna. Samtliga lärare vid de fem skolorna varnade de elever som riskerade 

att inte få betyg. Information om betygskraven gavs skriftligt vid samtliga skolor. 

Utifrån vår första frågeställning var den enda tydliga skillnaden i betygskrav mellan 

skolorna för betyget Godkänd att eleverna vid skola 1 måste genomföra en ledaruppgift.  

 

Undervisningens innehåll 

Samliga lärare vid de undersökta skolorna framhöll att innehållet måste vara varierande 

och roligt. De flesta menade att aktiviteterna som bedrivits är lämpliga för såväl flickor 

som pojkar. Lärare vid skola 1 angav som enda skola att de måste anpassa sitt 

lektionsinnehåll till pojkar och flickors olika intressen, annars blir det tråkigt för flickorna. 

I svaren från frågeformuläret framgick det att samtliga skolor genomförde i stort sett 

samtliga moment som vi efterfrågade. Skola 1 och skola 5 hade dock inte hållit några 

teorilektioner. 

Utifrån frågeställning 1 har vi inte funnit någon tydlig skillnad i intervjusvaren vad gäller 

undervisningens innehåll mellan skolorna förutom skola 1:s anpassning av innehållet till 

flickornas intressen. 

 

Lärmiljö 

De fysiska lärmiljöer som använts skiljer sig inte nämnvärt åt mellan de olika skolorna 

med undantag för skola 5. Skola 5 var den skola som hade sämst tillgång till olika 

undervisningsmiljöer. Lärarna på samliga skolor framhöll att faktorer som gör att elever 

inte vill delta framförallt var obehag i samband med omklädning, duschsituationen och 

svag självkänsla. 

Skola 1:s lärare betonade problematiken med religiösa och kulturella skillnader bland 

eleverna som en betydelsefull faktor för att inte delta. Detta påverkade framförallt 

flickorna. Intervjusvaren gav inget tydligt samband mellan skillnader i fysiska lärmiljöer 

och de skolor som har en hög andel godkända elever. Skola 5 som hade minst variation av 

olika undervisningslokaler är en av de skolor som har högst andel godkända elever. 

Flickornas deltagande tycks dock påverkas mer av ombytessituationen än pojkarnas och 

det påpekades tydligast av lärare vid skola 1. Skola 1 var den skola i vår studie som hade 

lägst andel godkända flickor. 
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Resultat av arkivstudier (Betygsjournaler och skriftliga omdömen) 

För att söka svar på den tredje frågeställningen, vilka mål är vanligast att elever inte 

uppnår, bland de elever som inte blir godkända i ämnet idrott och hälsa, så granskade vi 

betygsjournaler och skriftliga omdömen vid de fem undersökta skolorna. Det var 

sammanlagt 50 elever som inte hade nått målen för betyget Godkänd; 32 flickor och 18 

pojkar. 

Idrottslärarna lämnade även muntlig information som kompletterade arkivgranskningen. 

 

Tabell 7. Tabellen visar vilka mål som angavs som orsak till att eleverna ej fått betyg i 

idrott och hälsa. 

 

 

 

Kan ej delta i 

lek, idrott, dans 

m.m. 

 Kan ej 

orientera 

Kan ej 

simma 

Kan ej 

livrädda 

Saknar kunskaper 

om motion, hälsa, 

ergonomi 

Övriga 

Flickor 32 1 1   6 

Pojkar 18 1 1    

 

Kommentar: I gruppen övriga ingår psykiska problem (2 st.), motoriska brister (2 st.), 

inskriven men går på annan skola (2 st.). Resultatet visar att kunna delta i idrott, dans, lek, 

andra aktivteter och utföra lämpliga rörelseuppgifter, är det mål som brister för samtliga 

elever som ej når betyget Godkänd. Orientering och simning anges dessutom för ett par 

elever. 

Bilden av att aktiv närvaro är det dominerande uppnåendemålet förstärks av de 

kommentarer som idrottslärarna lämnade i samband med arkivgranskningen eller i 

skriftliga kommentarer. 

 

Exempel på muntliga och skriftliga kommentarer från betygsättande idrottslärare 

vid de 5 skolorna: 

XX avser flickor, XY avser pojkar      

Skola 1 

XX är en duktig tjej men går inte i skolan längre. Skulle kunna vara VG-mässig men deltar 

ej. 

