
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institutionen för 
pedagogik, didaktik och 
utbildningsstudier. 
Examensarbete i 
utbildningsvetenskap 
inom allmänt 
utbildningsområde, 
15 hp 
Kurskod: 4UK048 

”Om jag inte kan skjuta fotboll lika 

hårt som den killen...” 

En studie om bedömning i ämnet Idrott och Hälsa. 

Handledare: Kristina Ahlberg  

Examinator:  

Rapportnummer: 

2013ht00710 

Petter Ahlberg & Jon Jonze 



2 

 

Sammanfattning 

 

I föreliggande undersökning är syftet att studera högstadieelevers upplevelser av ämnet idrott och 

hälsa. Studien riktar fokus mot hur eleverna upplever att de blir bedömda, hur de faktiskt skulle 

vilja bli bedömda, vad de upplever vara målet med idrott och hälsa samt hur de resonerar kring 

begreppet idrott. Materialet som ligger till grund för studiens empiri är tio stycken 

halvstrukturerade interjuver med elever som går i åttonde respektive nionde klass. Studien tar sin 

teoretiska utgångspunkt i Pierre Bourdieus teorier om symboliskt kapital. Med hjälp av hans 

teoretiska verktyg kartläggs vad eleverna upplever vara värdefulla kunskaper och förmågor i 

ämnet samt vilka kunskaper och förmågor de själva anser borde spela in i bedömningen. Det 

finns ett tomrum i forskningen angående vad elever vill, inte vill och värdesätter inom idrott och 

hälsa. Med hjälp av denna studie förs en jämförelse mellan vad eleverna upplever vara värdefullt i 

ämnet och vad lärarna upplever vara värdefullt. Empirin visar att det i stora drag är similära 

kunskaper och förmågor som upplevs vara värdefulla. Att vilja, att försöka och att vara delaktig var 

begrepp som eleverna upplevde vara grunden för bedömning. Att röra på sig och utveckla ett 

bestående intresse för fysisk aktivitet ansågs vara målet med ämnet. 

 

Nyckelord: Idrott och hälsa, Bedömning, Symboliskt kapital, Elever, Intervju. 
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1. Inledning 

Skolan består av en mängd olika ämnen, alla med varierande omgivningar, normer och 

förutfattade meningar om vad som förväntas av eleven. Ingen undervisningssituation är den 

andra lik och med denna variation av ämnen förekommer självklart meningsskiljaktigheter i vilka 

förmågor och egenskaper som är värdefulla samt hur dessa ska bedömas. Som framtida lärare 

inom idrott och hälsa kan vi konstatera att vårt ämne är ett av dem som det råder kontroverser 

om.  

Tveksamheterna och funderingarna kring betyg och bedömning är synliga hos framtida 

pedagoger1, de mer erfarna2 såväl som i den samhälleliga debatten.3 Majoriteten av forskningen 

kring bedömning inom idrott och hälsa har ett lärarperspektiv och resultaten är i viss mån 

likriktade, det finns en ambivalens i hur man ska använda sig av den styrning som kursplanen 

erbjuder. Detta leder i förlängningen till ett vakuum mellan pedagoger och elever, för om inte 

pedagogerna själva är säkra på hur ämnet idrott och hälsa ska utformas och utföras, hur ska då 

våra elever veta vad som förväntas av dem? 

Denna studie är ett försök att förstå hur högstadieelever upplever ämnet idrott och hälsa. Vad 

tror eleverna krävs för att erhålla ett högt betyg inom idrott och hälsa?  Vilka förväntningar, 

vilken kravbild och normer som existerar i undervisningssituationen? Med en enklare terminologi, 

hur resonerar eleverna kring betyg och bedömning inom ämnet idrott och hälsa? 

                                                 

1 Larsson&Mårtensson (2010), s. 16. 
2 Bratteby (2012), s. 7. 
3 Håkansson (2013) 
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2. Bakgrund 

2011 kom det en ny läroplan för högstadiet, LGR11, den femte i ordningen. Nedan följer en 

pedagogisk redogörelse, inom den fysiska aktivitetens område, innanför Sveriges gränser. En 

första del där den pedagogiska resan saknar läroplaner, utan styrs av andra reformer och en andra 

del där gamla läroplaner skrotas och nya tar vid.  

2.1 Fysisk fostran – en tillbakablick 

De första indikationerna på någon typ av fysisk pedagogisk fostran i Sverige såväl som utomlands 

kom vid slutet av 1700-talet. Inflytelserika filosofer som Locke och Rousseau propagerade i sina 

verk för mindre stillasittade och mera lek som i förlängningen skulle ge friskare och starkare 

pojkar.4 Det aspirerande intresset för fysisk fostran hade i många fall militära och nationalistiska 

förtecken. Oroligheterna i det tidiga 1800-talets europa skapade ideér om fysisk fostran som en 

del i den nationella resningen, bland annat i Preussen som en direkt reaktion till kriget mot 

Napoelon och de efterföljande åren.5 Liknande tendenser kunde anas i Sverige, där den nationella 

stoltheten sårats efter avträdandet av Finland 1809. Nationella stämningar med förtecken av 

kampberedskap och revanschlusta skapade förutsättningar för införandet av fysisk fostran.6 

Ämnets första decennier präglades således inte av framförhållandet av gymnastiken i sig, utan 

snarare av nationalitetstanken och det militära försvaret.7 I skolförordningen ifrån 1807 så nämns 

för första gången gymnastik som en aktivitet vid läroverken, dock endast under raster och under 

en lärares tillsyn. Först i 1820 års skolordning gavs ämnet utrymme såpass att det blev ett 

obligatoriskt ämne med tre timmar i veckan.8  

Införandet av kroppsövningar i skolan motiverades av skolsociala skäl samt ur hälsoaspekt. 

