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Sammanfattning 
 

I föreliggande undersökning är syftet att studera hur lärare i idrott och hälsa tillämpar det 

målrelaterade betygssystemet och diskutera hur denna praktik påverkats och påverkas av olika 

faktorer såsom läroplan, betygssystem och kunskapssyn. I studien riktas intresset både mot 

tillämpningen av betygsättningspraktiken under tiden för Lpo 94 med tillhörande kursplan för 

idrott och hälsa och hur den kan komma att påverkas under Lgr 11. I fokus för studien är 

betyg och bedömningsprinciper för betyget Godkänd på grundskolan, vilket motsvarar 

betygssteget E i nya Lgr 11. De specifika frågeställningarna rör därför såväl Lpo 94 som Lgr 

11 och formuleras enligt följande: 

1. Hur kan man förstå att den samsyn som råder kring betyget Godkänd i idrott och hälsa 

på grundskolan har uppkommit, då denna samsyn inte baseras på kunskapsmål i 

kursplanen? 

2. Vad anser lärare i idrott och hälsa är viktigast med ämnet? 

3. Hur kan de nya styrdokumenten i idrott och hälsa komma att påverka undervisning 

och betygsättningspraktik i idrott och hälsa 

4. Vilka uppfattningar finns om den nya betygsskalan hos lärare i idrott och hälsa?  

 

Undersökningens empiri omfattar sex semistrukturerade intervjuer med lärare i idrott och 

hälsa på grundskolan, som har tolkats utifrån ett hermeneutiskt angreppssätt. Dessutom utgör 

en enkätstudie som besvarats av 85 lärare kompletterande metod. Med utgångspunkt i 

Bernstein och Lindes teorier om hur kunskap kan bedömas utifrån olika koder och hur 

läroplanens intentioner tolkas och omtolkas visar undersökningens resultat att samsynen kring 

betyget Godkänd kan förklaras med att lärarnas betygsättning i ämnet för bygger på en 

bedömning av kunskaper utifrån competence code. Det viktigaste med ämnet är att utveckla 

kunskaper om den fysiska aktivitetens betydelse för hälsa, samt att väcka ett intresse för 

fysisk aktivitet. Studien visar att båda dessa teman kan bedömas utifrån competence code för 

betyget Godkänd. Resultatet visar också att lärarna uppfattar det som att de nya 

styrdokumenten inte kommer att påverka undervisningen och betygsättningspraktiken särskilt 

mycket. Det som kan komma att förändras är att undervisningen kommer bli mer teoretisk. 

Lärarna är positiva till att den nya betygsskalan har fler steg, men att de otydliga 

kunskapskraven och trappstegsprincipen i betygsskalan gör att rättvisa och likvärdighet inte 

kommer att kunna garanteras. Slutsatsen är att lärarna i idrott och hälsa tillämpar en 

betygssättningspraktik med utgångspunkt i en konstruktivistisk kunskapssyn för det lägsta 
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betygssteget, vilket innebär att de bedömer och betygsätter dessa elevers lärprocess. Studien 

ger indikationer på behovet av adekvat och professionell fortbildning, bedömningsexempel 

för ämnet och en aktiv diskussion om den nya betygsskalans tillämpning både på 

formuleringsnivå och på transformeringsnivå. 

 

Nyckelord: betyg, idrott och hälsa, koder, läroplan. 
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Inledning 
 

Som lärarutbildare i idrott och hälsa vid Uppsala Universitet vet jag att frågor om bedömning 

och betygsättning i ämnet är något som engagerar de studerande som jag möter i min 

undervisning. Under den verksamhetsförlagda undervisningen (VFU), får de studerande 

uppgifter rörande bedömning och betygsättning som de ska diskutera med sina kommunala 

lärarutbildare och resultaten av dessa diskussioner visar på stora variationer i synen på hur 

bedömningen av elevernas prestationer ska ske i ämnet. Det är en uppfattning som också delas 

av bl.a. Karin Redelius Fil dr och docent vid GIH och Claes Annerstedt, professor vid Norges 

Idrottshögskola i Oslo som har undersökt och skrivit om detta i två artiklar (Redelius & Hay 

2009; Annerstedt & Larsson 2010).  

 

Mitt intresse och avgränsningen för föreliggande studie gäller idrott och hälsa i grundskolan, 

framför allt bedömningen mot målen för betyget godkänd, eftersom det visat sig att kraven för 

att uppnå godkänt betyg i ämnet är lågt ställda (Skolverket 2005). I en C-uppsats från 2007 

undersökte jag tillsammans med en kollega eventuella samband mellan skolor med en hög 

andel godkända elever i ämnet idrott och hälsa samt vilka faktorer som var betydelsefulla för 

att en hög andel flickor skulle uppnå kursmålen. Vi var också intresserade av att fastställa 

vilka kursmål som var svårast att uppnå, bland de elever som inte fick godkänt betyg i ämnet. 

Resultaten från denna studie visade bl.a. att för låg aktiv närvaro var den enda orsaken till 

uteblivet betyg och att de skolor som hade hög andel godkända flickor erbjöd en 

undervisningssituationen var betydelsefull ur ett socialt perspektiv (Bratteby & Molund 

2007). 
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Bakgrund 
 

I en rapport från Skolverket (2010) konstateras att lärarna i idrott och hälsa har svårt att 

definiera vad som är viktiga kunskaper i ämnet. Lärarna anser att betygskriterierna är vaga 

samtidigt som de sällan relaterar till styrdokument, varken lokala eller nationella (Ibid. s.34-

35). Problematiken, att undervisande lärare har svårt att kunna beskriva vad som är viktiga 

kunskaper i ämnet, är inte ny och har konstaterats av flera forskare (Mattsson 1993; Eriksson 

m.fl, 2003; Skolverket 2005; Redelius m.fl. 2009; Annerstedt 2009). För betyget godkänd i 

idrott och hälsa på grundskolan anser både lärare och elever att det räcker med att delta aktivt 

efter bästa förmåga och att kunna simma. Det gäller att i första hand ha rätt attityd, ambition 

och att visa intresse för ämnet snarare än att uppnå specifika kunskapsmål (Redelius 2008; 

Skolverket 2010; Annerstedt 2009 ). Forskningsresultaten beskriver en bild av osäkerhet om 

vad som är kunskapsobjektet i ämnet idrott och hälsa och en betygsättningspraktik där 

elevernas intresse, personlighet och uppförande i hög grad är avgörande för vilket betyg som 

sätts. Att elevers uppträdande kan påverka betyget är inte unikt för idrott och hälsa (Tholin 

2006) men att bedömningen av elevernas uppförande tycks vara helt avgörande för det lägre 

betygsstegen är anmärkningsvärt. Det tycks alltså som om det parallellt med en stor variation 

uppfattningar om vad som är viktiga ämneskunskaper, och i bedömningen av elever för de 

högre betygstegen, finns en samsyn om bedömningen av de elever som ligger på gränsen för 

godkänt betyg. Det som är vetenskapligt intressant, är att denna samsyn inte grundar sig på 

kunskapsmål ur kursplanen för idrott och hälsa (Skolverket 2000-7). 

 

Läsåret 2011/2012 kommer en ny läroplan och en ny betygsskala att införas i grundskolan.  

Frågan är om den nya kursplanen för idrott och hälsa i Lgr 11 kommer att göra det lättare och 

tydligare att identifiera vad som utgör centrala kunskaper i ämnet? Enligt Måhl (i Laurent & 

Paliouras 2008) är det oacceptabelt att lärare väger in bedömning av personlighet och ordning 

i betyg som gäller kunnande. Tholin (2006:174) ifrågasätter också ”…varför sura arga eller 

ledsna elever inte ska få höga betyg…”. I ljuset av den kunskapsdebatt som råder är det 

intressant att undersöka om de nya styrdokumenten kommer att påverka idrott och 

hälsalärarens betygsättningspraktik?  

 

Mot bakgrund av ovan framträder två problemställningar. Å ena sidan att det saknas en 

sammanhållen bild av viktiga och relevanta ämneskunskaper och å andra sidan att 

bedömningen av elevers uppförande tycks vara helt avgörande för de lägre betygsstegen. 
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Föreliggande uppsats tar i första hand fasta på den senare problemställningen, men då detta 

problem kan förmodas vara avhängigt det förra, kommer även vad som lärarna anser som 

viktiga kunskaper i ämnet undersökas och diskuteras. 

 

Det första temat för denna studie är därför att klargöra den samsyn som gäller för betyget 

godkänd i idrott och hälsa, eftersom denna samsyn inte grundar sig på betygskriterierna i 

kursplanen. Det andra temat i studien är att undersöka hur de nya styrdokumenten med den 

nya betygsskalan och de nya kunskapskraven kan komma att påverka betygsättningspraktiken.
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Litteraturöversikt 

 

I litteraturöversikten problematiseras först en rad centrala begrepp i studien. Därefter ges en 

beskrivning av det målrelaterade betygssystemet och en genomgång av tidigare forskning om 

betyg och bedömning i idrott och hälsa. Slutligen redovisas de teoretiska perspektiv som 

ligger till grund för analys och diskussion av arbetet. 

 

Begreppsproblematiseringar 
 

Bedömning och betygsättning är två begrepp som ligger nära varandra och som ofta skrivs ut 

efter varandra precis som ovan. Annerstedt (2002:126) skriver att ”Bedömning/betygsättning 

innebär alltid att man gör en värdering”. När vi bedömer något värderar vi våra intryck i 

relation till någon eller något (Ibid.). Bedömning för lärande, s.k. formativ bedömning innebär 

enligt Hay (2006:316) alla de aktiviteter som lärare och/eller elever gör i syfte att ge 

information och feedback på den undervisning och det lärande som de är involverade i. I den 

formativa bedömningen är med andra ord eleverna delaktiga i bedömningsprocessen. 

Summativ bedömning, bedömning av lärande, innebär att bedömningen görs i slutet av ett 

moment eller en kurs genom att läraren bedömer de resultat och prestationer som eleverna 

visat upp (Ibid.). I relation till utvecklingen från Lgr 80:s relativa betyg till dagens målstyrda 

betygssystem kan man finna argument för den formativa bedömningens relevans framför den 

summativa som redskap för betygsättning. Bedömningen blir ett verktyg i elevernas 

lärandeprocess genom bl.a. de individuella utvecklingsplanerna och inte enbart för kontroll av 

deras prestationer (Myndigheten för skolutveckling 2007:8). 1994 års läroplansintentioner låg 

i linje med den formativa bedömningen medan den senaste utvecklingen, 2011 års 

styrdokument, visar allt mer att en övergång mot det summativa har skett (Becevic 2011). Om 

den kommer att fortsätta eller inte vet man inte, hävdar Becevic (2011:18) i en nyskriven 

avhandling om bedömning i matematik. Annerstedt (2009:3) sammanfattar det som att 

formativa bedömningar ger återkoppling på elevernas lärande och lärarnas undervisning, 

medan summativa bedömningar är kopplade till någon form av betygsättning av elevers 

prestationer.  

 

I uppsatsen definieras bedömning och betygsättning med inspiration från Selghed (2006). 

Bedömning är den process som består av lärarens arbete med att bilda sig en uppfattning om 

elevens totala utveckling, kunskapsmässigt, språkligt, känslomässigt och socialt. 
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Betygsättning innebär att läraren vid en given tidpunkt skall sammanfatta sina bedömningar 

av elevernas kunskaper i en given betygsskala. I Selgheds definition ingår betygsättningen i 

bedömningsbegreppet. För att skilja dessa åt definieras i uppsatsen hela processen med 

bedömning och betygsättning med begreppet betygsättningspraktiken. 

 

Kunskaper och förmågor 
 

Såväl nationell som internationell forskning har visat att lärare i idrott och hälsa har svårt att 

definiera vad som är viktiga kunskaper i ämnet (Redelius m.fl. 2009:252). Evans (2004:96) 

hävdar att ämnets betydelse för hälsa, självkänsla och välbefinnande, har varit en så 

dominerande diskurs under de senaste 20 åren att det därför varit nästan omöjligt att debattera 

vad som är viktiga kunskaper och förmågor i ämnespraktiken idrott och hälsa. Ämnets roll 

som kompensation för det stillasittande samhället, har gjort att lärare i idrott och hälsa har 

utvecklat en låg förväntan på möjligheten att utbilda de elever som behöver utveckla sina 

kunskaper och förmågor i ämnet som mest. Det har inneburit att idrottslärarna nöjer sig med 

att försöka öka dessa elevers intresse för att vara aktiva i olika idrottsaktiviteter i skolan 

(Ibid:98) Istället för att göra skillnad, ”Making a difference” (Ibid:101.), tycks de elever som 

kommer till skolans undervisning i idrott och hälsa med låg kroppslig kompetens pga. sociala, 

kulturella och funktionella orsaker, inte förändra sin syn på möjligheten att förbättra sina 

kunskaper och förmågor. En nyckelfråga i detta sammanhang är vilka förmågor, ”abilities”  

som eleverna erbjuds att utveckla genom undervisningen, för att utjämna skillnaderna i fysisk 

kapacitet hos elever med olika bakgrund. Hur kan ämnet stärka elevers latenta, potentiella 

förmågor frågar sig Evans (2004) ? 

 

Utifrån föreliggande studies första tema som rör betygsättningspraktiken för de elever som 

har svårast att nå upp till betyget godkänd, är diskussionen om förmågor som en del av hur 

kunskap kan beskrivas i ämnet, intressanta att ställa i relation till vad som bedöms och 

betygsätts i ämnet och varför. Ett försök att problematisera vad som kan betraktas som viktiga 

kunskaper, som undervisningen i idrott och hälsa skall försöka utveckla hos individen, är 

Margaret Whiteheads (2001:1) begrepp ”Physical Literacy” (PL). De i svensk översättning 

närbesläktade begreppen kinestetisk intelligens, fysisk bildning och fysisk kompetens 

innefattar inte den holistiska utgångspunkt att kropp och själ är ett, en integrerad helhet, som 

är den filosofiska utgångspunkten i Whiteheads begrepp (Ibid:2-4). Den kroppsliga 

interaktionen med världen leder till att jag samtidigt som jag lär mig mer om världen, lär mer 
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om mig själv och Whitehead (Ibid:6.) anför simning som ett exempel. PL handlar om allsidiga 

rörelseförmågor som kan ge individen livskvalité, självförtroende och en positiv självkänsla 

och har användbarhet i bekanta och obekanta situationer, enskilt eller tillsammans med andra. 

Det omfattar dock mer än att kunna göra vissa rörelser. Rörelseförmågorna definieras utifrån 

de sätt som individen kan interagera i världen och Whitehead anför balans, koordination, 

smidighet och styrka som exempel på nödvändiga kapaciteter för att utveckla dessa förmågor 

(Whitehead 2001:12).  

 

En viktig fråga i detta sammanhang är hur PL skiljer sig från de allsidiga rörelseförmågor som 

kursplanen i idrott och hälsa föreskriver att eleverna skall utveckla och där också ”… att 

använda kroppen för sammansatta och komplexa rörelsemönster på ett ändamålsenligt sätt…” 

(Skolverket 2000-7:3) ska utgöra bedömningens grund. Hur kan den holistiska synen på kropp 

och själ tillämpas i den praktiska undervisningen för att utveckla holistiska kapaciteter utan att 

en instrumentell syn på kroppen utvecklas? Whitehead (2001:13) ställer frågan i sin egen 

kritik av begreppet och uppmanar till diskussion om hur PL ska kunna användas. En annan 

kritisk fråga är hur dessa kunskaper ska bedömas och betygsättas? I diskussionen om vad som 

är viktiga kunskaper i idrott och hälsa utgör begreppet Physical Literacy ett försök till 

definition av dessa förmågor.  

 

Även Håkan Larsson (2012), som refererar till David Kirk, idrottspedagog från Skottland, 

diskuterar begreppet förmågor och hävdar att dess betydelse är något utöver det lärande som 

undervisningen i idrott och hälsa i skolan erbjuder. Han för liksom Whitehead, fram en 

holistisk syn på lärandet av förmågor och anser att skolidrottens lärande av förmågor har 

reducerats till tekniker som dekontextualiserats från utövandet av den aktivitet där den ingår 

som ett integrerat inslag. En konsekvens av detta är att skoleleverna som grupper aldrig tar sig 

över introduktionsstadiet av en idrott och att teknik i en viss idrott tränas på samma sätt av 11, 

14 eller 17 åringar (Ibid:3). 