XY är vuxen, brådmogen, har skägg. Varit med av och till under 9:an men har mer än     

50 % frånvaro. Skulle kunna ha VG, är medveten om det men struntar i det. 

Skola 2 

XX Har de sista 3 månaderna ej varit i skolan pga. psykiska problem. Deltog under 

höstterminen och fick då betyg. Har lagt av helt. 

XY Deltar ibland och talar då om att han är där. Har dock varit med så få gånger att 

läraren inte kan bedöma honom. Mindre än 30 % närvaro. 

Skola 3 

XX har deltagit aktivt i undervisningen i låg omfattning och är därför svår att bedöma. 

Har bland annat inte visat kunskap i simning. 

XY har deltagit i låg omfattning och kan därför ej bedömas fullt ut. Aktiv närvaro under åk 

9 är 13 av 57 lektioner. 

Skola 4 

Flickorna XX erbjöds alternativ, kom inte, och därför finns inget underlag för betyg. 

Skola 5 
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XX Dålig sjävbild. Har straffat ut sig från skolan. 

XY ”Skolfobi” 

Idrottslärarnas kommentarer från de fem olika skolorna är av samma karaktär. De lägger 

över ansvaret för elevernas misslyckande på eleverna själva. Det framgår av vissa 

kommentarer att en del elever hade de kunskaper som läroplanen föreskriver för godkänt 

betyg, men att deras aktiva närvaro var för låg. 

 

Sammanfattning av resultaten av arkivstudierna 

Samtliga elever som inte fått godkänt betyg i idrott och hälsa kan hänföras till att inte ha 

klarat målet: ”kunna delta i lek, dans och idrott och utföra rörelseuppgifter genom 

härmning och improvisation” (Utbildningsdepartementet, 1998a). Av kommentarerna från 

idrottslärarna framgår dock att många elever kan detta, men de har av olika anledningar 

inte närvarat på lektionerna i tillräcklig omfattning för att målet ska kunna anses vara 

uppnått. 
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Diskussion 

Först sammanfattar vi resultaten av frågeställningarna. Därefter diskuterar vi tillförlitlighet 

innan vi går in på resultatdiskussionen. Slutligen återvänder vi till undersökningens syfte 

och redogör för våra slutsatser. 

Vi har funnit att skolor med en hög andel godkända elever i idrott och hälsa utmärktes av 

en variationsrik undervisning och en undervisningssituation som av eleverna upplevdes 

som positiv och stödjande. Eleverna på dessa skolor ansåg att situationen i samband med 

ombyte och duschning var acceptabel. Det tycktes dock inte vara av avgörande betydelse 

att ha möjligheten att utnyttja ett flertal lokaler för olika verksamheter i idrott och hälsa. 

Betyget i sig tycks inte vara en betydelsefull faktor för att höja motivationen hos de elever 

som riskerar att bli utan betyg.  

De skolor där en hög andel flickor nådde betyget godkänt eller bättre kännetecknades av en 

god stämning på lektionerna, en bra klassgemenskap och en undervisning där pojkars och 

flickors idrottsintressen fick lika mycket tid. Då tävlingar genomfördes vid dessa skolor 

tycktes detta inte skapa stress och dålig stämning i lika hög grad som vid övriga undersökta 

skolor. På den skola som hade lägst andel godkända flickor framhöll idrottslärarna 

kulturella och religiösa orsaker som betydelsefulla hinder för deltagande. 

Det vanligaste kursmålet som eleverna inte uppnådde var: ”kunna delta i lek, dans idrott 

och andra aktiviteter och kunna utföra lämpliga rörelseuppgifter”. 

(Utbildningsdepartementet, 1998a). I praktiken innebar det att eleverna inte hade 

tillräckligt hög aktiv närvaro. 

Tillförlitlighet 

Slutsatserna av våra två första frågeställningar bygger på resultat från två metoder, 

elevenkäter och lärarintervjuer. I vissa frågor var överensstämmelsen mellan elevenkäterna 

och lärarintervjuerna god, t.ex. beträffande frågan om betygskrav. Dessa resultat kan anses 

ha hög reliabilitet och validitet. I andra frågor som t.ex. uppfattningen om variationen av 

undervisningsinnehållet skiljde sig lärarnas och elevernas svar åt. Skola 1:s lärare uppgav 

att de planerade sin undervisning utifrån pojkars och flickors olika intressen och 

anvisningarna i kursplanen. I elevenkäten svarade endast 14 % av flickorna på skola 1 att 

det är stor variation i undervisningen. Ur validitetshänseende är detta ett problem. Vilken 

metod har högst validitet? I de frågor där resultaten från de två metoderna skiljer sig har vi 

angivit detta som underlag för våra slutsatser. 