Det omfattande brännvinsmissbruket bidrog säkerligen till att röster höjdes för att fysisk fostran 

skulle vara ett obligatorium i skolan.9 Det generella hälsotillståndet för ungdomen bidrog också 

till detta. Vid mitten av 1800-talet redovisades en undersökning som visade att var tionde elev var 

                                                 

4 Annerstedt (1989), s. 6. 
5 Annerstedt (1989), s. 7. 
6 Annerstedt (1989), s. 13. 
7 Annerstedt (1989), s. 14. 
8 Annerstedt (1989), s. 23. 
9 Annerstedt (1989), s. 15. 
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befriad ifrån gymnastikundervisningen på grund av missbildningar, sjukdom eller allmän 

svaghet.10  

I 1842 års folkskolestadga så finns gymnastik med bland de obligatoriska ämnena, tillkommit 

har, för första gången, en formulering angående idrottslärarna och dess kompetens. Idrottslärarna 

som anställs skulle äga skickligheten att undervisa inom grundläggande gymnastik.11 1878 års 

normalplan för folkskolan avhandlar riktlinjerna för gymnastikämnet och hänvisar till ett 

övningsmaterial utarbetat av Gymnastiska Centralinstitutet.12 Först vid folkskolestadgarna ifrån 

1882 samt 1900 börjar ämnet vidimeras. Stadgan 1882 fastslår att gymnastik är ett läroämne i 

såväl småskolan som folkskolan och i stadgan från 1900 stipuleras ett uppskattat tidsestimat om 

20 minuter om dagen. Till 1919 års undervisningsplan för folkskolan hade detta estimat utökats 

till tre gymnastiktimmar i veckan. Målsättningen för ämnet var förankrat i den Lingska traditionen 

om en sund och allsidig kroppsutveckling. I undervisningsplanen gavs nu också detaljerade 

anvisningar om vilka moment som ska avhandlas i ämnet.13  

2.2 Styrdokument – en tillbakablick 

Den första läroplanen för grundskolan kom år 1962, där ämnet gymnastik motsvarar dagens 

idrott och hälsa. Ämnets mål var att eleverna skulle skaffa sig en allsidig och harmonisk 

rörelseutveckling. Den allmänna prestationsförmågan skulle höjas och laganda och ledarförmåga 

var kunskaper som undervisningen skulle syfta till. Ett fortsatt intresse för fysisk aktivitet skulle 

främjas. Gymnastik, lekar, fri idrott och simning var några av ämnets huvudmoment. Det gjordes 

tydligt att tidtagning och mätning inte skulle ske under lektionerna med de yngsta eleverna.14 1969 

års upplaga av läroplanen och ämnet gymnastik var nästan identiskt med den tidigare upplagan. 

Den stora skillnaden är textvolymen som minskat radikalt, där innehållet strukturerats upp och 

gjorts mer kvalitativt.15 1980 ändrades ämnets namn från gymnastik till idrott, under införandet 

av grundskolans nya läroplan. Ämnets mål blev bredare och skulle bidra till elevernas fysiska, 

psykiska, sociala samt estetiska utveckling. En tydlig hänvisning till att det är undervisningen som 

ska anpassas efter eleverna och inte tvärtom görs. I de senare årskurserna ska eleverna kunna få 

specialisera sig på de aktiviteter som intresserar dem mest. I tidigare upplagor av läroplaner har 

rubriker som arbetssätt, hjälpmedel och planering funnits, de har dock tagits bort till 1980 års 

                                                 

10 Annerstedt (1989), s. 16. 
11 Annerstedt (1989), s .24. 
12 Annerstedt (1989), s. 25. 
13 Annerstedt (1989), s. 26. 
14 Skolverket (1962), s. 344-357. 
15 Skolverket (1969), s. 166-169. 
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upplaga.16 År 1994 kom en ny läroplan och medföljande kursplaner för  grundskolan.17  Ett större 

tryck på hälsoperspektiv infördes i ämnet, vilket även namnbytet från idrott till idrott och hälsa 

indikerar. De tidigare huvudmomenten har nu skalats ner till att endast simning och orientering 

är obligatoriska idrotter. 