 

Kunskapsteori 
 

I föreliggande studie är betygsättningspraktiken i fokus och i detta sammanhang är frågor om 

hur kunskap kan beskrivas och definieras intressanta att identifiera. Av särskilt intresse är 

kunskapssynen i skolans läroplaner och ambitionen är inte att ge en fullständig bild av 

teoribildningen kring begreppet kunskap. Att lärare i idrott och hälsa inte kan beskriva vad 
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som är viktiga kunskaper i ämnet (Redelius m.fl 2009:252) är kanske inte så konstigt eftersom 

kunskapens beskaffenhet och giltighet har diskuterats under lång tid. Redan på 300 talet före 

Kristus formulerade Platon sin syn på kunskap och hur denna kunskapsfilosofi utgjorde 

grunden för en läroplansfilosofi (Linde 2006:21). I Lpo 94 beskrivs kunskap utifrån de fyra 

kunskapsformerna fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Allard m.fl. (1994:132) anser 

att denna beskrivning av kunskap utgör en omöjlig begreppsapparat och att det inte existerar 

några fyra kunskapsformer. Att fakta inte kan betraktas isolerat från förståelse är ett av en rad 

argument och varje försök att använda de fyra f:n i målbeskrivningar eller betygskrav kommer 

resultera i obegripligheter och inkonsekvenser (Ibid:133). Istället argumenterar de för tre 

aspekter av kunskap, en konstruktiv, en kontextuell och en funktionell (Ibid:136). Det kan 

relateras till Larssons diskussion i det förra avsnittet om förmågor kontra tekniker, där 

förmågan att klara av att hålla igång spelet under en volleybollmatch i ett lag innehåller alla 

tre aspekter av kunskap, medan tekniken att slå ett baggerslag endast innehåller två aspekter. 

Baggerslagskunskapen är konstruerad, skapad av individen, och har en funktionell aspekt att 

slå bollen innan den når golvet. Om den kontextuella aspekten saknas är dock kunskapen inte 

användbar i en matchsituation och då kan man ifrågasätta kunskapens värde menar Larsson 

(2012). 

 

Enligt Linde (2003:30) är kunskapssynen i Lpo 94 starkt konstruktivistisk. Denna 

konstruktivistiska kunskapssyn kan relateras till en pedagogisk rörelse, progressivismen som 

har sitt ursprung i den pragmatiska filosofin med bl.a. John Dewey som portalfigur (Säljö 

2007:17). Den konstruktivistiska synen på lärande betonar att eleven lär sig genom att vara 

aktiv, att reflektera, analysera och diskutera med andra. Kunskapen är inte enbart något som 

man har, utan något som man delar med andra genom samarbete (Ibid:18). Dess motpol, 

traditionalismen, står istället för en kunskapssyn som betonar en återgivning av det som är 

känt, där lärande till stor del handlar om att memorera och återge fakta, metoder eller 

färdigheter. Katederundervisning, förmedling av faktakunskaper, en tydlig ämnesuppdelning 

samt prov och betyg på allt betecknar traditionalisternas position i debatten (Ibid:15). Kanske 

kan man sätta likhetstecken mellan traditionalism och perennialism, där det senare står för att 

skolan ska förmedla det beständiga och det som är lagbundet; fasta kunskaper som står över 

dagens aktualiteter (Linde 2006:42). Ett viktigt påpekande är dock att konstruktivism finns i 

olika varianter och att synen på vad som utmärker kunskap inte alltid behöver ses som 

traditionalismens motpart. Synen på vägen till kunskap är den tydligaste skiljelinjen enligt 

Säljö (2007:18). I relation till hur kunskap bedöms ligger formativ bedömning i linje med en 
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konstruktivistisk kunskapssyn, medan den summativa bedömningen ligger närmare den 

traditionalistiska (Lundahl 2007). Att olika former av kunskapsbedömningar främjar eller 

motverkar olika kunskapsformer och att detta har skiftat över tid argumenterar också Lundahl 

för i en artikel (Ibid.). 

 

Läroplansteori 
 

Bernstein (1971:47) hävdar att läroplanen definierar vad som räknas som giltig kunskap och 

innehållet i olika läroplaner men även innehållet i en och samma läroplan kan hänföras till 

olika läroplanskoder. Med läroplanskod menas principerna för urval, organisering och 

förmedlingsform av skolans undervisning och bygger bl.a. på kunskapssynen, men också på 

kunskapens syfte; vad man ska använda kunskapen till (Lundgren 1989). Enligt Lundgren 

växer en läroplan fram ur olika föreställningar om mål, innehåll och metod utifrån olika 

ekonomiska, sociala och kulturella krav. I ett historiskt perspektiv uppfattas olika typer av 

kunskaper mer väsentliga att undervisa om än andra och detta har sin grund i skiftande 

kunskapssyn, ideologi men också de olika krav som arbetsmarknadens villkor ställer på 

samhällsmedborgarna i olika tider (Ibid:231).  

Lundgren formulerar begreppet läroplanskod för att beskriva de samlade principer som inte 

bara gestaltas i ett konkret styrdokument utan också i lärarutbildning, undervisningsmaterial, 

socialisationssträvanden, undervisningsmetoder m.m. och utvidgar därmed begreppet läroplan 

till att gälla hela den filosofi och de föreställningar som finns bakom en konkret läroplan. Han 

relaterar till det engelska begreppet curriculum som står för denna vidare tolkning av 

läroplansbegreppet (Lundgren 1989).  

 

Enligt Lundgren kan vi urskilja tre nivåer i en läroplan. Den första nivån beskriver hur 

läroplanskoden gestaltas. Den andra nivån handlar om hur läroplanen rent konkret styr 

innehåll, metodik och utvärdering. På den tredje nivån befinner vi oss i klassrummet för att 

kunna ställa frågor om hur undervisning, lärande och socialisation formas utifrån läroplanens 

mål, innehåll metod och kontrollprocesser (Ibid:22). Föreliggande studies teoretiska 

perspektiv utgår från begreppet koder och hur läroplanen formas och omformas på olika 

nivåer, vilket beskrivs i nästa avsnitt. 

 

Lundgren (1989) introducerar fyra läroplanskoder. Den klassiska läroplanskoden som syftar 

till bildning och förädling av människan, utan krav på påvisbar nytta av kunskapen. Realistisk 
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läroplanskod som styr mot en mer [natur]vetenskaplig kunskapssyn som bygger på induktion, 

att kunskap byggs upp från våra sinnesintryck. Moralisk läroplanskod vars syfte är att ingjuta 

en viss moral hos medborgarna och som främst bygger på religiösa eller politiska 

övertygelser. Slutligen den rationella, där kunskapens nytta är i fokus. Skolan är till för att 

förbereda eleven för det framtida moderna samhället. Linde (2006:35) hävdar att Lundgrens 

kodbegrepp kan användas för att beskriva andra styrningsprinciper än de fyra ovan. Ett 

exempel är en medborgerlig, demokratisk läroplanskod där kunskapen ses som en möjlighet 

till frigörelse och självförverkligande enligt Englund (2005). 

 

Det målrelaterade betygssystemet 
 

När det målrelaterade betygssystemet infördes i skolan i samband med Lpo94/Lpf 94 innebar 

det en stor omställning för lärarkåren, inte minst inom ämnet idrott och hälsa. Det 

målrelaterade betygssystemet innebär att elevernas kunskaper och prestationer ska bedömas 

utifrån i förväg uppställda mål eller kriterier och det har visat sig i många studier att lärare i 

idrott och hälsa har haft svårigheter att tillämpa det nya betygssystemet i praktiken (Eriksson 

m.fl. 2005; Johansson m.fl. 2005). Många lärare i idrott och hälsa anser att de nationella 

betygskriterierna är för vaga och inte ger tillräcklig vägledning utan öppnar upp för lokala 

tolkningar och kriterier med likvärdighetsproblematik som följd (Grönlund 2007:54). I 

extremfall har det inneburit att det som utgör betygskriteriet för MVG på en skola kan vara 

kriteriet för betyget G på en annan skola (Redelius 2008).  

 

Under 1900-talet har det funnits tre olika betygssystem i Sverige. Det första var det absoluta 

betygssystemet, som byggde på föreställningen om att det fanns en fullständig och säker 

kunskap som skulle förmedlas till eleverna. Denna kunskap var också möjlig att mäta och 

redovisa utifrån vetenskapliga ideal (Redelius 2007:220). Kunskapssynen i betygssystemet 

kan betraktas som i huvudsak traditionell (perennialism) och läroplanskoden realistisk.  

 

Det andra betygssystemet, som introducerades i samband med grundskolans införande 1962, 

var det relativa. I det relativa betygssystemet indelades elevprestationerna utifrån en objektiv 

och vetenskapsbaserad normalkurva för slumpmässig variation. Det femgradiga sifferbetyget 

skulle utgöra ett kvitto på elevens rangordning i landet, baserat på prestationer utifrån de olika 

moment som läroplanen anvisat (Skolöverstyrelsen 1980:39). Kunskapssynen och 

läroplanskoden i det relativa betygssystemet kan betraktas som lika det absoluta 
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(traditionell/realistisk), men var också grunden till kritiken av det relativa betygssystemet. 

Kunde man verkligen hävda att kunskapsfördelningen i ett ämne överensstämde med en 

slumpartad normalfördelning (Linde 2003:84)?  

 

I det mål eller kriteriebaserade betygssystemet jämförs elevens prestationer med ett på 

förhand fastställt mål. Utgångspunkten är elevernas teoretiska och praktiska kunskaper i 

förhållande till målen och inte i förhållande till andra elever (Redelius 2007:221). Införandet 

av det målrelaterade betygssystemet 1994 innebar en förskjutning mot en mer 

konstruktivistisk kunskapssyn och en decentralisering av betygskriterier på lokal nivå, utifrån 

de övergripande mål som de nationella styrdokumenten föreskrev (Annerstedt 2009:7). Kritik 

har riktats mot att det lokala frirummet parat med risken att de lokalt formulerade kriterierna 

uppfattas som mål undergräver likvärdigheten och rättvisan i tillämpningen av betygssystemet 

(Ibid.). 

Mål definieras i föreliggande uppsats som de praktiska och teoretiska kunskaper som eleven 

ska ha uppnått för att få ett visst betyg, G, VG eller MVG. Betygskriterierna beskriver hur 

eleverna kan visa upp att de nått nivån för ett visst betyg. Kritiken mot de lokalt formulerade 

betygskriterierna gjorde att staten år 2000 tog ett fastare grepp om betygskriterierna genom 

centrala formuleringar för alla tre betygsnivåer. Samtidigt lämnade man över styrningen 

beträffande innehåll och metod helt till skolorna (Tholin 2006:98). 

 

Den nya läroplanen 2011 
 

Höstterminen 2011 infördes nya styrdokument och en ny betygsskala i grundskolan 

(Skolverket 2011a). Det är dock inte något nytt betygssystem, utan det målrelaterade 

betygssystemet gäller fortfarande. Skillnaden är att betygsskalan består av 5 steg (A-E) där E 

anger nivån för godkänt, samt ett steg för underkänt betyg (F). A innebär Mycket väl 

godkänd. För betyget E skall samtliga kunskapskrav för E-nivån vara uppfyllda för att betyget 

E skall ges. I annat fall får eleven betyget F. Gränsen mellan E och F motsvarar gränsen 

mellan Godkänd och att inte få betyg alls i Lpo 94 (Skolverket 2011b, Skolverket 2000-7). På 

motsvarande sätt skall samtliga kunskapskrav för betygen C och A vara uppfyllda för att man 

ska få ett C respektive A. För mellanbetygen D och B innebär anvisningarna att samtliga 

kunskapskrav på nivån närmast under ska vara uppfyllda samt en övervägande del av kraven 

närmast över (Skolverket 2011b). Denna princip definieras i uppsatsen som 

trappstegsprincipen.  
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De nya betygskriterierna benämns kunskapskrav och är definierade för betygen A, C och E 

och finns formulerade för årskurserna 6 och 9 (Skolverket 2011a:54-57). En annan skillnad 

mellan Lpo 94 och Lgr 11 är att lärare inte har i uppgift att skriva lokala kursplaner och 

betygskriterier. Istället anger kursplanen i det centrala innehållet vilket obligatoriskt innehåll 

som ska behandlas i undervisningen och ringar in centrala kunskapsområden i ämnet 

(Skolverket 2011b:10). Det kan ses som en övergång från målstyrning till innehållsstyrning, 

beträffande vilket lärostoff som ska erbjudas i undervisningen (Frölander och Backman 

2011:20). Målstyrningen är dock kvar beträffande de bedömningskriterier/kunskapskrav och 

som avgör vilket betyg som ska sättas. Skolverket (2011b) anser att det centralt formulerade 

innehållet tillsammans med kunskapskraven kommer göra undervisningen och bedömningen 

mer tydlig, likvärdig och rättvis. En sista skillnad, som har betydelse för betygsättningen för 

det högsta betyget i idrott och hälsa, är att kravet på att eleven ska utveckla sin förmåga att 

utveckla förmågan att leda aktiviteter är borttaget (Skolverket 2011b:6). 

 

Forskning om betyg och bedömning i idrott och hälsa 
 

Det har endast genomförts ett fåtal nationella studier som berör elevernas lärande och 

bedömning av lärande i idrott och hälsa inom den ämnesdidaktiska forskningen. Den 

nationella utvärderingen NU-03, som Skolverket genomförde våren 2003 visar att 

undervisningen i idrott och hälsa i hög grad är anpassad efter pojkars intressen och att pojkar 

får högre betyg än flickor. Det är också fler flickor än pojkar som inte når upp till godkänt 

betyg. En stor majoritet av såväl lärare som elever (både pojkar och flickor) är dock positiva 

till ämnet och eleverna anser att de 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. Utvärderingen visar också att de flesta lärare i idrott och 

hälsa anser att de nationella betygskriterierna som skrevs 2000 är för otydliga och pekar på att 

betyg och bedömning är ett av de teman där ämnet är i behov av utveckling, bl.a. med tanke 

på att kraven för betyget godkänt är lågt ställda (Skolverket 2005). I en uppföljande rapport 

konstarerar Skolverket (2010:52) att flickor alltjämt har lägre betyg än pojkar. Beträffande 

vad som krävs för betyget Godkänd anser en majoritet av lärarna att aktivt deltagande 

tillsammans med kravet på 200 meters simkunnighet är tillräckligt (Ibid:53). 

 

I en avhandling från 2006 konstarerar Tholin (2006:168) att lärarna fick bristfälliga 

instruktioner när de målrelaterade betygssystemet infördes och gavs inte heller möjlighet till 
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fortbildning i tillräcklig omfattning. Det är något som även Selghed (2004) visat i en 

doktorsavhandling. Tholins resultat visar också att det i princip räcker att delta för att få 

godkänt, och att kraven i betygskriterierna gällande kunskaper och färdigheter för betyget 

Godkänd har minskat från 1996 till 2005 (Ibid:145). Avslutningsvis hävdar Tholin att lärarna 

har svårt att förstå och acceptera att man inte får sätta betyg på ordning och uppförande eller 

att närvaro inte får vara ett betygsgrundande (Ibid:174).  

 

Redelius m.fl.(2009) hävdar att vad som bedöms och betygssätts är den starkaste signalen till 

eleverna om vad som är de viktigaste kunskaperna i ämnet. I samma studie visar författarna 

att de studerade lärarna i idrott och hälsa hade fem olika principer som de bedömde och 

betygsatte utifrån. För de lägsta betygen var principer om att vara skötsam, i tid med rätt 

utrustning, aktivt deltagande och moral (bra kompis, hjälpa andra) viktigast. I en annan studie 

publicerad 2009 har Redelius och Hay undersökt svenska elevers lärande i idrott och hälsa 

utifrån de signaler som betygsättningens praktik implicerar. Elevernas lärande är inte alltid i 

linje med styrdokumentens intentioner utan kan t.o.m. vara det motsatta (Redelius & Hay 

2009:275). Författarna hävdar att bedömningen och betygsättningen i idrott och hälsa, 

kommunicerar tre olika områden som erhåller värde genom undervisningen i ämnet. Det rör 

individens nivå och kapacitet, vad som är adekvat i undervisningen för framtida studier och 

vad som är värdefull kunskap i den skolkontext som eleven befinner sig i (Ibid:282). Det 

kulturella kapital som får värde för individen i idrott och hälsa baseras inte bara på dennes 

fysiska kompetens inom de aktiviteter som genomförs inom ramen för undervisningen utan 

också på vilket beteende som eleverna visar upp. Det viktigaste för att erhålla högt kapital är 

inte vara bäst utan att göra sitt bästa, bry sig om andra och vara en god ledare (Ibid.). I 

relation till kursplanen visar studien att lärare i idrott och hälsa har förväntningar på eleverna 

som går utöver kursplanens mål, något som även Öhman & Quennerstedt (2009) har visat. 

Det aktualiserar frågan om vilka faktorer som är styrande då betygsättning sker i ämnet. 