För att erhålla en hög reliabilitet i enkätsvaren är det viktigt att frågorna ställs på ett korrekt 

sätt (Ejlertsson, 1996). Vi utgick från frågor som använts i tidigare studier (Skolverket, 

2005) och genomförde tre omgångar med provenkäter. Vi anser därför att reliabiliteten kan 

anses som god. Enkäten delades ut under nära nog likvärdiga betingelser i alla skolor och 

under samma tidsperiod vilket också är eftersträvansvärt. 

När det gäller lärarintervjuerna är det svårare att garantera likheten i själva 

intervjusituationen. Eftersom vi som intervjuade själva är idrottslärare finns det en risk för 

en s.k. solidarisk intervju. Det innebär att vi som intervjuare försöker förstå och känna på 

samma sätt som den vi intervjuar. Det är en svaghet, framförallt om den vi intervjuar har 

en helt annan åsikt i en specifik fråga (Trost, 2005). För att stärka reliabiliteten har vi utgått 

från en intervjuguide. Vi har ställt frågorna i samma ordning, använt bandspelare och/eller 

anteckningar och sett till att de yttre betingelserna var så likartade som möjligt. Detta är 

viktiga faktorer för en hög reliabilitet (Trost, 2005). 
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Vi anser att arkivstudierna har en hög validitet och reliabilitet. Den skriftliga informationen 

vi tagit del av har i de flesta fall kompletterats med muntlig information. Det kan betraktas 

som en form av metodtriangulering (Stensmo, 2002). 

Vår studie är en kartläggande undersökning i syfte att söka kunskap om olika faktorer som 

påverkar elevers möjligheter att nå kursmålen i idrott och hälsa. Vårt urval grundar sig på 

betygsstatistik från slutbetyg i skolår nio. En svaghet i studien är att de elever som 

statistiken grundar sig på inte är samma elever som är med i undersökningen. För att 

tillfälliga variationer i genomsnittsbetygen inte ska ha påverkat urvalet i fel riktning så 

granskade vi statistiken för de två senaste åren. Uppföljande granskningar av aktuell 

betygsstatistik kan stärka tillförlitligheten och generaliserbarheten ytterligare. De 

intervjuade lärarna har dock tjänstgjort på skolorna under flera år. 

Generaliserbarhet 

Vi betraktar denna studie som ett diskussionsunderlag om betyg, kursmål och undervisning 

i idrott och hälsa. Vi anser att underlaget är tillräckligt stort för att ge en bild av 

förhållandena vid de fem undersökta skolorna. Vi finner ingen anledning att ifrågasätta att 

vissa resultat gäller för en stor del av landets skolor. Det gäller t.ex. resultatet att aktiv 

närvaro är en tillräcklig prestation för att få betyget Godkänd i idrott och hälsa. Tidigare 

studier (Eriksson m.fl. 2003, Johansson m.fl. 2005) indikerar samma resultat. Beträffande 

resultaten om vilka faktorer som är betydelsefulla för flickors möjligheter att få godkänt 

betyg i idrott och hälsa behövs uppföljande studier för att kunna generalisera detta till att 

gälla en större population. 

Resultatdiskussion 

I forskningsgenomgången har vi redogjort för flera undersökningar som visar att 

betygssättning i idrott och hälsa ofta sker efter olika principer (Skolverket, 2005, 

Johansson m.fl., 2005). I vår studie har vi funnit att betygskrav och bedömningsmetoder 

skiljer sig åt mellan de undersökta skolorna. För betyget Godkänd är dock kraven i 

praktiken lika mellan skolorna. Aktiv närvaro har visat sig vara den viktigaste 

förutsättningen för ett godkänt betyg och detta trots att Annerstedt (2001) hävdar att 

närvaro, ambition och flit inte ska utgöra grund för betygsättning i idrott och hälsa. Med 

våra resultat som grund vill vi hävda att betyget Godkänd i idrott och hälsa kan betraktas 

som ett ordningsbetyg. Lärarna är väl medvetna om målen i kursplanen för idrott och hälsa 

men använder en annan praktik vid betygssättningen. Att vissa skolor har fler godkända 

elever än andra kan enligt våra resultat inte förklaras med skillnader i betygskrav eller 

bedömning. Frågan är vad som kommer att hända när ordningsbetyg kommer att införas i 

skolan? Vi har svårt att tro att nuvarande praxis då kommer att kunna bestå eftersom vissa 

elever i så fall skulle få två ordningsbetyg. 