2011 kom återigen en ny läroplan för högstadiet, där ett nytt sex-gradigt betygssystem 

infördes. Grundskolans huvudmoment består av rörelse, hälsa livsstil och friluftsliv och 

utevistelse. Eleverna ska i stort få kunskap om fysiskt aktivitet och hälsa, lära sig planera och 

organisera samt få förståelse för utevistelse i alla fyra årstider.18 

 

                                                 

16 Skolverket (1980), s. 90-97. 
17 Skolverket (2000), s. 22-25. 
18 Skolverket (2011), s. 51-61. 
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3. Terminologi 

Denna studie avser att undersöka den idrottsliga delen i ämnet idrott och hälsa. Vi väljer alltså att 

inte ta upp något kring begreppet hälsa. I vissa fall kan det tyckas svårt att skilja på vad som faller 

under idrott och vad som faller under hälsa, eftersom det ena inte behöver utesluta det andra. 

Fokus ligger i den idrottsliga delen och den fysiska aktiviteten. Med den fysiska aktiviteten avser 

vi de aktiviteter som berör kroppslig rörelse, både praktiskt och teoretiskt. Det vi har valt att 

utesluta under den hälsoinriktade delen är områden som berör kost, sömn, kroppsideal och 

doping. Eftersom begreppen ligger så pass nära varandra och kan vara svåra att skilja från 

varandra, har vi valt att inte nämna den uteslutningen för respondenterna. Intervjuerna har utgått 

från ämnet i stort, fast med en inriktning mot det idrottsliga. Vi har sedan själva utifrån de svar vi 

fått bedömt vad vi tycker faller in under det studien avser att undersöka.  

Anledningen till att vi valt att fokusera på den idrottsliga delen av ämnet är att det är främst 

inom det området som vi uppfattar att det finns en problematik kring. Enligt våra erfarenheter 

bedöms och betygssätts hälsoaspekten av ämnet genom mer ämnesgenerella metoder, till 

exempel skriftliga uppgifter. 
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4. Litteraturöversikt 

Denna studie syftar till att, om inte fylla, i alla fall skapa ett bidrag till det forskningshål som finns 

gällande betyg och bedömning ur ett elevperspektiv. Nedan följer främst tidigare forskning om 

betyg och bedömning utifrån ett lärarperspektiv, som studiens empriri ska ställas mot. I övrigt 

finns också ett avsnitt om betyg och bedömning ur ett elevperspektiv och ett teoretiskt 

perspektiv. 

4.1 Tidigare forskning 

4.1.1 Lärarnas perspektiv 

I maj 2009 publicerades en artikel i Sport, Education and Society skriven av Karin Redelius, 

Birgitta Fagrell och Håkan Larsson. Artikeln är en del utav ett större forskningsprojekt utfört av 

ovan nämnda. Studiens centrala syften är att undersöka vad idrottslärare på högstadiet anser vara 

ämnets mål, vad viktig kunskap inom ämnet innefattar samt kriterierna för bedömning inom 

idrott och hälsa.19  

Tidigare forskning har visat att idrottslärare överlag anser att undervisningen i idrott och hälsa 

ska vara och ske separat ifrån de villkor som råder inom den organiserade idrotten. Vidare har 

påvisats att eleverna själva har problem att urskilja denna separation.20 Redelius studie syftar 

delvis till att reda ut huruvida lärarna kan göra den distinktionen. 

Forskningsgruppen har använt sig av halvstrukturerade intervjuer som utfördes med fyra olika 

lärare i idrott och hälsa. Intervjuerna var tematiserade utefter studiens frågeställningar. Hur 

lärarna såg på sig själva och sitt jobb, vad lärarna såg som målen med ämnet, vad lärarna såg som 

viktigt kunskap inom idrott och hälsa, vad lärarna ansåg vara en mönsterelev och slutligen hur 

lärarna såg på betyg och bedömning.  

Bourdieus teoretiska ramverk applicerades som utgångspunkt. Detta innebär att forskarna 

sökte få fram de kunskaper och förmågor som ansågs vara åtråvärda hos eleverna och benämner 

dessa som symboliskt kapital. Detta symboliska kapital ska inte betraktas som något individuellt, 

snarare en konstruktion av olika sociala gruppers intressen och synsätt.21 

                                                 

19 Redelius m.fl. (2009), s. 248 
20 Redelius m.fl. (2009), s. 258 
21 Redelius m.fl. (2009), s. 249 
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Studiens resultat visar att ett av de viktigaste målen med ämnet för lärarna är att eleverna ska 

ha kul. Utöver detta så vill lärarna att deras undervisning syftar till ett fortsatt intresse för fysisk 

aktivitet av någon form.22 

De kunskaper som lärarna tyckte att det var viktigast att eleverna tillförskansade sig var 

förmågan att handla ur ett fair play perspektiv. Det vill säga att vara en schysst lagspelare, en bra 

vän och helt enkelt bete sig som en god medmänniska i idrottsliga situationer.23 

En mönsterelev var enligt läraren den elev som hade de grundläggande egenskaperna djupt 

förankrade. Egenskaper som att komma i tid, att ha rätt utrustning, att vilja prova och testa på 

nya saker samt att vara rättvis mot andra. Flera av lärarna betonar att mönstereleven inte behöver 

ha något att göra med idrottslig kvalité. En av lärarna säger till och med att en elev med ett 