 

Likvärdighetsproblematiken har tagits upp i en rapport från Riksrevisionen (2004) och i en 

studie av Annerstedt och Larsson (2010) som genomfördes i Göteborg. Där konstateras att 

underlaget för betygsättning i idrott och hälsa varierar stort mellan skolor och lärare, och att 

många lärare kombinerar ett kriteriebaserat betygssystem med ett relativt tänkande. Ett annat 

problem handlar om att lärarna inte kan redogöra för vilka kriterier de använder när de sätter 

betyg, utan använder magkänslan eller en slag inre bild, baserad på fler års erfarenheter vid 

betygsättningen (Ibid:109). En annan likvärdighetsproblematik handlar om den tidigare 
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nämnda betygsskillnaden mellan flickor och pojkar i ämnet (Skolverket 2010). Denna skillnad 

tros hänga samman med ämnets historia, som präglats av tävlingsidrottslig förmåga och 

kvantitativa mått i aktiviteter som är vanligare bland pojkar som fritidsaktiviteter (Ibid:53). 

Hay (2006:312) skriver om avsaknaden konsensus beträffande ämnets syfte i en internationell 

utblick och att betygsättningen i ämnet är komplex.  

 

Beträffande kunskapsobjektet i ämnet har Quennerstedt (2006) i en avhandling undersökt 

vilka ämnesdiskurser som kan identifieras och som dominerar i de lokala kursplaner som 

formulerats. Sex olika ämnesdiskurser identifierades, samt fyra underdiskurser till den 

dominerande aktivitetsdiskursen. En viktig slutsats är att; vad eleverna lär sig i de olika 

aktiviteterna, avgör om dessa är hälsofrämjande eller inte. I Marie Öhmans avhandling (2007) 

för författaren fram fyra teser om vilket lärande som eleverna i skolans erbjuds att utveckla.  

I. Fysisk ansträngning är det explicita syftet med undervisningen i idrott och hälsa. 

II. Undervisningen bidrar också till att fostra goda karaktärer, dvs. att forma rätta inställningar 

till fysisk aktivitet, hälsa och samarbete.  

III. Eleverna förväntas styra sitt eget agerande genom en vädjan till elevernas egna vilja. 

Eleverna förväntas vara delaktiga och ta eget ansvar.  

IV Kroppen är ett ”ting” som ska formas och kontrolleras (Öhman 2007). En tänkbar 

konsekvens utifrån Öhmans resultat, är att eleverna förväntas göra sitt bästa snarare än att 

uppvisa kunskaper i ämnet. Detta tema har även Redelius & Hay (2009) samt Öhman & 

Quennerstedt (2009) berört i artiklar enligt ovan.  

 

Lundvall och Meckbach (2008) har med Bernstein och Lindes teoretiska perspektiv (se nästa 

avsnitt) bl.a. undersökt ämnets identitet och kunskapsobjekt genom en enkätundersökning 

riktad till lärare i idrott och hälsa. Resultaten visar att ämnet är starkt avgränsat från övriga 

skolämnen men att det är svag avgränsat och har en svag klassifikation och inramning 

gentemot idrottsrörelsen, vilket påverkar val av lärostoff och undervisningsformer (Ibid:361). 

Beträffande kunskapsobjektet identifieras rörelseglädje och livslångt intresse för fysisk 

aktivitet som viktigast, följt av kunskaper som relaterar till ämnets hälsoperspektiv (Ibid:353). 

 

Ett sista bidrag som problematiserar vilka kunskaper som anses som viktiga i ämnet är Jan 

Eric Ekbergs avhandling (Ekberg 2009). Ekberg visar med samma teoretiska referensram som 

Lundvall & Meckbach (2008) att det är stor skillnad på hur ämnets kunskapsobjekt formuleras 

i styrdokumenten jämfört med hur lärarna tolkar dessa och hur det kommer till uttryck i 
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undervisningen. Vissa gemensamma drag finns dock. Att eleverna ska lära in en funktionell 

rörelserepertoar som kan användas i olika sammanhang betonas i såväl i styrdokument, 

formulerat lärobjekt, som i tolkning och genomförd undervisning, realiserat lärobjekt. I det 

realiserade lärobjektet dominerar fysiska aktiviteter i formaliserad form som t.ex. att lära sig 

vissa idrotter utifrån den regelstyrda och/eller formbestämda föreningsidrotten, något som inte 

framträder särskilt tydligt som formulerat lärobjekt. En annan viktig skillnad är att rekreativa 

aktiviteter som friluftsliv, estetiska rörelser samt begreppskunskaper i ämnet är framskrivna 

som formulerade lärobjekt men dessa framträder inte som realiserade lärobjekt i 

undersökningen. 

 

Beträffande 2011 års styrdokument är inga omfattande studier genomförda än. I en artikel 

behandlar Frölander och Backman (2011) frågan om det centrala innehållet i Lgr 11 upplevs 

som mer tydligt än i 1994 års kursplan. Resultatet visar att vissa punkter upplevs som 

tydligare än tidigare men att det är svårt att visa på ett generellt utfall. Slutsatsen är att det 

centrala innehållet kunde ha formulerats annorlunda, så att texten riktat fokus på det som 

skapar mening för eleverna, ett mer fokuserat innehåll (Ibid.). De nya 

betygskriterierna/kunskapskraven och den nya betygsskalan omfattades inte av Frölanders och 

Backmans studie. 

 

Föreliggande studie tar sin utgångspunkt i den ovan beskrivna problematiken med att tillämpa 

det målrelaterade betygssystemet i idrott och hälsa, i enlighet med styrdokumentens 

intentioner. De teoretiska utgångspunkterna är i linje med studierna gjorda av Lundvall och 

Meckbach (2008) samt Ekberg (2009), men avsikten med studien är att ge en förklaring till 

hur den betygsättningspraktik som den tidigare forskningen beskriver som problematisk har 

kunnat etableras. Studien blickar också framåt mot en eventuell förändring av denna praktik, i 

ljuset av de nya riktlinjer som den nya läroplanen, Lgr 11, anvisar. 
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Teoretiska utgångspunkter 
 

I. Ämnets klassifikation och inramning.  
 

I föreliggande studie bygger analysen och tolkningen av resultaten på vissa begrepp som 

läroplansteoretikern Basil Bernstein (1971) utvecklat. Bernstein menar att ämnena i skolan 

präglas av olika grad av klassifikation (classification) och inramning (framing). Ett ämne med 

stark klassifikation domineras av en akademisk kunskapstradition dvs. innehållet i ämnet är 

starkt avgränsat och en skapar en tydlig identitet åt ämnet. Det gör att läraren har en 

begränsad möjlighet att välja vad han/hon kan erbjuda för innehåll utan att utmana ämnets 

identitet (Bernstein 1971:51). En stark klassifikation innebär en stark känsla av tillhörighet till 

en viss grupp och en specifik identitet. Det gäller för både lärare och elever (Ibid.). Ett ämnes 

inramning innebär hur kontexten kring hur ämnet kan förmedlas och kontrolleras ser ut, om 

möjligheter och begränsningar i undervisningssituationen. Ett ämne med stark inramning 

minskar elevernas möjlighet att påverka vad, när och hur i undervisningen, och ger läraren 

stor makt i den pedagogiska relationen (Bernstein, 1971:51). Här ingår aspekter av lärandets 

sociala form, det som innesluts respektive utesluts och hur detta kontrolleras genom 

undervisningen (Lundvall, Meckbach & Wahlberg, 2008:18). Resultatet av studien kommer 

att analyseras utifrån ämnets grad av klassifikation och hur eleverna erbjuds möjlighet att 

utveckla kunskaper, baserat på kommunikationsverktyget betygsättning. 

 

II. Transformering av läroplanen.  

 

Göran Linde (2006), som inspirerats av Bernsteins arbeten, har utvecklat en modell för att 

analysera hur rörelsen från ämnets formuleringsarena - läroplan och kursplan, via 

transformeringsarenan - inflytelserika påverkansfaktorer, till realiseringsarenan – 

undervisningssituationen, kan förstås. Modellen används för att studera vilka processer som 

påverkar hur det går till när läroplaner skrivs, tolkas och tillämpas. Huvudfrågan gäller varför 

vissa kunskaper anses som värdefulla framför andra och kommer till uttryck i 

undervisningssituationen och blir föremål för bedömning och betygsättning (Ibid.). På 

formuleringsnivån finns olika principer för val av innehåll, organisation och förmedling och 

Linde refererar till Lundgrens (1989) fyra läroplanskoder i sin historiska beskrivning av koder 

för stoffurval. Principerna för organisation och förmedling av kunskaper diskuterar Linde 

utifrån Bernsteins teorier (1971) och begreppen collection code respektive integrative code. 
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Collection code står för separation av ämnen i skolan, och de akademiska disciplinerna står 

som modell för skolämnena. Lärarna har hög grad av autonomi och behöver inte samarbeta 

med lärare i andra ämnen. Ämneskunskaperna mäts med kunskapsprov (Linde 2006:39). När 

integrative code styr organisation och förmedling av kunskaper är det andra helheter än 

ämnen som är i fokus. Studierna sker tematiskt och ämneslärarna samarbetar i lärarlag och ser 

sig mer som pedagoger än som ämnesrepresentanter (Ibid.). Koderna för stofforganisation, 

har senare utvecklats för att kunna analysera hur lärare bedömer och betygsätter i ämnet. Här 

presenterar Bernstein (Se Linde 2006:40) ett nytt motsatspar. Performance code innebär att 

elevernas prestationer bedöms i form av prov och skrivningar. Eleven har ett visst lärostoff att 

ta del av och det viktiga är att kunna redovisa dessa kunskaper vid provtillfällena. Läraren 

bedömer (inom rimliga gränser) inte elevens uppträdande eller individuella utveckling (Ibid.). 

Vid competence code är inte mätbara prestationer i olika ämnen i fokus, utan elevens 

personliga utveckling i form av karaktär, kamratskap och samarbetsförmåga som bedöms. 

Elevens vardagsliv integreras som en del av bedömningsunderlaget i skolan (Ibid.). Frykman 

(1998) hävdar att dagens skola inte begränsar sig till elevens lärande av ett visst stoff, utan 

totaliserar eleven och dennes personliga växt. Att skolan idag inte finns till ”för att eleven ska 

bli något utan för att bli någon” är exempel på bedömningsprinciper utifrån competence code 

(Linde 2006 s. 40). Detta är i linje med progressivismen och Bernstein ställer sig kritiskt till 

detta, vilket även med betygsforskare i idrott och hälsa i Sverige gjort bl.a. Annerstedt (2009). 

 

På transformeringsnivån, där styrdokumeneten tolkas under inflytande av olika 

påverkansfaktorer visar Linde (2006:48) hur bl.a. läroböcker, ämnestraditioner, läraren som 

individ och olika yttre förutsättningar påverkar tolkningen av det som styrdokumenten 

föreskriver. Läraren är huvudaktör på transformeringsnivån, medan eleverna genom sitt 

agerande påverkar undervisningens villkor på realiseringsnivån. I fokus på realiseringsarenan 

är kommunikationen och aktiviteten i klassrummet, där också elevernas mentala processer i 

tillägnandet av stoffet ingår (Linde 2006:65). Med hjälp av Lindes analysverktyg kommer 

bedömningspraktikens utfall och eventuella rörelse i samband med de nya styrdokumeneten 

och det nya betygssystemet att prövas. Av särskilt intresse är analys av förskjutningar mellan 

performance code och competence code på transformeringsnivån. Eftersom undervisningen 

utifrån de nya styrdokumenten bara delvis påbörjats, kommer analys utifrån realiseringsnivån 

inte vara möjlig. 
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Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med uppsatsen är att studera 

 lärare i idrott och hälsas tillämpning av det målrelaterade betygssystemet i 

grundskolan, med fokus på nivån för betyget Godkänd, och  

 hur de nya styrdokumenten 2011 kan komma att påverka tillämpningen av det 

målrelaterade betygssystemet i ämnet idrott och hälsa. 

Undersökningen är ett bidrag i diskussionen om kunskapsmål, bedömning och betygsättning 

inom forskning om idrott och hälsa och dess undervisningspraktik.  

 

Frågeställningar 
 

Studien utgår från antagandet att läraren i idrott och hälsa tolkar och tillämpar 

styrdokumentens anvisningar utifrån dennes uppfattningar av styrdokumenten och vad 

han/hon anser är viktigast i sitt arbete. I fokus för nedanstående frågeställningar är bedömning 

och betygsättning av de elever som ligger i närheten av gränsen för att nå betyget godkänd i 

idrott och hälsa på grundskolan, Lpo 94. Det motsvarar betyget E i Lgr 11. 

1. Hur kan man förstå att den samsyn som råder kring betyget Godkänd i idrott och hälsa 

på grundskolan har uppkommit, då denna samsyn inte baseras på kunskapsmål i 

kursplanen? 

2. Vad anser lärare i idrott och hälsa är viktigast med ämnet? 

3. Hur kan de nya styrdokumenten i idrott och hälsa komma att påverka undervisning 

och betygsättningspraktik i idrott och hälsa 

4. Vilka uppfattningar finns om den nya betygsskalan hos lärare i idrott och hälsa?  
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Metod 
 

Studiens design är beskrivande och är inriktad på att tolka de processer som styr lärare i idrott 

och hälsas betygsättningspraktik. Hur resonerar lärarna när vissa betyg som sätts inte grundas 

på de nationella betygskriterierna? Vilka kunskaper anses viktigast i idrott och hälsa? Hur 

kommer den nya läroplanen att påverka bedömning och betygssättning? Ansatsen är i 

huvudsak kvalitativ, en beskrivande hermeneutisk studie som innefattar idrottslärares 

betygsättningspraktik. Analysenheterna är dels ett mindre antal lärare i idrott och hälsa på 

grundskolan som genom intervjuer givit empiriska data för en variabelanalys i sökandet efter 

de oberoende variabler som påverkar betygsättningspraktiken hos lärare i idrott och hälsa 

(Esaiasson m.fl. 2007:54-55). Genom att införa ytterligare en metod, enkäten, som riktas till 

ett förhållandevis stort antal lärare, har kompletterande empiri inhämtats. Att kombinera flera 

metoder, s.k. triangulering är ett sätt att öka reliabiliteten i en studie och Trost (2010:34) 

hävdar att man kan kombinera kvalitativa och kvantitativa mätmetoder för att söka svar på 

forskningsfrågorna. Ökad reliabilitetet, att få ett större empirirskt underlag och att mäta 

uppfattningar om den nya läroplanen är argumenten till valet av enkät som kompletterande 

metod i arbetet. 

 

Datainsamlingsmetoder 
 

Två metoder har använts i studien, intervju och enkät. Undersökningen genomfördes med 

lärare i olika kommuner i Mälardalsregionen under hösten 2011 och våren 2012. Tidpunkten 

sammanfaller med införandet av de nya styrdokumenten, vilket kan antas göra 

frågeställningar om läroplan, bedömning och betygsättning aktuella och intressanta att 

besvara vilket är positivt för reliabiliteten i studien. 

Intervju 
 

Den första delen av studien består av en semistrukturerade intervjuer med sex betygsättande 

lärare i grundskolan som svarat på frågor som rör betygssättningspraktiken i idrott och hälsa 

under Lpo 94 och hur de uppfattat att den nya läroplanen Lgr 11 kommer att påverka detta 

arbete. Valet av semistrukturerad intervju innebär att forskaren använder sig av en lista, en 

intervjuguide (Se bilaga 1) över olika teman som ska täckas av intervjun. Respondenten har 

samtidigt möjlighet att svara relativt fritt och intervjufrågorna behöver inte komma i samma 

ordning (Kvale 2009). Intervjuerna varade 50-60 minuter och spelades in, för att senare 
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skrivas ut ordagrant samma dag och/eller dagen efter intervjun. Omfattningen av de utskrivna 

intervjuerna blev 7-8 sidor per intervju och karaktären på intervjuerna kan beskrivas som 

korta öppna frågor och långa svar. Under intervjun har respondenternas svar följts upp med 

följdfrågor i syfte att minimera risken för feltolkningar. Varje intervju avslutades med en helt 

öppen fråga där läraren fick möjlighet att berätta fritt utifrån tankar som kommit upp under 

intervjun. 

Enkät 
 

Enkäten bestod av 16 frågor, där 13 av frågorna innehöll fasta svarsalternativ (Se bilaga 2). 

Fyra frågor berörde betygsättning utifrån Lpo/Lpf 94, sju frågor handlade om den nya 

läroplanen och betygsskalan. I en fritextfråga var lärarnas uppfattning om vad som är viktigt i 

ämnet idrott och hälsa temat. Övriga frågor rörde sakförhållanden som kön, ålder, utbildning 

och skolform. Vid frågekonstruktionen har enkäter från tidigare undersökningar använts bl.a. 