Beträffande synen på ämnet så bekräftar resultaten från vår undersökning tidigare 

redovisad forskning. Ämnet är populärt, framförallt bland pojkarna (Eriksson m.fl., 2003). 

Idrottslärarna i vår undersökning betonar vikten av variation och lustfylld undervisning. 

Lärarna har också på den direkta frågan om tio olika moment som kan ingå i 

undervisningsinnehållet angivit att i stort sett alla dessa moment har ingått. Elevernas 

uppfattning om variationen i lektionsinnehållet är dock inte lika entydig. Det tycks finnas 

ett samband mellan hur väl eleverna lyckas nå målen och hur variationsrik de uppfattar 

undervisningen. Tydligast framträder detta i jämförelsen mellan skola 1 och skola 5. Carli 

(1990) hävdar att flickornas traditionella ämnesinnehåll har försvunnit ur ämnet men lärare 

på skola 1 anger att de tar särskild hänsyn till flickors intressen. Vår studie visar att detta 

inte bidragit till att en hög andel flickor når målen vid skola 1. Flickorna på skola 1 ansåg 

inte att deras idrottsintressen får lika mycket tid som pojkarnas. Att genusanpassa 

innehållet är alltså inte tillräckligt utan det gäller också att tiden fördelas rättvist. 
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På skola 5, där endast 1,2 % av flickorna saknar betyg i idrott och hälsa, framhåller 

eleverna gemenskapen och att göra saker tillsammans som viktiga faktorer till aktivt 

deltagande. Det är tydligen så att undervisningssituationen på skola 5 upplevs som 

betydelsefull ur ett socialt perspektiv. Att röra sig tillsammans med en eller flera 

människor, i en grupp eller en förening, ger möjligheter till sociala nätverk. Rörelsen blir 

här mer än fysisk aktivitet. Den blir inkörsport till gemenskap och sammanhang 

(Folkhälsoinstitutet, 1996). Vår studie indikerar att idrottsläraren bör prioritera ett 

undervisningsinnehåll som främjar gemenskap och en positiv självbild, vilket även 

Redelius (2004) hävdar.  

 

Syftet med vår undersökning var att söka kunskap om olika faktorer som påverkade elevers 

möjligheter att nå kursmålen i idrott och hälsa, för att skapa diskussion om betyg och 

undervisning i idrott och hälsa. Många av kunskapsmålen för godkänt betyg i idrott och 

hälsa är tydliga i kursplanen. Eleverna ska t.ex. kunna simma, känna till allemansrätten, 

kunna orientera och ha kunskaper i livräddande första hjälpen. I vår tredje frågeställning 

sökte vi svar på vilket eller vilka av dessa mål som var vanligast att eleverna inte 

uppnådde. Någon enstaka elev saknade konkreta kunskaper, som att kunna simma eller att 

kunna orientera. Alla övriga saknar kunskaper i att kunna delta i lek, dans, idrott och att 

kunna utföra lämpliga rörelseaktiviteter. Att ordet delta finns med ger en viss vägledning 

om att eleven måste ha regelbunden närvaro. Detta både för att kunna lära sig de olika 

färdigheterna, men också för att läraren ska kunna bedöma elevens kunskaper. Problemet 

är att en del elever som inte får slutbetyg skolår nio uppenbarligen har dessa kunskaper. 