medelmåttigt betyg mycket väl kan vara en mönsterelev.24 

Grunderna för bedömning kunde utefter lärarnas svar delas upp i fem delar. Medvetenhet 

innebar att eleven kom i tid, hade rätt utrustning och visade intresse. Aktivitet innebar hur aktiv 

eleven var under lektionerna samt att eleven gjorde sitt bästa. Moral innebär att eleven anammade 

fair play, var en god kamrat samt hjälpte andra. Kompetens innebar elevens grad av skicklighet 

inom olika idrotter. Den femte och sista urskiljde forskarna till resultat. I kontrast till föregående 

del så räckte det inte här med att ha klarat ett moment, utan eleven skulle uppvisa en sådan 

kvalité eller förmåga som var mätbar. Med andra ord så premierades resultat som till exempel 

hoppa långt eller att kunna springa fort.25 

Sammanfattningsvis så verkar skiftningen i styrdokumenten, där emfasen numer ligger i att 

utveckla förmågan att röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang, gått lärarna obemärkt förbi 

och resultatnormen dominerar fortfarande lärarnas bedömning.26  

Redelius m.fl. avslutar med att basen för lärarnas bedöming av eleverna står på två ben. Dels 

elevens prestationer, dels elevens individuella moral. Det symboliska kapitalet handlar således 

både om att genomföra, göra, de fysiska momenten väl samt att vara. Det vill säga vara en god 

vän, vara disciplinerad och vara moraliskt korrekt.27 

En studie gjord av institutionen för idrott och hälsa vid Örebros universitet undersöker bland 

annat vad lärare tycker om ämnet och hur undersökningen går till, samt samvariationen mellan 

betyg i ämnet och elevers fysiska aktivitet på fritiden.28 

                                                 

22 Redelius m.fl. (2009), s. 251 
23 Redelius m.fl. (2009), s. 252-253 
24 Redelius m.fl. (2009), s. 253 
25 Redelius m.fl. (2009), s. 254-256 
26 Redelius m.fl. (2009), s. 256 
27 Redelius m.fl. (2009), s. 257 
28 Skolverket (2004), s. 74-75 



12 

 
Lärarna i studien menar på att det viktigaste är att man har roligt och rör på sig, samt att 

samarbeta och prova på olika idrottsaktiviteter. Med samarbete syftar lärarna till att arbeta 

tillsammans inom olika lekar och bollspel. Diskussioner eller reflektioner förekommer nästan 

aldrig, att tänka kritiskt prioriteras alltså inte.29 Vidare visar undersökningen att 91procent av 

lärarna anser att en viktig utgångspunkt i undervisningen är att eleverna utvecklar ett positivt 

förhållande till den egna kroppen.30  

För att få godkänt räcker det med att eleverna är aktiva och deltar. En del av de elever som får 

de högsta betygen, kan inte simma, dansa eller hitta med hjälp av karta, vilket målen säger att de 

ska kunna. Det är oftast eleverna som är aktiva på fritiden som får de högre betygen, många av 

lektionerna anpassas också efter vad de eleverna vill göra.31 

Idrottsämnets uppdrag har under århundranden inte endast handlat om en fysisk uppfostran, 

utan har alltid haft en karaktär av personlighets- och karaktärsskapande uppfostran.32 Öhmans 

artikel, den rätta viljan – idrott och hälsa i ett styrningsperspektiv, utgår från ett 

governmentalityperspektiv, vars huvudsyfte är att klargöra förhållandet mellan den politiska 

reglering och gränssättningen som finns och individens autonomi och egenansvar. Öhman menar 

på att det skett en förskjutning i styrningen från staten till individen, där vi medborgare aktivt ska 

delta i styrningen. Vilket också ter sig tydligt i vissa institutioner, exempelvis skolan, där eleverna 

numera ska agera och inte bara vara objekt för lärarnas agerande.33  

Studien tar sin utgångspunkt i 15 videoinspelningar i ämnet idrott och hälsa, i årskurs 2-9. 

Syftet är att svara på fyra frågeställningar angående hur styrningsprocessen påverkar 

undervisningspraktiken, hur eleverna bör handla och vilka attityder samt inställningar som 

uppmuntras och till sist vad ska eleverna lära sig och idealt sett vilja.34 

I empirin framgår det att den fysiska ansträngningen är viktig och förståelsen för kroppen 

utifrån ett anatomiskt och fysiologiskt perspektiv. Utöver de fysiologiska kunskaperna ska 

eleverna också ha den rätta inställningen. Det handlar i stor utsträckning om elevernas vilja, de 

ska vilja ta i, vilja pröva, vilja samarbeta och vilja utmana. Det blir på så vis inte frågan om ett 

visst resultat som ska uppnås, utan det räcker gott och väl att göra sitt bästa. Elevernas vilja blir 

det självstyrda, som dock blir påtvingat och måste anpassa sig efter de politiska riktlinjerna som 

beskriver vad de ska vilja. Den frihet som vuxit fram från den militära Lingperioden där skolan 

var disciplinärt danad i större utsträckning, kan beskrivas som frihet innanför normens gränser. 