Quennerstedt m.fl (2011) och frågeformuläret har testats av flera lärare i idrott och hälsa, 

redigerats och sedan testats igen innan undersökningen genomfördes. Strävan har varit att 

undvika öppna frågor, samtidigt som svar på öppna frågor ofta kan ge en bild av hur 

respondenten associerar (Trost 2007:76). Av enkätens tre öppna frågor var endast en fråga 

helt fristående. På de övriga två fritextfrågorna gavs möjlighet att kommentera tidigare 

flervalsfrågor. 

Urval 
 

Undersökningen genomfördes i olika kommuner i Mälardalen. Urvalet för intervjuerna 

gjordes utifrån strategiska principer, där strävan har varit att få så stor variation som möjligt 

inom den givna ramen som utgjordes av en utbildad, betygsättande lärare i idrott och hälsa på 

grundskolan som tjänstgjort under minst tre år. Ett 10 tal lärare kontaktades först via mejl och 

utifrån de svar som erhölls valdes sex lärare ut. De kategorier som det strategiska urvalet 

baserades på var kön, ålder, tjänstgöringsort, en/tvåämneslärarutbildning, kommunal/friskola 

(Trost 2010:138). Enkäten har gått ut till hög och gymnasieskolor i samtliga kommuner i 

Mälardalen som ingår i samma VFU-område. Valet av VFU-området kan betraktas som en 

form av klusterurval (Trost 2007:36) och utifrån detta kluster har hög och 

gymnasieskolorskolors idrottslärare kontaktas i tre olika omgångar. Först hösten 2011 då 80 

enkäter lämnades ut till olika skolor med hjälp av lärarstuderande i idrott och hälsa som gick 

ut på verksamhetsförlagd utbildning, VFU. I en andra omgång, februari 2012, skickades 100 
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postenkäter ut till samtliga skolor i VFU-området som inte omfattats av första omgångens 

distribution. En påminnelse om att svara på enkäten gjordes då vårterminen 2012:s studenter i 

idrott och hälsa gick ut på VFU i mars/april 2012. Urvalet kan beskrivas som icke-

slumpmässigt, men ambitionen har varit att nå ut till samtliga hög och gymnasieskolor inom 

klustret. Av bekvämlighetsskäl, men också för att erhålla en hög svarsfrekvens har studerande 

på lärarprogrammet medverkat i distribueringen och insamling av enkäterna. Av 180 

utskickade enkäter, har 85 svar inkommit, dvs. en svarsfrekvens på 47%. Det externa 

bortfallet är således 95 st. 

Bearbetning och analys 

Intervju 

 
I bearbetning och analysarbetet av intervjuerna har en hermeneutisk metodologi använts för 

att erhålla underlag för att tolka och kunna beskriva meningen hos centrala teman i 

respondenternas berättelser. Det inspelade materialet skrevs ut ordagrant Efter utskrift kan 

analys och tolkningsarbetet beskrivas i fyra steg (Stensmo 2002:113-117). Steg ett för att 

bekanta sig med data och etablera ett helhetsintryck. Leta efter frekventa företeelser, utförligt 

beskrivna företeelser, företeelser som beskrivs konsekvent etc.(Ibid.). I detta arbete användes 

överstrykningspennor av olika färg och två uppsättningar av varje intervju skrevs ut. En för 

företeelser rörande Lpo 94 och en för Lgr 11. 

Det andra steget innebär att man söker efter teman i texten. Uppmärksamma likheter och 

skillnader i utsagorna. Försök se mönstret hur dessa delar är relaterade till varandra (Stensmo 

2002:117). Teman konstruerades utifrån hur betygsättningspraktiken beskrevs, vad som 

ansågs som viktigt respektive mindre viktigt i ämnet och i beskrivningar hur de nya 

styrdokumenten kommer att kunna påverka undervisning, bedömning och betygsättning. 

I det tredje steget lästes vetenskapliga artiklar med likartade teman bl.a. Annerstedt & Larsson 

(2010), Lundvall m.fl. (2008) och Bernstein (2003). Syftet med det var att säkrare fånga 

essensen i beskrivningar av erfarenheter från betygsättningspraktiken med tidigare empiri och 

teori som förförståelse. 

Steg fyra innebar en återgång till texten som helhet med den fördjupade förståelse som 

arbetsprocessen inneburit, den s.k. hermeneutiska spiralen (Stensmo 2002:117). Slutligen 

nåddes en mättnad, där det inte längre gick att få ut något nytt av materialet, utifrån de 

teoretiska förutsättningar och val av metod som tillämpas i studien. 
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Enkät 
 

För att få god generaliserbarhet i icke slumpmässiga urval är huvudregeln att det är bättre att 

undersöka många än få fall (Esaisson m.fl 2007:195). Det var bakgrunden till att enkäten 

riktades till såväl gymnasielärare som grundskollärare inom urvalspopulationen, trots att 

studiens frågeställningar är avgränsad till grundskolan. För att värdera om gymnasielärarnas 

svar var användbara i resultatet, gjordes först en korrelationsanalys där gymnasielärarnas svar 

jämfördes med grundskollärarnas. Det gick inte att finna någon signifikant skillnad mellan 

dessa analysenheter. Detta testades med ett flertal signifikanstest beroende på frågornas 

mätskalor (Esaiassson m.fl. 2007:395 ff). I en fråga som rörde inställningen till 

kunskapskraven till betyget E (= Godkänt) i den nya läroplanen noterades en tendensskillnad i 

svaren. Fler gymnasielärare ansåg att det skulle bli ännu svårare att få godkänt betyg med Gy 

11 än vad grundskollärarna angav för Lgr 11. Båda grupperna ansåg dock att det skulle bli 

svårare att uppnå godkänt betyg med de nya kunskapskraven. I resultatdelen redovisas och 

analyseras därför svaren för grundskollärare och gymnasielärare som en summa.  

Enkätsvaren har till största del analyserats med upprepade envariabelsanalyser, i syfte att 

erhålla värdefulla referensramar för vad som är typiska uppfattningar i 

undersökningspopulationen (Esaisson m.fl. 2007:408). Dessa resultat har sedan kompletterats 

med statistisk analys av två variabler för vissa frågor. För tvåvariabelsanalysen har 

korstabeller med procenträkning använts (Ibid.) 

Procedur 
 

I de praktiska förberedelserna för intervjun utarbetades en preliminär intervjuguide som sedan 

reviderades efter genomförd provintervju. Det visade sig att den var alltför omfattande och att 

provintervjun därför tog för lång tid. I intervjuguiden har ”varför-frågor” undvikits eftersom 

det kan anses ifrågasättande och kräva den intervjuade på en förklaring av ett 

orsaksförhållande (Trost 2010). Intervjuerna med de sex respondenterna genomfördes under 

hösten 2011 på de skolor där lärarna arbetade. Innan varje intervju skickades ett mejl ut där 

studiens syfte än en gång förklarades och vilka frågeområden som skulle omfattas av 

intervjun. En vädjan om tillåtelse att intervjun skulle få spelas in lämnades också. I en tidigare 

studie (Bratteby & Molund 2007), var ett flertal av idrottslärarna negativa till att spelas in, 

men i denna undersökning accepterade alla detta. 
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När enkäten var utprovad och klar utarbetades ett missivbrev som förklarade studiens syfte, 

frivilligheten att delta och informanternas fulla anonymitet. Den första omgången enkäter 

distribuerades av lärarstuderande i november 2011, som också samlade in svar i anonyma 

svarskuvert om inte respondenterna valde att skicka in svar via portofria svarskuvert. Den 

andra omgången enkäter skickades per post i februari 2012 och svar lämnades via portofria 

anonyma svarskuvert En påminnelse om att svara på enkäten gavs under VFU informationen 

till lärarna i urvalsklustret i mars 2012. Lärarstuderande distribuerade då ut kompletterande 

enkäter och enkätsvaren skickades även då in i portofria anonyma svarskuvert. Svaren har 

därefter kodats och kategoriserats efter principer som anges i resultatdelen. De kodade svaren 

matades in i kalkylprogrammet Excel för att senare bearbetas i statistikprogrammet SAS 

(Statistical Analysis System). Valet av SAS gjordes i samråd med handledare i statistisk 

analys. I resultatdelen redovisas svaren från samtliga frågor utan uppdelning på kön, ålder, 

utbildning och skolform eftersom skillnader mellan dessa analysenheter inte är i fokus i 

studien. 

Etiska överväganden 
 

Både vid intervju och enkätundersökningen har deltagarna i studien informerats om syftet 

med undersökningen och frivilligheten att delta. Samtycke, konfidentialitet och 

nyttjandekraven gäller också för båda metoderna (Vetenskapsrådet 2011). Enkätsvaren har 

lämnats in i icke identifierbara svarskuvert, så att fullständig anonymitet kan garanteras. I 

resultatdelen redovisas svaren på enkäterna så att enskilda personer inte kan urskiljas. 

Respondenterna i intervjuerna har respekterats utifrån integritet och värdighet. Det gäller 

såväl vid rekrytering, intervju, rapportskrivning och förvaring av materialet. Citat som 

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

justerats något utan att meningen har förvrängts. På så sätt har konfidentialitetskravet 

beaktats. I intervjusituationen har information om att tystnadsplikt gäller lämnats, också för 

att få respondenten att tala mer fritt och bygga upp förtroende (Waara 2009). Av etiska skäl 

har intervjuaren inte bara förberett sig i ämnet, utan också på att ”besvärliga situationer” kan 

uppstå under intervjun. Det kan t.ex. vara att den intervjuade känner sig obekväm i 

intervjusituationen, eftersom samtalet kretsar kring hur den intervjuade utför sitt arbete. 

Känner sig idrottsläraren angripen eller anklagad kan han/hon själv reagera med aggressivitet. 

En strategi för att hantera detta är en viktig etisk förberedelse (Ibid.). För att tillgodose 

nyttjandekravet kommer allt inspelat material förstöras efter att studien är avslutad. 
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Reflektioner över metoderna 
 

Syftet med metodvalen är att göra sig en bild av lärare i idrott och hälsas upplevelser, 

erfarenheter och resonemang kring processen att sätta betyg i ämnet. Det handlar primärt inte 

om att komma åt fakta utan av tolkningar hur man kan förklara hur betygsättningspraktiken 

framträder så som den gör. Fördelen med djupintervjun är att forskaren får underlag för att 

tolka och kunna beskriva meningen hos centrala teman utifrån intervjupersonens perspektiv 

(Kvale 2009:43). I föreliggande studie gäller det bl.a. meningen hos idrottsläraren med att 

sätta betyg på ett sätt som inte motsvarar de riktlinjer som de nationella styrdokumenten 

(Skolverket 2000-7) anvisar. Nackdelar med metoden är att den är tidskrävande vilket medfört 

att det inte funnits möjlighet att intervjua ett stort antal lärare. Detta påverkar möjligheten att 

generalisera resultaten. Brist på trovärdighet och objektivitet är också kritik som riktas mot 

kvalitativa intervjustudier. Det gäller som forskare att vara så professionell och transparent 

som möjligt i hantverk respektive beskrivning av forskningsprocessen (Trost 2010). 

Vid tolkning av intervjuerna gäller det att utöver en självkritisk hållning till vad resultaten 

visar i undersökningen; att ge akt på respondenternas personliga motiv att framstå som 

politiskt korrekta. Betygen i idrott och hälsa (tidigare idrott respektive gymnastik) har ständigt 

debatteras eftersom det visat sig ha betydelse för elevernas självkänsla och betyget i ämnet 

har också kunnat räknas bort vid ansökan till högre studier från gymnasiet (Redelius 

2007:229). Att samtala om betyg och bedömning är därför inte oproblematiskt, vilket kan 

påverka källans tillförlitlighet. Bedömningen är att intervjusituationen upplevdes som trygg av 

respondenterna och att de inte hade något problem med att ställa frågor till intervjuaren om 

olika saker som hade med både styrdokument och betygssättning att göra. Det blev en dialog 

om möjligheter och problem runt ämnet idrott och hälsa där respondenterna bedömdes tala 

väldigt fritt.  

Enkäten kompletterar intervjuerna och har som kvantitativ metod inte samma problem med 

objektivitet och trovärdighet som den kvalitativa intervjun. Den stora svårigheten med 

enkätmetoden är att få in tillräckligt många svar så att hög reliabilitet och generaliserbarhet är 

möjlig (Johansson & Svedner 2010:24). För att beakta denna problematik har följande 

åtgärder vidtagits. Enkäten var kort och gick därför snabbt att besvara. Den innehöll nästan 

enbart fasta svarsalternativ och innan distribueringen gjordes förförsök så att 

frågeformuleringarna skulle vara lätta och tydliga att besvara. Anonymitetskravet gjorde det 
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problematiskt med riktade påminnelser, men via information som gick ut till samtliga lärare 

inom VFU-området har sent besvarade enkäter kommit in. 
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Resultat 
 

I resultatdelen kommer först resultat från intervjuerna att presenteras utifrån de fyra 

frågeställningar som ingår i studien. Därefter redovisas enkätresultaten, som kompletterar 

resultaten från intervjuerna.  

Intervju 
 

Frågeställning 1. Samsyn kring betyget Godkänd 

Det första temat i studien rör den samsyn som råder kring betyget Godkänd, trots att flera 

studier visar att denna samsyn inte grundar sig på målformuleringarna i kursplanen. Utifrån 

frågeställningen ställdes frågor om undervisning och betygsättningsrutiner utifrån Lpo 94.  

Av svaren från intervjuerna med de sex lärarna i idrott och hälsa framträder en bild av 

personer med stort eget idrottsintresse och bred idrottslig repertoar. De är alla noggranna att 

dokumentera elevernas resultat och prestationer med såväl egna system som 

skolgemensamma databaserade matriser. Vissa upplever att bedömning och betygsättning i 

idrott och hälsa är komplext och jämför med andra ämnen som matematik och biologi som de 

också (vissa är tvåämneslärare) har erfarenhet av. De hävdar att det är lättare att sätta betyg i 

andra ämnen och beskriver betygsättning och bedömningen i ämnet som jobbigt, en lång 

process eller något som man helst vill slippa. När de sex respondenterna talar om kunskap 

handlar det oftast inte om kunskaper i eller om fysisk aktivitet, utan om hur man genom fysisk 

aktivitet kan få kunskaper om hur kroppen fungerar eller hur man kan förbättra sin hälsa. 

Kunskaper likställs med teoretiska kunskaper av det flesta, men inte av alla. 

Idrottsbakgrund 

Lärare 4: ”Ridning är min huvudsport, sen har jag hållit på med allt från friidrott till basket.” 

Lärare 5: ”Från barnsben har jag varit en idrottskille. Har hållit på med all idrott själv.” 

Lärare 6: ”Jag har hållit på med många idrotter när jag växte upp och ville gärna hålla på 

med idrott.” 

 

Dokumentation 

Lärare 1: ”Jag dokumenterar ju varje lektion som jag har. Jag skriver ner. Plus, minus. Jag 

har tecken sådär.” 
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Lärare 2: ”Vi har ett dataprogram, en databas, som alla skriver in omdömen i. Sen har man 

lite egna system också utifrån enskilda elever eller enskilda lektioner.” 

Lärare 3: ”Jag har ju lite betygskriterier som man skriver, lokala alltså. Efter varje avslutad 

period, vi försöker köra i block /…/ och efter en sådan period så sätter man sig och kollar.” 

 

Komplex betygsättning. Svag klassifikation i jämförelse med andra ämnen. 

Fyra av lärarna uttrycker att det är lite speciellt att sätta betyg i idrott och hälsa jämfört med 

andra ämnen. En tänkbar analys av detta resultat är att kunskapsobjektet; vad som räknas som 

giltig kunskap i ämnet, inte är lika tydligt för dessa lärare. Basil Bernstein skriver (1971:49) 

om hur skolans ämnen har olika grad av klassifikation, classification. Ett skolämne med stark 

klassifikation har en hög grad av kontroll över vad som är accepterat att undervisa om och 

därmed vad som kan betraktas som viktiga kunskaper i ämnet. I ett ämne med stark 

klassifikation kan varken lärare eller elever påverka undervisningsinnehållet utan att utmana 

ämnets integritet. I ett ämne med en svagare klassifikation och otydligare kunskapsobjekt kan 

däremot undervisningsinnehållet och vad som räknas som giltig kunskap variera mer. 

Samtidigt utmanas då kontrollen från de rådande styrdokumenten (Bernstein 1971:51). När 

lärarna under intervjun uttrycker att det är svårare att sätta betyg i idrott och hälsa jämfört 

med t.ex. matematik kan det vara ett uttryck för att idrottsämnet har en svagare klassifikation 

än andra ämnen. 