Idrottslärare har t.ex. sagt att: ”XX skulle kunna vara VG-mässig” om en elev som inte fått 

betyg. Samtidigt är vi övertygade om att vissa elever som får betyget Godkänd varken kan 

orientera eller har kunskaper om livräddande första hjälp. Ska vi betrakta idrott och hälsa 

som ett kunskapsämne är detta förhållande ett problem. Det är också ett problem att ett av 

kursmålen framstår som det enda reella kravet för att uppnå godkändnivån, nämligen 

deltagandet i lek, dans och idrott. Grundskoleförordningens anvisningar (1994) säger att 

lärarna kan bortse från enstaka mål om eleven skadat sig, men för övrigt ska alla mål vara 

uppfyllda. Vi har genom vår undersökning visat att kursmål, betygssättning och 

undervisning är i behov av en genomgripande diskussion. Frågan är särskilt aktuell i och 

med diskussionen om återinförande av ordningsbetyg i skolan. Det är också av yttersta vikt 

att man i denna diskussion och revision av ämnet idrott och hälsa beaktar de förutsättningar 

som ger flickor likvärdiga möjligheter att uppnå kursmålen. Vi tänker då bl.a. på hur man 

kan skapa undervisningssituationer som snarare inkluderar än exkluderar elever som av 

olika skäl idag har ett problematiskt förhållande till skolidrotten. 
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Förslag till fortsatt forskning 

Utifrån de resultat vi har fått fram skulle det vara intressant att göra en mer ingående 

analys av skolor som uppvisar positiva resultat vad gäller en hög andel godkända elever i 

idrott och hälsa. Det skulle också vara givande att konfrontera lärare i idrott och hälsa om 

deras syn på betyget i ämnet som ett ordningsbetyg. Vidare bör arbetet med att 

konkretisera kursmålen och betygskriterierna för högre betyg beforskas.  
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Bilagor 

Bilaga 1 Elevenkät 

Bilaga 2 Missivbrev 

Bilaga 3 Intervjuunderlag 

Bilaga 4 Frågeformulär

 



 

 Bilaga 1   Elevenkät, Idrott och hälsa 

Kryssa i den ruta som bäst överensstämmer 

med din uppfattning.  Stämmer                  Stämmer   Vet ej 

 inte alls(1)               mycket bra (5) 

1 Jag tycker mycket bra om ämnet idrott och hälsa 1     2      3      4      5  

2 Jag känner till vad som krävs för att få betyget godkänd 

(G) i idrott och hälsa på min skola 
1     2      3      4      5  

3 Jag har fått skriftlig information, från t.ex. lärare eller 

skolans hemsida, om vad som krävs för att få godkänd 

(G) i idrott och hälsa 

1     2      3      4      5  

4 Idrottsläraren informerar/varnar de som riskerar icke 

godkänd (IG) som slutbetyg i idrott och hälsa 
1     2      3      4      5  

5 God närvaro (aktiv och ombytt) räcker för betyget 

godkänd (G) i idrott och hälsa 
1     2      3      4      5  

6 Idrottsundervisningen på min skola innebär stor 

variation. Vi får lära oss många olika saker. 
1     2      3      4      5  

7 Pojkar och flickor har oftast idrott och hälsa tillsammans 

på min skola. 
1     2      3      4      5  

8 Pojkar och flickor skulle oftare ha idrottsundervisningen 

uppdelat efter kön 
1     2      3      4      5  

9 Pojkar och flickors idrottsintressen får lika mycket tid i 

undervisningen 
1     2      3      4      5  

10 Jag tycker det känns helt OK att byta om i skolans 

omklädningsrum 
1     2      3      4      5  

11 Idrottsläraren tillrättavisar de elever som fäller elaka 

kommentarer eller gör sig roliga över andra 
1     2      3      4      5  

12 Min idrottslärare stöttar och uppmuntrar mig att lyckas 1     2      3      4      5  

13 Min idrottslärare uppmuntrar oss elever att samarbeta 1     2      3      4      5  

14 Idrottsläraren skulle behöva lägga mer tid på att skapa 

en god stämning under idrottslektioner 
1     2      3      4      5  

15 Tävlingar stimulerar mig att göra mitt bästa 1     2      3      4      5  

16 Tävlingar skapar ofta stress och dålig stämning 1     2      3      4      5  

17 Jag tycker det är för många tävlingsmoment i 

undervisningen 
1     2      3      4      5  

18 De två viktigaste faktorerna som gör det roligt eller motiverar mig att 

delta aktivt i idrottsundervisningen är: lektionsinnehållet  läraren 

 få göra saker tillsammans i klassen  får bättre hälsa/kondition  känner mig duktig i 