                                                 

29 Skolverket (2004), s. 83 
30 Skolverket (2004), s. 83-84 
31 Skolverket (2004), s. 84-85 
32 Öhman (2007), s. 95-96 
33 Öhman (2007), s. 96-98 
34 Öhman (2007), s. 98 
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Med det menas att den nya styrningen ger endast de elever som verkar under ämnet idrott och 

hälsas normer en möjlighet till frihet.35 I och med de normer som vuxit fram inom ämnet, blir 

dem elever som inte lever upp till de normerna problemet. Om en elev inte deltar under en 

fotbollsmatch, är det elevens agerande som åtgärdas. Det är eleven som ska se till att han eller 

hon deltar, det är inte undervisningen i sig som ställs in för rätta. På så vis riktas felet mot 

individen, mot eleven och det är där åtgärden måste ske.36  

Elevens vilja blir alltså en grund för lärarnas senare bedömning och betygsättning. Att mäta en 

elevs vilja kan inte ske bara genom att den deltar, eller i alla fall inte graden av vilja. Däremot går 

elevers motvilja att synliggöra. Med det sagt blir det passiva deltagandet acceptabelt, när en elev 

exempelvis rör sig mellan styrketräningens olika stationer utan att aktivt delta.37 Det blir alltså 

viktigt för eleven att verka efter de normer som det specifika ämnet innehar.38 

4.1.2 Elevernas perspektiv 

I den studie som tidigare nämnts, gjord av institutionen för idrott och hälsa vid Örebros 

universitet, undersöks även vad elever tycker om ämnet.39 

Elever i studien menar på att det viktigaste är att man har roligt och rör på sig, samt att 

samarbeta och prova på olika idrottsaktiviteter. Bland eleverna menar 42 procent att deras syn på 

kroppen inte påverkats och 5 procent har utvecklat en negativ syn på sin kropp. Däremot anger 

nästan 60 procent av eleverna att de lärt sig hur de kan förbättra konditionen och utveckla styrka 

samt rörlighet.40  

2002 gjordes en omfattande utvärdering av den svenska grundskolan som senare redovisades i 

rapporten NU-03. I ämnesrapporten tillhörande Idrott och hälsa så framkommer att essensen i 

ämnet för eleverna ligger i att ha roligt genom att röra på sig. Därefter kommer möjligheten att 

lära sig att samarbeta. Övergripande sett så lyfter en stor andel elever vikten av att få prova på 

olika aktiviteter under lektionerna.41 

I boken Handbook of Physical Education sammanfattar Ben Dyson det amerikanska 

forskningsläget angående elevers perspektiv på idrott och hälsa. Han finner överlag att det finns 

lite forskning som tar upp elevernas tankar angående undervisningen inom idrott och hälsa. Att 

det finns brister inom forskningsläget reducerar pedagogernas möjlighet att forma ett 

                                                 

35 Öhman (2007), s. 98-102. 
36 Öhman (2007), s. 102-103. 
37 Öhman (2007), s. 103-105. 
38 Öhman (2007), s. 105-108. 
39 Skolverket (2004), s. 74-75. 
40 Skolverket (2004), s. 83-84. 
41 Skolverket (2005), s. 31. 
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kursinnehåll som motiverar elever och främjar deras engagemang. Bristen i forskningsläget kan 

defineras genom att det helt enkelt är okänt för forskarna vad eleverna gillar, ogillar, värderar, vill 

inkludera samt exkludera inom idrott och hälsa.42 Dyson konkluderar att då skolan är en såpass 

komplex miljö krävs det att pedagogerna söker att nå elevernas åsikter och viljor i samband med 

utformningen av undervisning.43 

I en studie, publicerad 2003, intervjuas drygt 180 amerikanska högstadieelever angående 

undervisningen- och lärarna inom idrott och hälsa. Trots den stora mångfalden på skolorna, 

bland annat geografiskt och socioekonomiskt, så var eleverna rörande överrens på en punkt; 

lärarna måste tydligt och tidigt förmedla sina förväntningar, regler och målet med ämnet. I övrigt 

så fann många elever att de bästa pedagogerna var de som hade knytit an till sina elever, utöver 

den professionella lärare-elev relationen. Eleverna fann att de i större utsträckning kunde ta till sig 

lärarens anvisningar om de hade tillit till denne.44 

4.2  Övrig litteratur 

Bland dem senaste tillskotten inom fältet finns Hallberg och Ögrens undersökning ifrån 2013. 

Undersökningen syftade till att utforska hur lärare i idrott och hälsa går tillväga vid bedömning 

och betygsättning, samt vilka metoder de använder.45 Hallberg och Ögren använde sig av 

samtalsintervjuer, närmare bestämt en form av halvstrukturerade samtalsintervjuer.46 Deras 

resultat visade att en majoritet av de intervjuade lärarna känner sig trygga vid 

betygsättningsättning av sina elever.47 Resultaten visade däremot på en diskrepans gällande vad 

lärarna bedömde. Ungefär hälften av lärarna berättade att de bedömde prestation såväl som 

utveckling. Den andra hälften medgav att de i första hand bedömde sina elever utefter prestation 

och endast till en viss del tog med elevernas utveckling i bedömningen.48 

4.3 Sammanfattning 

Gemensamt för undersökningarna som belyser lärarnas perspektiv är att det som värdesätts inom 

ämnet är framför allt viljan att försöka och vara med. I motsättning säger en undersökning att 

elevernas praktiska prestationer och resultat ligger till grunden för deras senare betyg. 