Lärare 3 säger t.ex: ”Det vore lättare att ha matematik. Där mäter du vad de kan /…/ det 

känns som det är ett ämne som är lite fyrkantigare och lättare att ringa in. Jag tror det.” 

Lärare 5: ”Jag har ju aldrig tyckt att det har varit sådär övertydligt vad som är viktigt och 

väsentligt. Det är mera liksom något allmängiltigt hur det ska vara. Det är väldigt brett 

såhär.” 

Lärare 6: ”Och så tolkar jag det, för det finns inget annat ämne som man skulle kunna göra 

det i. Nu är idrotten så speciell. Skulle man ta det i biologi, då vill man att de visar upp, att de 

kan det där.” 

 

Bedömning utifrån competence code. 

Competence code och performance code är ett sätt att referera till hur kunskap bedöms av 

lärare. Dessa motsatta begrepp bottnar i Bernsteins teorier (1971) om hur det stoff som 

förmedlas i skolan kan bedömas utifrån olika koder. När competence code råder bedöms 

eleverna inte bara efter prestation på prov utan också efter karaktär, kamratskap och attityd. 

(Linde 2006:40) I intervjuerna framkommer tydligt att lärarna försöker anta ett elevperspektiv 
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som utgår från att eleverna ska bli någon och inte något. Relationen till och mellan eleverna 

lyfts fram. 

Lärare 1: ”Där gäller det ju bara att locka hit dem och göra det bästa av det hela och då kan 

jag ju inte såga dem totalt. Då måste jag ju ha en känsla för. De kommer ju, de försöker ju, 

men jag vet ju inte om de klarar att orientera i okänd terräng.” 

Lärare 2: ”Ibland kan man kanske önska att det skulle finnas en gräns hur mycket man ska ha 

varit ombytt i procent av lektionerna. Men samtidigt är det också på individnivå hur mycket 

de har utvecklats. Om man startar med dåliga förutsättningar, kanske man har gjort en lång 

resa och då kommit långt så i alla fall.” 

Lärare 3: ”Du behöver inte vara världsmästare. Men delta med gott humör och gör så gott du 

kan så är det säkert att du kommer att ha nått godkänt /…/.Det är en mognadssak. /…/ Vi har 

lite mjuka handskar.” 

Lärare 4: ”Vi har varit väldigt tillmötesgående och försökt in i det sista med både det ena och 

det andra /…/ Om eleven bara haft problem att få godkänt i idrott, då har vi oftast löst det.” 

Lärare 5: ”Alla jublar inte när de ska ha idrott. Och det får man köpa tycker jag. 

Målsättningen där är väl att försöka få någon som helst glädje över att röra på sig lite grann. 

Och lite kunskap om att det kan vara bra. De eleverna tycker jag mer att man ska jobba med 

att få dem att förstå att det här är nyttigt. Och att det är nyttigt för livet.” 

Lärare 6: ”Det är ju elever som oftast av någon anledning inte vill ha idrott. Och de är alltid 

svårmotiverade. Då gäller det att man försöker nå dem på något sätt. Och då gäller hela 

tiden dialog, dialog, prat, prat /…/ och de kan vara utsatta för olika saker. Taskiga 

kommentarer och dålig självkänsla /…/ Och då har man fått se mellan fingrarna.” 

 

Motstånd mot performance code.  

Då performance code råder bedöms elevernas kunskaper i form av t.ex. prov och skrivningar. 

Vad gäller elevrollen kan eleven utföra sina uppgifter och sedan är dennes beteende och 

attityd inom rimliga gränser inte föremål för bedömning (Linde 2006:40). I lärarnas 

resonemang om ett eventuellt införande av nationella prov i idrott och hälsa och i svar på hur 

de ser på skriftliga prov/uppgifter identifierades ett motstånd mot performance code. 

Lärare 1: ”Då får man verkligen fundera på hur man ska lägga… ska det vara i redskap eller 

ska det vara i orientering? /…/ Men det verkar ju jättesvårt. Jag vet inte om man kan få ihop 

sådant. Jag kan tänka mig det om det höjer statusen på ämnet. Det skulle ju bli mer press då 

på både lärare och elever.” 

Lärare 2 (skiljer sig delvis uppfattning mot de övriga fem): ”Jag skulle vara positiv till det. 

Det är ju ingenting som man sätter ett slutbetyg på, bara nationella prov. Så jag tror att det 

skulle vara ett jättebra analysverktyg.” 
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Lärare 3: ”Det har de väl i öststatsländer? Hur funkar det? Alltså, det blir ju otroligt mycket 

utlämnat, eller hur? /…/ Hur ska det gå till? Alltså jag är inte främmande för något, inte alls. 

Men sedan är det ju bara frågan om formerna.” 

Lärare 4: ”På ett sätt skulle det vara bra, men det beror ju helt på hur de är utformade. Det 

kan ju bli väldigt fyrkantigt. Praktiska nationella prov. Jag vet inte hur det är tänkt.” 

Lärare 5: ”Jag tycker att idrottsämnet är ett praktiskt ämne. Jag är lite sådär teoretiskt.. /…/ 

För att dra ner på det så har vi i alla fall hos oss läst en bok och så tar vi ett skriftligt prov på 

det. Men det känns att det är mera för att frigöra tid för det som vi egentligen vill göra.” 

Lärare 6: ”Egentligen så skulle jag kunna tycka att det skulle vara bra /…/ Men då kan jag 

fundera över vad skulle man ta ut? Ja, det skulle inte vara lay-up i basket /…/ men det är ju 

jättemånga moment som man inte testar på ett prov.” 

 

Vägledande principer för att sätta betyget godkänd eller ej. 

Utifrån detta tema kan respondenternas svar sammanfattas utifrån tre principer. 

1. Målen i kursplanen 2. Närvaron 3. Elevens attityd och ansträngning 

Simning är det kritiska mål för godkänt betyg som tas upp av samtliga respondenter. Elever 

som ej klarat av målet om 200 meter, varav 50 m på rygg (Skolverket 2000-7) har erbjudits 

extra simträning, men om de ändå inte klarat detta har de inte fått ut ett godkänt betyg. En 

lärare har kontaktat Skolverket för att få vägledning om det ändå går att sätta godkänt betyg 

och kommenterar detta enligt följande: ”Jag ringde ju till Skolverket. Nej. Vi får inte sätta 

betyg om de inte kan, nej de får inte. Det kanske det inte är.. urs, nu känns det som jag gjort 

fel men.” (Lärare 1). Moment som orientering, dans och livräddning nämns också som kritiska 

uppnåendemål, men har inte varit avgörande för om eleverna erhållit betyget godkänt eller ej. 

Däremot har extraundervisning och särskilda ”examinationstillfällen” erbjudits i dessa 

moment. Exempelvis, Lärare 6: ” Vi stod faktiskt uppe på biologin och dansade. Då hjälpte en 

kompis till och var partner. Och det går ju.” Lärare 4 har ett teoretiskt prov där det finns en 

miniminivå för godkänt, men uppger inte att någon elev missat godkänt betyg pga. detta. 

Beträffande närvaron så lyfter samtliga lärare fram den aktiva närvaron som viktig för att 

kunna sätta betyg eller ej. Utgångspunkten är att lärarna måste ha ett bedömningsunderlag för 

att kunna sätta betyg och inte att en viss procent närvaro är nödvändig. Exempel, Lärare 2: 

”Närvaron ska ju inte sätta käppar i hjulet, det ska ju inte styra, men det är ett praktiskt ämne 

/…/ du behöver vara ombytt annars kan du inte visa vad du kan eller vad du vill lära dig.” 

Lärare 4 om passiv närvaro: ”Det är ju bättre än ingenting eftersom de hör genomgångar, ser 

det praktiska och teknik. Men däremot kan man ju inte bedöma så mycket på det.” Lärare 5 

uttrycker det enligt följande: ”För att eleverna ska få en rättvis bedömning så kan man kanske 
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inte titta på alla 30 vid varje tillfälle. Är man borta väldigt mycket ja då måste man vara klar 

över det här, och sen måste man bedöma eleven just den gången då den är närvarande.” 

Ett par lärare tar upp att aspekter som har med elevernas karaktär kan påverka betyget. Det är 

inte så att en elev som klarar alla målen missar att få godkänt betyg, men att flit och vilja kan 

ge godkänt trots att vissa mål inte klarats förekommer. Lärare 3: ”Han kommer att klara 

godkänt. För attityden om inte annat.”  

Sammanfattningsvis så svarar de intervjuade lärarna att det är målen i kursplanen som är 

avgörande för om en elev får betyget godkänd eller inte. Bristfälliga kunskaper i simning är 

dock det enda konkreta mål som de faktiskt uppger har haft betydelse för godkänt, även om 

svaga kunskaper i dans, orientering och livräddning av några upplevts som kritiska. Den 

aktiva närvaron är i sig inget betygskriterium men en förutsättning för att kunna bedöma 

eleverna och vara rättvis. Det är en något motsägelsefull bild som framträder av lärarnas 

betygsättningspraktik. Då de berättar om kraven för att sätta betyget G framhålls att alla mål 

skall vara uppfyllda. Samtidigt är det bara målet om simning som har varit avgörande. Om 

eleven visar en positiv attityd och anstränger sig så uppger lärarna att de försöker lösa 

betygsfrågan på ett eller annat sätt. Det indikerar att lärarna bedömer elevernas kunskaper 

utifrån competence code, dvs. att det inte är resultaten på prov och uppgifter som är viktigast 

då betyget Godkänd sätts. Ytterligare stöd för denna tolkning är motståndet mot performance 

code och att ämnets svaga klassifikation möjliggör att lärarna kan sätta betyg på ambition och 

attityd, utan att för den skull utmana ämnets identitet. 

Frågeställning 2. Viktigast med ämnet 

När lärarna uppmanas att berätta om vad som är viktigast för eleverna att lära sig i ämnet 

idrott och hälsa och vad som är viktigast med ämnet, framkommer två olika teman hos 

samtliga respondenter samt ytterligare ett par teman för övrigt. Ett intressant sidoresultat är att 

svaren antyder att det viktigaste med ämnet handlar om kunskaper och färdigheter som saknas 

hos de elever som inte idrottar på fritiden, men som däremot de idrottsaktiva eleverna redan 

har förvärvat. Idrott och hälsa lyfts därmed fram som ett ämne, som i ett kunskapsperspektiv 

är viktigt för enbart vissa elever; de icke idrottsaktiva 

Kunskaper om vad som främjar hälsan  

Hälsoperspektivet i ämnet, på kort och/eller lång sikt, är det första gemensamma temat. Det är 

i första hand den fysiska aktivitetens betydelse för hälsan som lyfts fram men ett par av 
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lärarna relaterar också till den sociala eller den psykiska hälsan. Framför allt betonas ämnets 

betydelse för det långsiktiga lärandet. Lärare 6: ”Det är ju hälsoperspektivet. Det här 

långsiktiga. Vad är det som jag i livet kan ha nytta av det här /…/ den fysiologiska hälsan är 

ju viktig för den psykologiska.” Lärare 5: ”Att elever som börjar här och har en lite avig 

inställning och inte varit med på idrotten tidigare /…/ kommit på att det kanske är nyttigt, det 

kanske är bra för mig.” 

 

Att erbjuda varierande fysiska aktiviteter  

Det andra gemensamma temat är att genom undervisningen erbjuda stor variation, så att 

eleverna ska få möjligheten att upptäcka och lära sig aktiviteter som de vill utöva. Begreppet 

”Smörgåsbordet” användes av ett par lärare för att beskriva detta. Att eleverna ska uppleva 

glädje/rörelseglädje är viktigt i ämnet. Det kan tolkas som att förvärva färdighetskunskaper i 

rörelseaktiviteter och friluftsliv, så att eleven kan värdera idrott, lek, dans och friluftsliv ur ett 

rekreationsperspektiv. I Idrott och hälsa är därför ett brett erbjudande av olika aktiviteter 

viktigt anser respondenterna, något som också lyfts fram i nuvarande och tidigare kursplaner 

(Skolverket 2000-7; Skolverket 2011a). Lärare 4: ”Det viktigaste är att de ska ha 

grundkunskaper och en glädje, en rörelseglädje med sig från grundskolan. Att de ska tycka 

det är roligt med idrott och hälsa och att de också har kunskaper som främjar deras hälsa.” 

 

Två av de sex lärarna anger också att det är viktigt att eleverna förvärvar en allsidig 

rörelsekompetens så att de exempelvis kan simma, ha kontroll på kroppen och ”har en 

grundsäkerhet vad de klarar och inte klarar.” (Lärare 4). En av dessa två lärare uppger också 

kunskaper i livräddning som viktiga kunskaper i ämnet. 
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Frågeställning 3. Den nya läroplanen 

Två av de sex lärarna uppger att de ännu inte känner sig särskilt väl insatta i Lgr 11 och vilka 

konsekvenser den nya läroplanen kommer att få för undervisning och betygsättningspraktik 

trots att läroplanen börjat gälla för åk 7 och 8 HT 2011 då intervjuerna genomfördes, och 

betyg enligt den nya betygsskalan skall sättas på elever i åk 8 efter höstterminen 2011. Lärare 

3 berättar: ” Där är jag dåligt uppdaterad och där känner jag stress nu.” De övriga lärarna 

fick berätta om hur de nya styrdokumenten kan komma att påverka undervisningen och 

betygsättningspraktiken i idrott och hälsa. 

Påverkas ej 

De fyra respondenter som uppger att de känner sig insatta i de nya styrdokumenten hävdar att 

det inte kommer att bli någon större skillnad för deras undervisning i ämnet. Huvuddelen 

kommer fortfarande utgöras av olika fysiska aktiviteter såsom lek, bollspel, dans, gymnastik, 

orientering, friluftsliv, simning, livräddning och rörelse till musik. Lärare 2 säger följande: 

”Jag tycker det är ganska lika, och det tror jag är bra, att det inte är revolutionerande nya 

saker.” Teoretiska delar som t.ex. att skriva träningsdagbok, utforma träningsprogram och 

hälsoarbeten kommer att behållas, men anpassas och utvecklas efter de nya krav som 

kursplanen anger. Det gäller även momentet ledarskap, som varit MVG kriterium i Lpo 94 

(Skolverket 2000-7), men som är borttaget i Lgr 11 (Skolverket 2011b:6). Det tycks som om 

ledarskapsmomentet varit uppskattat av både lärare och elever och att lärarna därför kommer 

att försöka behålla det, om än i mindre omfattning och i annan utformning. Lärare 5 uttrycker 

det såhär beträffande ledarskap: ”Försvinna vet jag inte om det kommer att göra, men det 

kommer inte vara i den omfattning som vi haft tidigare. Däremot kommer vi att lusläsa nu så 

att det också ger någonting bedömningsmässigt.” En första analys till detta resultat är att 

eftersom ledarskapskravet varit ett tydligt MVG kriterium i Lpo 94 (Skolverket 2000-7) vill 

inte lärarna förkasta detta tydliga kriterium innan de känner trygghet i de nya kunskapskraven 

(Skolverket 2011a).  

Påverkas 

När lärarna talar om vad som kommer att förändras i undervisningen då Lgr 11 börjar 

tillämpas framträder två olika teman. 1. Mer teori i ämnet. 2. Svårt att hinna med allt – 

ämnesintegrering nödvändig. Alla fyra lärare som har läst in sig på Lgr 11 uppger att ämnet 

kommer att bli mer teoretiskt. De främsta argumenten för det är kravet på att eleverna måste 

ges tid att samtala om hur fysisk aktivitet och träning kan påverka hälsan och den fysiska 
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förmågan. Lärare 2 uppger att: ” Man måste avsätta några minuter i varje lektion för att 

reflektera”. Lärare 6 säger: ”Att kunna samtala om saker i ämnet är sådant som kommer att 

påverkas. Men samtala om, det är ju att man också kan göra det skriftligt.” Det framkommer 

också att anvisningar om doping, träningsdagbok, val av idrott pga. geografi kommer styra 

undervisningen i en mer teoretisk riktning. 

Under intervjuerna framträder bilden av att de tydligare anvisningarna av det centrala 

innehållet (Skolverket 2011a) i ämnet gör att det kommer att bli svårare att hinna med allt 

som undervisningen ska omfatta. Det är en gemensam uppfattning att undervisningsinnehållet 

är mer uppstyrt och att det kommer att innebära att det blir svårare att hinna med. Ett 

intressant resultat är att alla fyra lärare som är insatta i den nya kursplanen uppger att 

samarbete med andra ämnen är en tänkbar lösning för att uppfylla kraven i det centrala 

innehållet. Lärare 4 berättar: ” Det centrala innehållet är bra förutom att det är väldigt, 

väldigt mycket /…/ och det vi håller på att titta på nu är om man faktiskt kan integrera ämnen 

/…/ om människokroppen både i idrott och biologi och kostbiten kan vi köra ihop med HK.” 