ämnet  betyget  Annat_________________________________ 



Ingen 
särskild  

19 De två viktigaste faktorerna som kan göra det tråkigt eller att jag  

ej vill delta aktivt i idrottsundervisningen är: lektionsinnehållet  läraren  

att byta om  tävlandet  att andra tittar på mig/kommenterar  

känner mig inte duktig i ämnet  att bli betygsatt 

Annat_________________________________________________________ 



Ingen 
särskild 

20 Jag är pojke  flicka XXX 

21 Jag kommer att få IG   G   VG   MVG som slutbetyg i idrott och hälsa. Vet du 

inte vad du kommer att få – skriv i höstterminens betyg. 
XXX 

22 

Frivillig fråga för dig som har IG (Icke godkänd) 

Vet du orsaken till varför du ej fått godkänt betyg? 

  Ja, anledning_________________________________________________ 

 Nej 

XXX 



 

                   
Bilaga 2 Missivbrev 
 

 

 

Vi är två lärare från Institutionen för lärarutbildning som för 

närvarande arbetar med en undersökning inom ämnet Idrott och 

hälsa. 

 

Denna enkät syftar till att öka kunskapen inom området 

betygsättning samt vilka faktorer som är viktigast för en lyckad 

idrottsundervisning. Vi är mycket tacksamma om du/ni tar er tid att 

svara på våra frågor, men det är givetvis frivilligt att svara på 

enkäten.  

 

Vi räknar med att det inte tar mer än fem minuter men tänk igenom 

frågorna noga innan du svarar. Om du inte håller med om ett 

påstående så sätter du ditt kryss till vänster i svarskolumnen och om 

du instämmer i påståendet sätter du ditt kryss till höger. Kryssa där 

du tycker att det passar in på skalan.  

Du kan också svara att du inte vet (egen kolumn längst till höger).  

 

Vi vill understryka att enkätsvaren är anonyma och att innehållet 

kommer att behandlas konfidentiellt. Inga svar kan alltså kopplas till 

någon viss person. 

 

 

 

 

Tack på förhand för din medverkan! 

 

Mats Bratteby                                Dag Molund  

Universitetsadjunkt                       Universitetsadjunkt 

 



 

Bilaga 3  Intervjufrågor till lärare i Idrott och hälsa 

 
: 

1 Hur går det till när du sätter betyg? 

 

 

2 Vilka krav ställer du för att kunna sätta betyget Godkänd på en elev? Utveckla!  

 

 

3 Finns det någon skillnad mellan flickor och pojkar när det gäller kraven på Godkänd? 

Om så är fallet – hur? 

 

 

4 Får eleverna reda på vad som gäller för att få betyget Godkänd muntligt och/eller 

skriftligt? 

 

 

5 Får eleverna varning under terminen om de inte uppfyller kraven? När sker i så fall 

detta? 

 

 

6 Väljer du aktiviteter i undervisningen med tanke på att pojkar och flickor kan ha olika 

intressen? Utveckla! (Vilka moment är bäst anpassade för flickor resp pojkar?) 

 

 

 

7 Vilket förhållningssätt har du gentemot elever som inte deltar? Utveckla! 

 

 

 

8 Vilka två faktorer är viktigast för att motivera eleverna till aktivt deltagande på 

idrottstimmarna (roligt) 

 

 

 

 

9 Vilka två faktorer tror du är vanligast som orsak till att elever inte vill delta på 

idrottstimmarna? (tråkigt) 

 

 

 

 

10 Behörighet i idrottsämnet? 

 

 

 



 

Bilaga 4 Undervisningens innehåll och förutsättningar 

 

1.Hur ofta har du följand moment i undervisningen? 

 

Aktivitet Aldrig 1-3ggr 

/läsår 

4-6ggr 

/läsår 

Oftare än 6 ggr 

/läsår  

Dans eller gympapass till 

musik 

    

Bollspel     

Simning     

Orientering     

Lekar      

Gymnastik/redskap     

Teorilektion     

Styrka/kondition     

Samarbetsövningar     

Friidrott     

 

 

 

 

2.Vilka undervisningsplatser använder du? 

 

Lokal Ja Nej 

Friidrottsanläggning   

Bollhall/gymnastiksal   

Grusplan   

Gräsplan   

Motionsspår   

Ishall/isplan   

Simhall   

Skogsområde   

Teorilokal   

Styrketräningslokal   

Dans/aerobicslokal   

 

 