                                                 

42 Dyson (2006), s. 326. 
43 Dyson (2006), s. 343. 
44 Cothran, m. fl (2003), s. 435-444. 
45 Hallberg&Öberg (2013), s. 2. 
46 Hallberg&Öberg (2013), s. 12. 
47 Hallberg&Öberg (2013), s. 21. 
48 Hallberg&Öberg (2013), s. 19. 
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Ur ett elevperspektiv är det tre punkter som oftast tas upp som viktiga ingredienser inom 

ämnet, ha roligt genom att röra på sig, samarbeta och få prova på olika aktiviteter. Forskning 

visar också på att elevernas åsikter och tankar är viktiga byggstenar för en lyckad undervisning 

och att de lärare som tydligt visar vad ämnets regler och mål innefattar är de som är mest 

uppskattade bland eleverna.  

Den litteratur och forskning som ligger till grunden för vårt tidigare forskningsavsnitt är 

baserat på LPO94 och inte LGR11 som dagens lärare använder sig av. Forskningsläget 

beträffande den nya läroplanen LGR11 är, förståeligt nog, bristfällig, vilket skulle kunna peka på 

en låg grad av reliabilitet i denna studie. Frölander och Backman har genomfört en studie som 

visar på att det centrala innehållet upplevs till viss del som mer ostrukturerat än tidigare. I övrigt 

är det dock svårt att peka på något tydligt utfall i och med införandet av den nya läroplanen och 

lärarnas uppleveser av åskådlighet i LGR11.49 Detta legitimerar vår forskningsfråga. 

4.4 Teoretiskt perspektiv 

Pierre Bourdieu var en fransk kultur- och utbildningssociolog och professor vid Collège de 

France. Han gjorde sig känd för att påvisa hur de övre klasserna i Frankrike befäster sin ställning 

genom att utnyttja utbildningssystemet. Hans begrepp, verktyg och metoder är dock applicerbara 

inom många olika fält, däribland det sociala fält som denna uppsats ämnar att studera.  

Enligt Broady, som översatt och tolkat Bourdieus texter, är ett av Bourdieus nyckelbegrepp 

kapital. Kapital enligt Bourdieu är, egentligen ganska likt hur vi använder begreppet i vardagen, 

symboliska och materiella tillgångar. Bourdieu skiljer sedan på olika typer av kapital: kulturellt 

kapital kan vara ett kultiverat språkbruk och förmågan att röra sig friktionsfritt inom finkulturen, 

socialt kapital såsom släkt- och vänskapsband, ekonomiskt kapital i form av materiella tillgångar 

samt mer konkreta kapitalformer, som utbildningskapital där betyg och examina ingår.  

Ett annat av Bourdieus centrala begrepp är fält. Fält defineras enklast som system av relationer 

mellan positioner. Ett socialt fält är således ett föränderligt samhällsområde där institutioner och 

och människor strider om något som äger ett gemensamt intresse för dem. Exempelvis så strider 

olika pedagogiska inriktningar om skolans mål och mening.50  

Kapital och fält är inom Bourdieus teorier två övergripande begrepp. Ett underliggande 

begrepp inom kapital, som också kan betraktas som det mest grundläggande begreppet i 

Bourdieus sociologi, är symboliskt kapital. Vill man förstå Bourdieus kapitalbegrepp i ett ord 

                                                 

49 Frölander&Backman (2011), s. 20-23. 
50 Broady (1998), s. 3. 
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översätts det förlagsvis som värden, tillgångar eller resurser. Bourdieus fokus har framförallt legat 

i de symboliska tillgångarna.  

Det är viktigt att komma ihåg att ett symboliskt kapital inte är en individuell bedrift eller 

självförskaffad resurs, utan ett värde som endast erkännes genom sociala gruppers 

trosföreställningar. Mer precist kan man säga att symboliskt kapital är det som av sociala grupper 

igenkännes som värdefullt och tillerkännes värde. Symboliskt kapital är alltså ett begrepp som 

används för att fånga in vilka symboliska tillgångar som av omgivningen, ett givet fält, anses 

värdefulla. Det symboliska kapitalet ligger således i relationerna mellan individer, inte i individen 

själv.  

Symboliskt kapital får, och ska inte, blandas ihop med teknisk kompetens. Förmågan att 

tekniskt sett kunna spela gitarr förkunnar inte att individen besitter ett symboliskt kapital. 