Frågeställning 4. Den nya betygsskalan 

Den sista frågeställningen handlar om vilka uppfattningar som finns om den nya betygsskalan 

hos lärare i idrott och hälsa? Resultatet utifrån denna frågeställning är att det finns både 

positiva och negativa uppfattningar som har att göra med betygsskalan i sig respektive de 

kunskapskrav och den trappstegsprincip som den nya betygsskalan bygger på. 

Positiva till en förändring av betygsskalan 

Även om inte alla sex respondenter känner sig väl insatta i Lgr 11 (se ovan) så är alla sex 

positiva till en förändring av betygsskalan. De två lärare som uppger att de har bristande 

kunskaper om de nya styrdokumenten är inte så specifika i varför de är positiva, utan uppger 

att: ”Jag tror det är bra att förändra saker.” (Lärare 1) och ”Jag tror faktiskt att det är bra 

med en ny betygsskala bara jag har kommit in i det.” (Lärare 3). De övriga fyra är positiva till 

den nya betygsskalan av en tydlig orsak och det är att det blir fler betygssteg att välja mellan. 

Lärare 2: ”Jag tror det är bra som många också säger att det blir fler steg” och Lärare 5: ” 

Med det gamla betygssystemet med tre steg så hamnade man ju i det att det blir så brett. Så 

på så sätt är det positivt.” 
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Negativa till kunskapskraven 

Beträffande kunskapskraven så är tongångarna tvärtom negativa. Två olika teman till varför 

lärarna är negativa kan urskiljas. 1. Otydlighet. 2. Trappstegsprincipen i kraven. En 

gemensam uppfattning är att kunskapskraven i Lgr 11 inte ger tillräcklig vägledning för att 

kunna sätta rättvisa och likvärdiga betyg. Att kunskapskraven ger stort utrymme för egna 

tolkningar är något som är negativt. Det handlar om svårtolkade ordval för att särskilja 

betygen C och A; skillnaden mellan ”relativt väl” eller väl utvecklat.” Lärare 6: ”När man 

läser kunskapskraven så är det svårt. Vad är skillnaden där emellan. Och där kan jag känna 

på E..-ja visst, C –kanske, men A?” Otydligheten handlar också om att det saknas 

kunskapskrav för åk 7 och 8 samt att anvisningarna för mellanbetygen B och D ger utrymme 

för tolkning. Lärare 4: ”I åk 7 och 8 blir det nästan ännu otydligare nu eftersom 

kunskapskraven som man ska riktas till är gjorda för åk 9.” Lärare 2: ”Reaktionerna i skolan 

är väl att B och D fortfarande är lite flummig gräns. Hur många av A-målen måste man ha 

klarat för att sätta ett B-betyg; mer än hälften eller nästan alla?” 

Trappstegsprincipen innebär att samtliga krav på närmast lägre nivå måste vara uppfyllda för 

att ett högre betyg ska komma i fråga. Det innebär att en elev som uppfyller kunskapskraven 

för A i samtliga moment utom t.ex. orientering där han/hon istället ligger på E nivå ska 

erhålla betyget D. Denna trappstegsprincip upplever lärarna som orättvis mot eleverna och 

svår att tillämpa för lärarna. Ett gemensamt tema i svaren som konsekvens av denna princip är 

också att det kommer bli svårare för eleverna att uppnå ett visst betyg.  

Lärare 1: ”Det har blivit tuffare nu att få betygen eller… Det här med stegringen och att de 

inte ska få /…/ det känns så tokigt /…/Man kan ju inte bara sätt F på dem. De kommer ju hit i 

alla fall, några gånger. Då kommer de här tjejerna och killarna sitta hemma resten av sitt liv 

och hata idrott.”  

Lärare 4: ”Det räcker ju med ett sådant missat eller svagt moment för att dra ner hela 

helhetsbetyget. Det tycker inte jag är riktigt bra /…/man tappar elever som har bra 

prestationer i några saker, alltså som har svårt. Jag tror man tappar fel elever.”  

Lärare 5: ”Om du har klarat vissa moment, och så har du ett F i något moment, så får du ett F 

/…/ jag undrar om den personen finns som sätter ett F då. Om de ligger upp mot B eller C. 

Sätter man verkligen ett F då?” 
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Enkät 
 

Lärarenkäten behandlade tre frågeområden. Betygsättning av elever som ligger nära gränsen 

att få betyg eller inte, frågor om vad som är det viktigaste med ämnet idrott och hälsa samt 

uppfattningar om de nya styrdokumenten och betygsskalan. I resultatdelen redovisas 

resultaten av samtliga lärarenkäter, både grundskollärare och gymnasielärare. Det är bara i en 

fråga som en tendens till signifikant skillnad mellan gymnasielärare och grundskollärares svar 

har observerats. Vissa frågorna innehöll fritextsvar och dessa svar har kategoriserats enligt 

principer som redovisas under respektive fråga. 

Enkäten besvarades av 85 lärare, 40 kvinnor och 44 män (en person uppgav ej kön). Alla 

utom en hade idrottslärarutbildning och 74% av de inlämnade svaren kom från 

grundskolelärare. 88% av de tillfrågade lärarna hade vid den senaste betygsättningen haft 

någon elev som inte fick godkänt betyg. 

Frågeställning 1, samsyn kring betyget Godkänd 

Gränsen för betyget Godkänd 

Tabell 1. Rangordna anledning till att elev inte uppnår godkänt betyg.71 st. svar, antal. 

  Rang 1 Rang2 Rang3 Totalt 

Deltar ej  55 9 1 65 

Ej simkunnig  5 11 2 18 

Ej uppnått övriga mål 6 24 9 39 

Ej gjort teoriuppgift 2 5 1 8 

Övrigt  3 4 7 14 

       

 

Tabellen visar att lärarna uppger att den vanligaste anledningen till att en elev inte erhåller 

betyget G är att denne inte deltar i undervisningen. Att eleverna inte uppnått målen, där 

simning specificeras särskilt, rangordnas därefter. Kan man av detta resultat dra slutsaten att 

aktiv närvaro är ett betygskriterium? Denna fråga behandlas specifikt i nästa stycke. 

Aktiv närvaro = betygskriterium? 

55% av lärarna ansåg att aktiv närvaro var ett viktigt betygskriterium vid den senaste 

betygsättningen. 45% svarade att de inte ansåg det. I en analys av kommentarerna 

framkommer dock att det inte är närvaron i sig som är det viktigaste, trots att en majoritet av 

svaren antyder det. Bland den majoritet av lärare som uppger att närvaro är ett viktigt 

betygskriterium kommenteras uppfattningen enligt följande. 
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61% anser att bristande aktiv närvaro ger för dåligt underlag för att sätta betyg 

24% anser att målen i kursplanen är utgångspunkten för att sätta betyg, medan 

15% anser att aktiv närvaro i sig är ett viktigt betygskriterium. 

 

Ett sista resultat som stärker uppfattningen om att den aktiva närvaron i sig inte är ett så 

viktigt betygskriterium som man först kan anta, är då lärarna uppmanas att svara på vad som 

var avgörande motiv för att elever till sist fick godkänt betyg. Av de 41 lärare som svarar att 

den förbättrade aktiva närvaron var ett viktigt motiv till att eleven fick godkänt betyg, uppgav 

68% av dem att det också handlade om att elever faktiskt klarade moment som återstod under 

lektionstid eller att 34% svarar att eleverna godkänts i särskilda prövningar. 

 

Sammanfattningsvis ger de enkätsvar som redovisats ovan en bild av att den viktigaste 

orsaken till att en elev inte uppnår godkänt betyg i idrott och hälsa är bristande aktiv närvaro, 

men att det inte är närvaron i sig som är betygskriterium för en majoritet av lärarna. Det är 

istället att eleven pga. den låga aktiva närvaron brister i måluppfyllelse i t.ex. simning. 

Lärarna uppger också att den låga aktiva närvaron ger för dåligt underlag för att sätta betyg. 

Vad dåligt innebär går inte att utläsa av enkätsvaren. Resultaten från enkätsvaren som 

redovisats ovan, ger ingen tydlig bild av hur studiens första frågeställning, hur man kan förstå 

den samsyn som råder kring betyget Godkänd, men som inte baseras på kunskapsmål ur 

kursplanen, kan besvaras. En återkoppling till frågeställning 1 redovisas dock i 

sammanfattningen till resultatet för enkätsvaren för frågeställning 2; i nästa avsnitt. 

Frågeställning 2, viktigast med ämnet 

På frågeställningen som rör vad som uppfattas som viktigast med ämnet idrott och hälsa har 

svaren kategoriseras efter fem olika teman hämtade från kursplanen i idrott och hälsa, Lgr 11, 

samt kategorin övrigt. Det första temat rör ett av ämnets syften, att väcka ett intresse för 

fysisk aktivitet och att möta många olika aktiviteter (Skolverket 2011a:51). De övriga fyra 

temana handlar om ämnets kunskapsmål; att utveckla allsidiga rörelseförmågor, om fysisk 

aktivitet som ett medel för hälsa, om kunskaper i friluftsliv och utevistelse och slutligen 

kunskaper om risker, skador samt nödsituationer i samband med fysisk aktivitet (Ibid.). 
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Tabell 2. Ange vad som är viktigast i idrott och hälsa. 76 st. svar, antal.  

  Anger 1 Anger 2:a Anger 3:e Totalt 

Intresse  37 11 4 52 

Hälsa  27 29 11 67 

Allsidiga rörelser 11 14 9 34 

Friluftsliv  - - 6 6 

Risker  - 1 4 5 

Övrigt  1 4 2 7 

       

Sammanfattningsvis visar tabell 2 att det viktigaste med skolämnet idrott och hälsa är att ge 

kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur fysisk aktivitet relaterar till 

hälsa och välbefinnande på kort eller lång sikt. Hälsoperspektivet i ämnet är med andra ord 

nummer ett, enligt enkätsvaren. Det som också är viktigt i ämnet är att väcka elevernas 

intresse för att vara fysiskt aktiva och också att utveckla en allsidig rörelserepertoar. 

Kunskapsmålen som rör friluftsliv samt att förebygga risker och hantera nödsituationer anses 

däremot inte alls lika viktiga. Resultaten från enkäten visar samma bild som svaren från 

intervjusvaren. Att lära eleverna att idrott och fysisk aktivitet är viktiga hälsofaktorer samt att 

väcka eller vidmakthålla intresset för att röra sig är de två viktigaste uppgifterna för ämnet. 

Enligt Evans (2004:96) kan dessa resultat tolkas som att ämnets viktigaste roll är att vara en 

kompensation för det stillasittande samhället och att sysselsätta eleverna i olika 

idrottsaktiviteter istället för att utveckla deras kunskaper och förmågor. Det är i linje med 

begreppet competence code som betonar bedömning av elevens personliga utveckling och 

karaktär snarare än att mäta kunskaper och prestationer. Att bedöma en allsidig 

rörelserepertoar, som rangordnas på tredje plats enligt enkätsvaren, kan hänföras till 

performance code. I Lpo 94 (Skolverket 2000-7) har allsidig rörelseförmåga enbart 

konkretiserats i målet för simning som kriterium för godkänt betyg. Det kan förklara varför 

godkändnivån dominerats av bedömning utifrån competence code. 

Frågeställning 3 och 4, den nya läroplanen och betygsskalan 

Det tredje frågeområdet rör de nya styrdokumenten och betygsskalan. Först redovisas svar om 

hur de nya styrdokumenten kan komma att påverka bedömning och betygsättning i idrott och 

hälsa. Därefter redovisas uppfattningar om den nya betygsskalan. 
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Tabell 3.  Lärare som instämmer helt, delvis eller ej om påståenden som rör  

 Lgr 11/Gy11, andel i procent              Antal svar: 85   

 

Frågor -Lgr11/Gy11       

  Instämmer  Instämmer Instämmer Ingen Totalt 

  helt delvis ej uppfattning   
Lättare att bedöma 

elevernas kunskaper 16 52 21 11 100 

 

Tydligare kunskapsmål 20 62 14 4 100 

 

Jag kommer behöva 16 66 9 9 100 

förändra min  

betygsättningspraktik 

        

 

Tabell 3 visar att det inte finns någon klar i uppfattning som gör gällande att 

kunskapsinnehållet idrott och hälsa har förtydligats eller att det kommer bli lättare att bedöma 

elevernas kunskaper med hjälp av de nya styrdokumenten. Det finns inte heller någon klar 

uppfattning om lärarna kommer att behöva förändra sin betygsättningspraktik. Tolkningen av 

tabellen grundar sig på att en majoritet av svaren landar på mittenalternativet ”Instämmer 

delvis” och att fördelningen mellan ”Instämmer helt” och ”Instämmer ej” är relativt 

balanserad kring mittenalternativet. 

I fritext kommentarer som rör bedömning och betygsättning med Lgr11/Gy11 har 50 lärare 

svarat, dvs. det interna bortfallet på denna fråga var 35 st. Tre svarskategorier var bland dessa 

helt dominerande. 23 % anser att det kommer krävas mer teori i undervisningen. Att 

kunskapskraven är för otydliga/svåra att tolka uppger 21 % av de svarande och slutligen anser 

19 % att betygsättning i idrott och hälsa är komplext 
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Tabell 4.  Lärare som instämmer helt, delvis eller ej om påståenden som rör 

 betygsskalan, andel i procent              Antal svar: 85   

Frågor – 

betygsskalan A-F       

  Instämmer  Instämmer Instämmer Ingen Totalt 

  helt delvis ej uppfattning   

Bra med fler steg 68 24 3 5 100 

 

Lättare att sätta 36 45 7 12 100 

rättvisa betyg 

 

Lättare att uppnå 5 24 58 13 100 

Godkänt (E). 

        

 

I frågor som behandlade den nya betygsskalan visar svaren på tydliga resultat. En klar 

majoritet anser att det är bättre med de fler steg som den nya betygsskalan medger, och 58% 

anser att det kommer blir svårare att uppnå godkänt betyg med de nya kunskapskraven, medan 

endast 5% anser att det kommer att bli lättare. Frågan om det kommer bli lättare eller svårare 

att uppnå godkänt betyg, var den enda fråga i studien där det fanns tendens till en signifikant 

skillnad mellan grundskollärare och gymnasielärares svar. Tendensen var att gymnasielärarna 

i ännu högre omfattning ansåg att det kommer bli svårare att uppnå godkänt betyg med de nya 

styrdokumenten. Det finns ingen majoritet för uppfattningen om att den nya betygsskalan gör 

att det blir lättare att sätta rättvisa betyg men en klar tendens i denna riktning. 

Sammanfattningsvis ger resultaten från enkäten ger ingen tydlig bild av hur de svarande anser 

att de nya styrdokumenten kommer att påverka undervisning och betygsättningspraktik i idrott 

och hälsa. Det kan tolkas på två sätt. En tolkning är att de nya styrdokumenten inte kommer 

att förändra ämnet särskilt mycket, vilket är i linje med resultatet från intervjuerna. Av svaren 

kan man inte hävda att de nya styrdokumenten lyckats förtydliga ämnets kunskapsobjekt eller 

kommer göra det lättare att bedöma elevernas kunskaper. Att ämnet kommer att kräva mer 

teoretisk undervisning är en tendens i enkätsvaren som också intervjusvaren visar. Svaren kan 

också tolkas utifrån att lärarna än så länge känner en osäkerhet inför konsekvenserna gällande 

undervisning och betygsättningspraktik. 

Beträffande den nya betygsskalan är däremot resultaten tydliga. Lärarna är positiva till den 

nya betygsskalan men att de har uppfattningen att det kommer bli svårare att uppnå godkänt 

betyg. Det är också helt i linje med intervjusvaren. Det kan tolkas som en förskjutning i 

riktning mot bedömning enligt performance code på transformeringsnivån. I frågan om 
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rättvisa visar enkätsvaren en tendens i uppfattningen att fler betygssteg innebär rättvisare 

betyg. Att hälften av lärarna enbart instämmer delvis i detta påstående, kan tolkas som att 

trappstegsprincipen i betygsskalan och otydligheten i kunskapskraven vägts in i 

rättviseaspekten. De intervjuade lärarna hävdade att dessa två aspekter inte kommer att göra 

betygsättningen mer likvärdig eller rättvis. 
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Diskussion 
 

Diskussionsavsnittet inleds med en kort sammanfattning av undersökningens resultat, och 

därefter görs en uppföljande analys och diskussion utifrån de fyra frågeställningarna. 

Avsnittet avslutas med en kort reflektion över konsekvenser av de metoder som använts i 

studien. 

 

Det första syftet med studien var att undersöka hur lärare i idrott och hälsa tillämpar det 

målrelaterade betygssystemet i grundskolan, med fokus på nivån för godkänt. Den specifika 

frågeställning som studien besvarat var att försöka förstå hur den samsyn som råder kring 

betyget Godkänd uppstått, trots att denna samsyn inte baseras på kunskapsmål i kursplanen. 

Genom en i huvudsakligen kvalitativt ansats, kompletterat med kvantitativa resultat från 

lärarenkäter och med Bernsteins och Lindes arbeten som teoretiska utgångspunkter visar 

analysen att samsynen kan förklaras med att lärarnas betygsättning i ämnet för betyget 

Godkänd bygger på en bedömning av kunskaper utifrån competence code. Den andra 

specifika frågeställningen som besvarats berörde vad lärarna tycker är viktigast med ämnet, 

dvs. det som har att göra med lärarnas uppfattning om ämnets viktigaste kunskapsobjekt. De 

två viktigaste undervisningserbjudanden som lärarna anser att ämnet kan ge; är kunskaper om 

den fysiska aktivitetens betydelse för hälsa, samt att väcka ett intresse för fysisk aktivitet. 

Föreliggande studie visar att dessa båda teman kan bedömas utifrån competence code för 

betyget Godkänd, medan den tredje viktigaste kunskapskvalitén, en allsidig rörelseförmåga, 

bedöms utifrån performance code, åtminstone vad gäller simning. 

 

Det andra syftet var att studera hur de nya styrdokumenten 2011 kan komma att påverka 

tillämpningen av det målrelaterade betygssystemet i ämnet idrott och hälsa och 

frågeställningen hur de nya styrdokumenten kan komma att påverka undervisning och 

betygsättningspraktik. Resultatet utifrån denna frågeställning har besvarats på två sätt. Det ena 

är att lärarna uppfattar det som att de nya styrdokumenten inte kommer att påverka 

undervisningen och betygsättningspraktiken särskilt mycket. Kunskapsmålen anses 

fortfarande vara otydliga och den tydligare innehållsstyrningen sammanfaller med det som 

lärarna erbjuder i undervisningen sedan tidigare. Det som kan komma att förändras är att 

undervisningen kommer bli mer teoretisk. Betygsättningspraktiken kommer inte att behöva 

förändras, med undantag för den nya betygskalan som den sista frågeställningen behandlat. 

En andra tolkning är att lärarna än så länge känner en osäkerhet inför konsekvenserna av de 
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nya styrdokumenten och dess tillämpning, och därför inte kan uppge hur undervisning och 

betygsättning kan komma att påverkas. Den fjärde specificerade frågeställningen var att 

studera vilka uppfattningar som finns om den nya betygsskalan. Svaret är att lärarna är 

positiva till att den nya betygsskalan har fler steg, men att de otydliga kunskapskraven och 

trappstegsprincipen gör att rättvisa och likvärdighet inte kommer att kunna garanteras. 

 

Samsynen kring betyget Godkänd. 
 

I ett flertal studier, bl.a. Skolverkets (2010:53) rapport, På pojkarnas planhalva, är slutsatsen 

att en majoritet lärarna anser det räcker med att delta aktivt och efter bästa förmåga för att få 

godkänt i ämnet idrott och hälsa på grundskolan, förutsatt att man också kan simma. Att delta 

aktivt efter bästa förmåga är inget målkriterium för betyget Godkänd, däremot kravet på 

simkunnighet (Skolverket 2000-7). I föreliggande studie har denna diskrepans mellan 

styrdokumenten och betygsättningspraktiken analyserats utifrån Bernsteins (1971) och Lindes 

teorier (2006) och resultatet är att lärarna tillämpar betygsättning utifrån competence code för 

godkändnivån, förutom när det gäller simning. Ämnets svaga klassifikation utifrån ett 

akademiskt perspektiv, har möjliggjort denna praxis vilket enligt Bernstein (Ibid.) utmanar ett 

skolämnes identitet. Att ämnet är svagt klassificerat är ett resultat som även Lundvall & 

Meckbach (2008:361) konstaterat. De hävdar att den svaga klassifikationen möjliggjort att 

andra aktörer, bl.a. idrottsrörelsen, kunnat påverka lärostoffet (Ibid.). Det innebär att hur 

undervisning och betygsättning genomförs, ämnets inramning, också är svagt och att den 

hierarkiska kontrollen från formuleringsnivån inte förmår att styra transformering och 

realiseringsnivån (Bernstein 1971:58). I studien framkommer också ett motstånd mot att 

bedöma elevernas kunskaper enligt performance code, bl.a. i negativa åsikter om införandet 

av nationella prov i idrott och hälsa. Att mäta kunskaper med praktiska eller teoretiska prov 

bygger på en traditionalistisk kunskapssyn (Säljö 2007) medan Linde (2003) hävdar att 

kunskapssynen i Lpo 94 är starkt konstruktivistisk och bygger på progressivismen. En tänkbar 

tolkning är att lärarna i idrott och hälsa tagit till sig den progressiva pedagogiken och bedömer 

eleverna utifrån denna. Det innebär att prov och tester inte skall dominera, utan att elevens 

personliga utveckling och egna lärande är centralt (Linde 2006:41). Redelius och Hay (2009)  

har också visat att den fysiska kompetensen inte är det viktigaste för att erhålla ett högt 

kulturellt kapital i ämnet idrott och hälsa. Det gäller inte att vara bäst utan att göra sitt bästa, 

att bry sig om andra och vara en god ledare. Öhmans avhandling (2007) visar också att 
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undervisningen i idrott och hälsa främst bidrar till att fostra goda karaktärer. I det 

sammanhanget är bedömning utifrån competence code en rimlig konsekvens.  

 

Föreliggande studie visar, till skillnad från tidigare genomförda bl.a. Annerstedt & Larsson 

(2010), att alla de intervjuade lärarna är noggranna att dokumentera elevernas insatser under 

lektionerna och betonar att de vill vara rättvisa och kunna motivera sin betygsättning. Den 

visar också att lärarna i princip anser att det är målen i kursplanen som ska vara 

utgångpunkten vid bedömning och betygsättning, men att i konflikten mellan tillämpningen 

av competence code eller performance code, så är tolkningen att man följer compentence 

code, åtminstone beträffande nivån för godkänt. En lärare uttryckte det som att: ”Det gäller ju 

bara att locka hit dem /…/ och då kan jag ju inte såga dem totalt /…/ de kommer ju, de 

försöker ju, men jag vet inte om de klarar att orientera i okänd terräng”. Bilden av att lärarna 

i idrott och hälsa sätter betyg på ett godtyckligt sätt och att det inte föreligger någon 

överensstämmelse mellan målen i kursplanen och lärarnas betygsättningspraktik (Annerstedt 

2009:19) kan därför ifrågasättas. 

 

Viktiga kunskaper i ämnet 
 

När lärarna med egna ord fick berätta eller skriva ner vad som är viktiga kunskaper i ämnet, 

eller vad som är viktigast med ämnet idrott och hälsa framträder tre tydliga områden som kan 

relateras till syftesbeskrivningar och kunskapsmål i kursplanerna Lpo 94 och Lgr 11. 

(Skolverket 2000-7, Skolverket 2011a). Det handlar om ämnets hälsofokus, att utveckla ett 

intresse för fysisk aktivitet och att utveckla en allsidig rörelseförmåga. Dessa resultat är i linje 

med Lundvall och Meckbachs (2008:353) resultat som visar att de tre högst rankade 

kunskapsobjekten bland lärare i idrott och hälsa var att utveckla ett långsiktigt intresse för 

fysisk aktivitet, att eleverna ska uppleva rörelseglädje och att förvärva kunskaper om hur man 

tar hand om sin hälsa. Ekberg hävdar i sin avhandling (2009) han att det råder en stor skillnad 

mellan de kunskapsobjekt som formuleras i styrdokumenten, jämfört med det som realiseras i 

undervisningen. Beträffande ett område, det som handlar om att eleverna ska utveckla en 

allsidig rörelseförmåga visar dock Ekberg utifrån Lindes (2006) analysram, att det finns en 

samstämmighet mellan formuleringsnivån, transformeringsnivån och realiseringsnivån I 

föreliggande studie betonar också lärarna betydelsen av en allsidig rörelseförmåga som ett 

viktigt kunskapsobjekt, men i betygsättningspraktiken för nivån för godkänt, realiseras inte 

detta med undantag för kravet på simkunnighet. En tänkbar tolkning är att den allsidiga 
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rörelseförmågan måste bedömas utifrån perfomance code, dvs. utifrån elevprestationer i form 

av mätbara färdighetsprov och tester (Linde 2006:40). En rimlig slutsats utifrån dessa 

antaganden är att bedömningen av den allsidiga rörelseförmågan realiseras först på 

betygsnivåerna Väl godkänd och Mycket väl godkänd, förutom i kravet på simkunnighet. Det 

skulle i så fall bekräfta Redelius m.fl. (2009)  uppfattning om att det som bedöms och 

betygsätts i ämnet är den starkaste signalen till eleverna om vad som är de viktigaste 

kunskaperna i ämnet. Betygsättningspraktiken för de högre betygsstegen omfattas dock inte 

av föreliggande studie. Undervisning och betygsättning av allsidiga rörelseförmågor i skolans 

idrottsundervisning har dock problematiseras av bl.a. Evans (2004), Whitehead (2001) och 

Larsson (2012). De argumenterar för ett holistiskt synsätt på kunskapsobjektet allsidig 

rörelseförmåga för att komma bort från det instrumentella synsätt på kroppen som nuvarande 

undervisning och betygsättning av dessa förmågor utvecklar. Frågan är om det holistiska 

synsättet i så fall skulle innebära en förskjutning mot competence code vad gäller i 

bedömningen av allsidig rörelseförmåga, och hur bedömning och betygsättning i så fall skulle 

kunna genomföras på ett likvärdigt och rättvist sätt. Whitehead (2001:13) argumenterar också 

för en kritisk granskning av hur en holistisk syn på allsidig rörelseförmåga, som hon 

benämner Physical literacy, ska användas och bedömas. 

 

Resultaten från studien bekräftar skillnaderna i synen på kunskapsobjektens betydelse såsom 

det formuleras i läroplanen, jämfört med transformering och realiseringsnivå i enlighet med 

Ekberg (2009). Ekberg använder sig av ett egenutvecklat analysschema för att kategorisera 

kunskapsobjektet, men att kunskaper i t.ex. friluftsliv har central betydelse på 

formuleringsnivån, men liten betydelse på transformeringsnivån framkommer i båda 

studierna.  

 

Den nya läroplanen och betygsskalan 
 

Föreliggande studie är en av de första undersökningarna som studerat hur de nya 

styrdokumenten kan komma att påverka tillämpningen av det målrelaterade betygssystemet. 

Ambitionen från formuleringsnivån visar att ett av syftena med den nya kursplanen i idrott 

och hälsa var att göra undervisningen och betygsättningen mer tydlig, likvärdig och rättvis 

(Skolverket 2011b). På transformeringsnivån framkommer det att mottagandet så här långt är 

blandat. Lärarna är positiva till det centrala innehållet som anger vilket obligatoriskt innehåll 

som undervisningen skall erbjuda och men att det kommer bli svårare att hinna med allt. I 
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Frölanders och Backmans studie (2011:23) är slutsatsen att formuleringsnivån kunde 

tydliggjorts ännu mer för att öka konkretiseringen och styrningen av undervisningen i riktning 

bort från den dominerande aktivitetsdiskursen som Quennerstedt (2006) visar präglar ämnet. 

Intervjuresultaten bekräftar denna slutsats, eftersom lärarana i detta skede inte anser att de 

kommer att behöva ändra undervisningen särskilt mycket. Det finns dock en indikation i såväl 

intervju som enkätsvar att undervisningen kommer att behöva teoretiseras och ge mer 

utrymme för samtal, reflektion och skriftliga uppgifter. I relation till Bernsteins koder för hur 

kunskap bedöms kan det innebära en förskjutning mot perfomance code. Resultatet från 

studien visar också tydligt att lärarna anser att det kommer bli svårare att uppnå godkänt betyg 

i ämnet, vilket också kan tolkas som en förändring från bedömning av elevernas karaktär och 

individuella utveckling, competence code, mot bedömning av resultat på prov och 

skrivningar. Antagandet bygger på att lärarna kommer att ha svårare att kunna motivera ett 

godkänt betyg, E, utifrån en helhetsbedömning om eleverna inte klarat denna nivå på 

praktiska eller teoretiska prov. Ämnets svaga klassifikation kan också komma att ytterligare 

försvagas. Bakgrunden till denna tolkning är att lärarna pga. den tydligare innehållsstyrningen 

anser att de kan behöva integrera undervisningen med andra ämnen för att hinna med allt. Det 

kan komma innebära ytterligare utmaningar mot ämnets identitet, eftersom ämnets gränser 

redan nu är otydliga i förhållande till en starkt påverkande idrottsdiskurs (Lundvall & 

Meckbach 2008). En ämnesintegrering kan då dessutom innebära otydligare gränser mot 

övriga skolämnen. I relation till Bernsteins (1971) begrepp om integrative code och collection 

code kan en förskjutning mot integrative code för ämnets stofforganisation noteras. 

 

Det finns ingen tydlig tendens att betygsättningspraktiken kommer att behöva förändras, med 

undantag för tillämpningen av den nya betygsskalan och den tidigare nämnda ökningen av 

teoretiska inslag. Bilden är m.a.o. något motsägelsefull. På transformeringsnivån är lärarna 

negativa till att behöva förändra t.ex. bedömning och betygsättning av elevernas 

ledarförmåga, trots att det på formuleringsnivån tydligt anges att denna aspekt är borttagen ur 

kursplanen (Skoverket 2011b:6). På formuleringsnivån anges också tydligt att samtliga 

kunskapskrav måste vara uppfyllda för exempelvis betyget C, medan det finns tveksamheter 

på transformeringsnivån om det verkligen kommer att realiseras. En lärare uttryckte det som 

att: ”Om du har klarat vissa moment [på C nivå], och så har du ett F i något moment, så får 

du ett F /…/ jag undrar om den personen finns som sätter ett F då”. En annan lärare uttrycker 

motstånd till förskjutningen mot performance code: ” Man kan ju inte bara sätta F på dem. 

De kommer ju hit i alla fall, några gånger. Då kommer de här eleverna att sitta hemma resten 
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av sitt liv och hata idrott ”. Det tycks alltså som att det finns risk för att styrningen från 

formuleringsnivån mot en mer likvärdig och rättvis betygsättningspraktik inte kan garanteras 

med resultaten från föreliggande studie i beaktande. Samtidigt kan dessa resultat tolkas som 

att det fortfarande råder en stor osäkerhet hur tillämpningen av det målrelaterade 

betygssystemet utifrån de nya styrdokumenten kan komma att realiseras. 

 

En övervägande majoritet av lärarna är positiva till att den nya betygsskalans fler steg. Det 

framkommer både under intervjuerna och i enkätsvaren. Att det finns fler steg att välja mellan 

gör att varje betygssteg inte behöver vara lika brett som tidigare. Det kan tolkas som att 

ambitionen från formuleringsnivån att göra betygsättningen mer rättvis överensstämmer med 

tolkningen på transformeringsnivån. Strävan att reformera betygsättningen till det bättre tycks 

i så motto kunna komma att lyckas. Det som på transformeringsnivån motsäger denna slutsats 

är att lärarna är tveksamma till att kunskapskraven och trappstegsprincipen i betygsskalan är 

tydliga och rättvisa. Helhetsbeskrivningarna av kunskapsformerna som ska bedömas skiljs åt 

av specifika värdeord (Skolverket 2011b:19) och att tolkningen av dessa värdeord överlåts för 

den enskilda läraren att ta ställning till uttrycks som ”svårt, otydligt och flummigt” i 

intervjusvaren. Annerstedt (2009:10) hävdar att lärare i idrott och hälsa tycks förvänta sig att 

det ska finnas ett rätt och riktigt svar och vill ha tydliga anvisningar som grund för sin 

betygsättning. Redelius & Hay (2009:289) argumenterar för att styrdokumenten inte skall 

vara alltför detaljerade utan förordar istället en balans mellan styrdokumentens anvisningar 

och lärarnas professionella tolkning. Det är dock viktigt att denna balans understöds av en 

adekvat och kompetent fortbildning i hur styrdokumenten ska tillämpas (Ibid:290). Det tycks 

som införandet av den nya läroplanen genomförts med bristfälliga instruktioner och utan 

tillräcklig fortbildning, på samma sätt som Tholin (2006) visat var fallet då Lpo 94 

genomfördes. I förliggande studie framkommer dessa brister framför allt i tolkningen på 

transformeringsnivån av kunskapskraven och den nya trappstegsprincipen i betygsskalan. 