Gitarristens symboliska kapital kräver ett brett spektra av förutfattade gester och sätt att tala som 

gör att denna aktivitet framträder som värdefull i gruppen. En egenskap eller resurs behöver alltså 

inte betyda att den innehar ett symboliskt värde, utan är beroende av den omgivande gruppens 

förväntningar och värderingar.51 

I den inledande processen av denna studie så hade vi tänkt att applicera Antonovskys teorier 

för att analysera svaren ifrån högstadieeleverna. Hans begrepp KASAM, som är ett teoretiskt 

verktyg, kändes adekvat för att analysera elevernas medvenhet och ämnets begriplighet. Efter att 

ha sonderat den forskning som låg nära vår egen, upptäckte vi dock, främst genom Redelius 

artikel, att Bourdieus teorier antagligen var än mer fördelaktiga för vår studie. Inte bara kommer 

analysen kännas mer relevant då den sätts i jämförelse med forskning som använt sig av samma 

teori, Bourdieus värdebegrepp kommer också, förmodligen, göra det enklare att skapa 

referenspunkter i elevernas svar och bestämma vad eleverna upplever vara symboliskt kapital 

inom undervisningen i idrott och hälsa. Genom att barn som lever i samma sociala fält ofta 

skapar ett gemensamt språkbruk genom olika termer torde göra det hanterbart att bestämma vad 

de upplever som symboliskt kapital. 

                                                 

51 Broady (1998), s 6. 



17 

 

5. Syfte 

5.1 Syfte 

Denna studie syftar till att undersöka hur elever resonerar gällande den idrottsliga bedömningen i 

ämnet idrott och hälsa. 

5.2 Forskningsfrågor 

Vad innebär begreppet idrott för eleverna? 

Vad upplever eleverna vara målet med skolämnet idrott och hälsa? 

Vad upplever eleverna att de blir bedömda på inom skolämnet idrott och hälsa? 

Vad vill eleverna bli bedömda på i skolämnet idrott och hälsa? 
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6. Metod 

6.1 Metod av datainsamling 

I denna studie används en kvalitativ undersökningsmetod för att samla in data, närmare bestämt  

intervju. En intervju är en form av frågeundersökning och jämförs ofta med metoden enkät. 

Eftersom frågeställningarna kan upplevas komplexa och kan behöva förklaras och upprepas ett 

par gånger, är en intervju att föredra.52 Genom samtal lär vi känna människors tankar och kan få 

en djupare insikt i deras erfarenheter, känslor, attityder, och den verklighet de lever i.53 Då syftet 

med studien är att kartlägga individers uppfattningar och upplevelser så är samtalsintervjuer ett 

funktionellt tillvägagångssätt. Genom kvalitativa samtalsintervjuer söker man inte bara att förstå 

någon, utan söker att utveckla mening ur deras erfarenheter.54 En negativ faktor med intervjuer är 

att vi som forskare lätt kan, medvetet eller omedvetet, påverka dem man intervjuar. Framförallt i 

sammanhang där ämnet kan tyckas känsligt och den som blir intervjuad känner att han eller hon 

blir undersökt och bedömd.55 Det bör inte vara något problem i denna undersökning, då ämnet 

inte berör något känsligt ämne. Intervjun är en respondentundersökning, där den intervjuades 

egna tankar är det man vill komma åt, till skillnad ifrån en informationsundersökning, där den 

som blir intervjuad informerar och delar med sig av faktabaserad kunskap om verkligheten.56 Vi 

kommer att använda oss av samtalsintervjuer, vilket betyder att vi inte har några standardiserade 

frågor eller svar, utan intervjun görs i form av ett samtal, där de olika intervjuerna kan ta olika 

former, även om de måste hålla sig inom temat för studien. En samtalsintervju passar bäst för oss 

eftersom vår studie syftar till olika resonemang kring ett ämne, snarare än en mätning av vanligt 

förekommande svar.57 

6.2 Urval 

Undersökningen utfördes på tio stycken högstadieelever, fördelat på två olika högstadieskolor. 

Anledningen till att vi inte intervjuade fler, vilket skulle leda till högre reliabilitet, beror på att 

                                                 

52 Esaiasson, m.fl. (2008), s. 231-236. 
53 Kvale&Brinkmann (2009), s. 15. 
54 Kvale&Brinkmann (2009), s. 17. 
55 Esaiasson, m.fl. (2007), s. 290. 
56 Esaiasson, m.fl. (2007), s. 257-258. 
57 Esaiasson, m.fl. (2007), s. 258-259. 
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både genomförandet av intervjuerna och bearbetningen av dem är en tidskrävande process.58 

Även Trost anser att ett för stort urval endast hämmar empirin, genom att materialet blir 

ohanterligt och svårt att mäkta med.59 De respektive högstadieskolorna är kommunala och 

centralt belägna i en stor svensk stad. Enligt skolverkets inspektioner ligger skolorna i paritet med 

rikets övriga skolor, beträffande studieresultat.60 

Vi har valt att intervjua elever ur årskurs 8 samt årskurs 9. Anledningen till detta urval är att 

eleverna vid denna ålder har en del erfarenhet av betygsättning och bedömning. Något som leder 

till att intervjuerna sannolikt ger mer volym beträffande resultat. 

Anledningen till att vi inte har valt intervjua elever på gymnasiet, där erfarenheten kring betyg 

är ännu högre, beror på att vi vill göra vårt nedslag vid en tidpunkt där betygen för första gången 

spelar en betydande roll för elevernas skolgång och framtid. 