 

Metoddiskussion 
 

I föreliggande studie har en kvalitativ ansats kompletterats med kvantitativ empiri från 85 

enkätsvar från lärare i idrott och hälsa. Bakgrunden till detta var att försöka erhålla en så bred 

bild som möjlig för att kunna besvara de fyra frågeställningarna. Att kombinera flera metoder, 

s.k. triangulering antas också öka resultatens validitet och reliabilitet (Trost 2010:34). Att 

kombinera kvalitativa och kvantitativa metoder är inte ovanligt inom ämnesfältet. Nyligen 
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genomförda studier av t.ex. Annerstedt och Larsson (2010), Redelius & Hay (2009) samt i 

Skolverksrapporten (2010) har just tillämpat detta angreppssätt. Under intervjuerna framkom 

att två av de sex lärarna kände sig osäkra på innehållet i den nya läroplanen, Lgr 11. 

Enkätsvaren har därför utgjort en viktig empiri i tolkningen av svaren på frågeställning tre och 

fyra. Genom att kombinera resultaten från intervju och enkätsvar har också en fördjupad 

analys av exempelvis kunskapsobjektet i ämnet varit möjligt. I enkätsvaren gav 

rangordningsfrågan om vad lärarna på transformeringsnivån anser att det viktigaste med 

ämnet idrott och hälsa en tydlig bild av prioriterade kunskapsområden i ämnet. På 

formuleringsnivån, i enkätsvar om den nya läroplanen, fanns ingen klar tendens att 

kunskapsobjektet tydliggjorts, men med svaren från intervjuerna framkommer att det centrala 

innehållet upplevs som tydligt, medan kunskapskraven i betygsskalan uppfattas som otydliga. 

I frågan om den nya betygsskalan visar svaren från båda metoderna att lärarna är positiva till 

fler steg, men på en direkt fråga om det kommer bli lättare att sätta rättvisa betyg ger 

enkätsvaren bara en tendens att så kommer att bli fallet. I intervjusvaren framkommer det att 

trappstegsprincipen upplevs som orättvis och att den tidigare nämnda otydligheten i 

kunskapskraven gör att likvärdighet och rättvisa inte kommer att kunna garanteras. Det kan 

förklara fördelningen av enkätsvaren i frågan om rättvisa och tillsammans med intervjusvaren 

stärka tolkningen att den nya betygsskalan upplevs både som mer rättvis och orättvis. Dessa 

exempel visar att det varit fruktbart att använda två metoder för att kunna erhålla ett bredare 

tolkningsunderlag för frågeställningarna.  

 

Att resultaten från de båda metoderna överensstämmer och inte motsäger varandra gör att 

tillförlitligheten i undersökningen kan antas vara god. Svarsfrekvensen i enkätstudien ligger 

på 47 %, vilket är lägre än i t.ex. Skolverkets undersökning (2010) där svarsfrekvensen låg på 

67 %. Enligt Esaisson m.fl. (2007:269) är en svarsprocent på under 50 % svårt att acceptera i 

undersökningar med enkät som enda metod, eller som huvudmetod. Att det externa bortfallet 

är högre än vad som kan anses acceptabelt ur reliabilitetssynpunkt är naturligtvis 

problematiskt. I analysen av det externa bortfallet kan tre tänkbara orsaker identifieras. Den 

första är att de som inte svarat på enkäten inte känt sig redo att svara på frågor om de nya 

styrdokumenten. Det som talar för det är att två av de lärare sex lärare som accepterade att bli 

intervjuade, inte ansåg att de kunde svara på frågor om den nya läroplanen. Det interna 

bortfallet för intervjusvaren avseende Lgr 11 var således 33 %. I enkätsvaren är det interna 

bortfallet gällande de nya styrdokumenten endast 9 -12 %. Det tyder på att de som beslutat sig 

att svara på enkäten också anser att de är förtrogna med frågeområdet, och att den höga 
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andelen i det externa bortfallet utgörs av lärare som inte är inlästa på den nya läroplanen. En 

andra orsak kan vara att det inom urvalsklustret är en hög andel friskolor. I den tidigare 

genomförda Skolverksundersökningen (2010:81) var svarsfrekvensen 8 % lägre för friskolor 

jämfört med kommunala skolor. En tredje tänkbara orsak är att ytterligare påminnelser kan ha 

varit nödvändiga för att höja svarsfrekvensen. Esaiasson m.fl. hävdar att det ibland krävs tre 

påminnelser för att uppnå acceptabel svarsfrekvens. Eftersom enkätmetoden i denna studie 

inte var huvudmetod, samt av praktiska orsaker bedömdes ändå underlaget som acceptabelt. 

Dessa tre orsaker kan tillsammans förklara det externa bortfallet. Sannolikt kunde en högre 

svarsfrekvens uppnås om undersökningen genomförts ett år senare. En sak som stärker 

reliabiliteten för enkätmetoden är att 99 % av informanterna var utbildade i ämnet och att 

könsfördelningen var jämn. Beträffande intervjuerna har dessa genomförts under en och 

samma månad. För att stärka reliabiliteten har en intervjuguide använts, de yttre betingelserna 

för intervjuerna har varit likartade och bearbetning samt analysförfarandet har skett i direkt 

anslutning på samma sätt för alla intervjuer. Dessa faktorer är betydelsefulla för en hög 

reliabilitet (Trost 2010). Att två av de sex lärarna inte kunde uttala sig särskilt mycket om Lgr 

11 är naturligvis en svaghet, men ger samtidigt en bild av hur olika förutsättningarna är för 

lärare i ämnet att få adekvat fortbildning inför en så pass omfattande reform som en ny 

läroplan utgör. 

 

Föreliggande studie kan betraktas som ett bidrag i diskussionen om kunskapsmål, bedömning 

och betygsättning inom forskning om idrott och hälsa och dess undervisningspraktik. I de två 

första frågeställningarna är svaren i linje med det som tidigare undersökningar visat, men 

svaren har tolkats utifrån delvis nya utgångspunkter. Mot bakgrund av det, kan man anta att 

resultaten är generaliserbara för landet i stort. Vad gäller de två senare frågeställningarna är 

svaren intressanta att diskutera, med tanke på syftet med läroplansreformen och den kritik 

som riktas som bristande likvärdighet och rättvisa. Det höga externa och interna bortfallet gör 

att resultatet dock inte kan generaliseras till en större population, men kan betraktas som en 

intressant ögonblicksbild av situationen inom urvalsklustret. 
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Konklusion 
 

Tidigare studier har visat att tillämpningen av det målrelaterade betygssystemet uppvisar flera 

brister i fråga om likvärdighet och rättvisa. För idrott och hälsas del har det framför allt gällt 

de högre betygsstegen, där olika betygskriterier har använts. För det lägsta betygssteget har 

dock betygsättningspraktiken varit enhetlig, men inte byggt på kunskapsmål ur kursplanen, 

förutom i kravet på simkunnighet. Föreliggande studie visar att lärarna i idrott och hälsa kan 

antas göra så gott de kan utifrån de komplicerade betingelser som gäller för ämnet. Med en 

vilja att vara rättvisa och kunna motivera sin betygsättning är de noggranna att dokumentera 

sina bedömningar. För att förmå så många som möjligt att nå målen, erbjuds 

extraundervisning och särskilda prövningar. Att aktiv närvaro är viktigt, bygger framför allt 

på den komplexa bedömningssituationen med stora elevgrupper som ska bedömas i rörelse, i 

olika miljöer, och mot flera olika mål. Det är alltså inte närvaron utifrån en viss procentsats 

som är viktig i sig. När det gäller de svagaste eleverna, som ligger på gränsen till godkänt, 

tillämpar lärarna en betygsättningspraktik som bygger på Lpo 94:s kunskapssyn som springer 

ur progressivism; att i första hand stimulera elevernas lärprocess. Ett sätt att betrakta det, är att 

lärarna bara bedömer deras personlighet och uppförande. Ett annat sätt är att de med 

utgångspunkt från ämnets hälsoperspektiv försöker stimulera en lärprocess där så många som 

möjligt får möjligheten att utveckla ett positivt förhållningssätt till att röra på sig, utan krav på 

prestation. I så motto har de utnyttjat den professionella frihet som läroplanen medgivit. 

 

När nu en ny läroplan och en ny betygsskala ska börja tillämpas, utmanas både den 

professionella frihet och den bedömningskod som lärarna har tagit till sig. Det tycks skapa en 

oro hos lärarkollektivet, särskilt med tanke på ökad detaljstyrning av innehållet, en upplevd 

orättvisa av trappstegsprincipen i betygsskalan och att kunskapskraven för målstyrningen inte 

ger tillräcklig vägledning för en likvärdig tolkning. Förväntningarna på en förändrad och 

likvärdig bedömningskod infrias på så sätt inte till fullo. Det blir både mer uppstyrt samtidigt 

som ett stort tolkningsutrymme lämnas fritt. Föreliggande undersökningsresultat ger inte 

underlag för att Skolverkets syfte om en mer tydlig, likvärdig och rättvis tillämpning av det 

målrelaterade betygssystemet har lyckats. Den ger däremot indikationer på behovet av 

adekvat och professionell fortbildning, bedömningsexempel för ämnet och en aktiv diskussion 

om den nya betygsskalans tillämpning både på formuleringsnivå och på transformeringsnivå. 

Som underlag för dessa insatser vore en uppföljningsstudie av den nya betygsskalans 

tillämpning önskvärd så snart som möjligt.
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Bilagor 
 

1.Intervjuguide 
Presentation och bakgrund 

 Utbildning, antal år i tjänst? 

 Vilka (Hur många) olika skolor har du arbetat på? 

 Ålder/Kön 

 Varför lärare i idh? 

 

Betygsättningspraktik. I fokus de elever som ligger på G nivå (Lpo94) = E  (Lgr 11) 

 Kan du berätta lite om hur du gjorde när du satte betyg senast? 

 Ev. Vilka moment bedömer du? 

 Vilka minimikrav har du för att sätta betyget G? 

 Kan du kommentera momentet: Simning 

 Vill du själv lyfta fram något annat moment?  

 Vilken betydelse har elevernas närvaro? (Om de gör sitt bästa? Aktiv närvaro/sitter på 

bänken?) 

 Du hade säkert någon elev som stod och vägde mellan G och ej betyg. Vad fällde 

avgörandet? 

 Snällbetyg har diskuterats i svenskämnet den senaste tiden. Hur ser du på ”snällbetyg” 

i idh? Vilka får det? 

 Vad tycker du är de viktigaste sakerna som eleverna ska lära sig i idh? = Viktigast 

med ämnet? 

 

De nya styrdokumeneten och betygsskalan 

 Lgr 11? Intryck postivt/negativt? 

 Betygsskalan bra/dåligt? 

 Förutom betygsskalan – vilka skillnader  beträffande ämnesinnehållet  har du noterat? 

 Kommer det att påverka undervisningen? Vad kommer påverkas? Inte påverkas? 

 Hålla egen lektion? 

 Uppfattar du att Lgr 11 är tydligare än Lpo 94? 

 Skriftliga prov/uppgifter? Nationella prov? 

 HT 2012 ogiltig frånvaro i terminsbetyget. Hur ser du på det? 

 Övrigt att tillägga? 
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2. Missivbrev och enkät 

 

 

 

Jag behöver din hjälp i en forskningsstudie om betyg 

Vill du svara på en enkät som rör bedömning och betygsättning i idrott och hälsa?  
Enkäten har 16 flervalsfrågor och tar cirka 5 minuter att fylla i. 
 
Syftet med frågeformuläret om betygssättning i idrott och hälsa, är att svaren kan ge viktiga 

kunskaper om arbetsuppgiften att bedöma och betygsätta elever i ämnet. Svaren kommer att tjäna 

som dataunderlag för en studie på Masternivå och jag är intresserad av att ta del av dina 

erfarenheter, kunskaper och tankar med anledning av de nya styrdokumenten och den nya 

betygsskalan. Eftersom de nya styrdokumenten precis börjat tillämpas rör frågorna även tidigare 

erfarenheter betygsättning.  

Jag vänder mig till lärare i idrott och hälsa som ingår i Uppsala universitets VFU område och 

deltagandet i studien är givetvis frivilligt.  

Jag vill betona att svaren är helt anonyma och kommer att behandlas konfidentiellt. Resultaten 

kommer endast presenteras i en form där enskilda personer ej kan urskiljas. När du besvarat frågorna 

lägger du din ifyllda enkät i det portofria svarskuvert som medföljer och postar i en vanlig gul 

postlåda.  

 

 

Tack för din medverkan! 

Mats Bratteby, idrott och hälsa,  
lärarutbildningen i Uppsala och ansvarig för studien. 
Tel.018-471 7641,  070-4250938 mats.bratteby@edu.uu.se 
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Frågeformulär till lärare som undervisar i idrott och hälsa 

1. Kön 

Man Kvinna 

2. Ålder 

20-29 30-39 40-49 50-59 60- 

3. Har du någon lärarutbildning i idrott och hälsa/idrott/gymnastik eller annan utbildning för att 

undervisa  som lärare i idrott och hälsa? 

Nej 

Ja, nämligen  Ettämneslärare i idh/idrott/gymnastik, 2 eller 3 år 

  Tvåämneslärare idh/idrott + annat ämne 

  Annan lärare, antal poäng/högskolep. som jag läst i idh/idrott……… 

4. Vilken skolform arbetar du vid? 

Grundskolan Gymnasieskolan 

 

Frågor om betygssättning i idrott och hälsa utifrån Lpo94 (grundskola) eller Lpf 94 (gymnasieskola) 

5. När du satte betyg senast (vårterminen 2011). Var det då någon/några elever som ej fick 

godkänt betyg i idrott och hälsa då? Ja > svara på fråga 6 och fortsätt sedan 

Nej, alla fick minst betyget godkänd (G)> gå till fråga 7 och fortsätt sedan 

 

6. Rangordna de 3 vanligaste anledningarna till att en elev inte fick minst godkänt betyg i idrott & 

h? 

I.___________________________________________________________________________ 

II. __________________________________________________________________________ 

III. __________________________________________________________________________ 
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7. Ansåg du att aktiv närvaro (tex. minst 50%) var ett viktigt betygskriterie, när du satte betyg i 

våras? Ja Nej Ev. kommentar__________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

8. Senast du satte betyg hade du säkert någon eller några elever som låg precis på gränsen mellan 

icke godkänd (IG) och godkänd (G). Bland dessa elever som vägde mellan IG och G och som blev 

Godkända. Vilka var motiven att eleven till slut fick ett G?  

Sätt ett eller flera kryss  

Klarade de moment som återstod under lektionstid 

Exempelvis_________________________________________________________________________ 

Kämpade på och gjorde sitt bästa 

Förbättrade sin aktiva närvaro 

Klarade av en särskild prövning (skriftligt och/eller praktiskt) 

nämligen___________________________________________________________________________ 

Jag gjorde en helhetsbedömning 

Annat motiv______________________________________________________________________ 

 

Frågor om den nya betygsskalan A-F.  

9. Jag anser att det är bra med fler betygssteg. 

Instämmer helt                 Instämmer delvis                Instämmer ej                   Ingen uppfattning 

 

10. Jag anser att det kommer bli lättare att sätta rättvisa betyg med den nya betygsskalan A-F. 

Instämmer helt                 Instämmer delvis                Instämmer ej                   Ingen uppfattning 

 

11. Jag anser att det kommer bli lättare att uppnå Godkänt betyg (=E) med de nya kunskapskraven. 

Instämmer helt                 Instämmer delvis                Instämmer ej                   Ingen uppfattning 
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Frågor om den nya kursplanen (Lgr11) eller ämnesplanen (Gy 11) i idrott och hälsa 

12. Jag anser att det kommer att bli lättare att bedöma elevernas kunskaper med de nya 

kunskapskraven i de nya styrdokumenten. 

Instämmer helt                 Instämmer delvis                Instämmer ej                   Ingen uppfattning 

 

13. Jag anser att det är tydligare i Lgr11/Gy11 vilka kunskaper och färdigheter som eleverna ska 

uppnå i ämnet jämfört med Lpo94/Lpf94 

Instämmer helt                 Instämmer delvis                Instämmer ej                   Ingen uppfattning 

 

14. Jag anser att jag kommer att behöva förändra mitt sätt att bedöma elevernas kunskaper och 

färdigheter pga. de nya styrdokumenten. Det kan t.ex. innebära muntliga eller skriftliga 

prov/uppgifter eller nya tester/”examinationer” av elevernas färdigheter etc. 

Instämmer helt                 Instämmer delvis                Instämmer ej                   Ingen uppfattning 

 

15. Eventuella kommentarer om bedömning och betygssättning i idrott och hälsa.  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

16. Jag anser att det viktigaste med ämnet idrott och hälsa, för eleverna i den åldersgrupp som jag 

undervisar är: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 