6.3 Genomförande 

När man ska utföra en kvalitativ intervju bör man som forskare skapa en projektplan, både för 

sin egen skull, men också för att göra det möjligt för andra att följa processen. Intervjun i denna 

studie baseras på Dalens olika moment.61 Liknande menar Trost på att en intervju kan ta skilda 

former beroende på hur man väljer att lägga upp arbetsprocessen.62 Dalens välstrukturerade 

upplägg passade vår studie väl, då vi som nybörjare inom intervjuområdet sökte just en tydlig 

struktur att följa.  

I den förberedande fasen av intervjun låg utgångspunkten i studiens frågeställningar, utifrån 

dem skapades olika teman till intervjun. I och med att intervjun är styrd genom olika teman men 

ändå är förhållandevis öppen, skapas i intervjumomentet en frihet för respondenten att fritt 

uttrycka sig, men ändå inom forskarens förutbestämda ramar. Denna intervjuform kallas för 

halvstrukturerad eller delvis strukturerad intervju.63  

I studier som använder intervjuer som metod, är det fördelaktigt att utarbeta en intervjuguide. 

Det är i denna process som forskaren transformerar studiens övergripande frågeställningar till 

konkreta teman med underliggande frågor. I formandet av en intervjuguide kan och bör man 

utarbeta olika områden, den så kallade områdesprincipen. Detta innebär att intervjun kan börja 

långt ifrån de områden som intervjun avser att undersöka. I vårt fall inleddes intervjunguiden 

med bakgrundsfrågor av biografisk karaktär, för att få respondenten att må bra och känna sig 

                                                 

58 Dalen (2008), s. 54. 
59 Trost (2010), s. 143. 
60 Skolverket (2006). 
61 Dalen (2008), s. 27. 
62 Trost (2010), s. 39. 
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avslappnad.64 Grundlighet är essentiellt vid utarbetandet av intervjuguidens frågor. Frågorna bör 

vara av sådan karaktär att respondenterna öppnar sig och delar med sig av sina upplevelser och 

uppfattningar. Det finns kriterier att reflektera kring i skapandet av frågorna. Till exempel om 

frågorna är ledande, kan uppfattas oklara eller om frågorna är av en känslig karaktär.65 

Med en färdig intervjuguide i hand så kontaktade vi två skolor som vi tyckte skulle passa bra 

och som vi hade bra kontakt med. Vi erhöll svar där det visade sig att flera elever kunde tänka sig 

att ställa upp. Efter mejlkontakt med lärarna så bestämde vi passande datum då intervjuerna 

skulle äga rum. Eftersom eleverna inte fyllt 16 år bifogade vi ett missivbrev där respondenternas 

vårdnadshavare kunde visa samtycke eller eventuellt misstycke.66  

En morgon i november gav vi oss iväg till var sin högstadieskola. Diskussion huruvida vi 

skulle utföra intervjuerna tillsammans eller var för sig, ledde till att vi beslutade oss för det senare. 

Detta för att den intervjuade inte skulle känna sig underlägsen, i och med att den intervjuade, ifall 

vi hade valt att intervjua tillsammans, befinner sig numerärt underläge.67  

Intervjuprocessen genomfördes på samma sätt, fast var för sig. I början på idrottslektionen 

förklarade vi vilka vi var och vad vi var där för att göra. Därefter plockades respondenterna ut en 

och en till ett kontor som fanns tillgängligt. Det är en fördel att intervjun utförs i en miljö där 

lugn och ro råder.68 Intervjuerna spelades in med hjälp av telefoner, vilket är ett sätt att 

dokumentera information. Fördelarna med att spela in intervjuerna är att man i efterhand kan 

lyssna på tonfall och skriva ut intervjun ordagrant, dessutom kan fokus ligga på själva samtalet 

istället för att fokusera på att föra anteckningar för hand.69 

Samtliga intervjuer inleddes med ett förtydligande att intervjun är frivillig, anonym samt att 

respondenten när som helst kunde avbryta.  

6.3.1 Pilotstudie 

Innan man utför en intervjustudie ska man alltid utföra en eller flera pilotstudier för att testa 

intervjuguiden. Detta ger nyttig respons som kan användas till att modifiera intervjuguiden och 

ens egen intervjuteknik till det bättre.70 Pilotstudien, eller provintervjun, bör testas på personer 

                                                                                                                                                         

63 Dalen (2008), s. 31. 
64 Dalen (2008), s. 31. 
65 Dalen (2008), s. 32. 
66 Riksdagen (2003), 18 §. 
67 Trost (2010), s. 66-67. 
68 Esaiasson, m.fl (2007), s. 302. 
69 Trost (2010), s. 74-76. 
70 Dalen (2008), s. 36. 
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som är representativa för studiens egentliga urval.71 Vi utförde intervjun på två ungdomar som vi 

är bekanta med sedan tidigare. De var mellan 14-16 år, vilket gjorde att de befann sig i samma 

ålderspann som de ungdomar vi senare skulle intervjua.  

6.4 Databearbetning och analysmetod 

För att lättare kunna återskapa våra intervjuer valde vi att bearbeta dem omedelbart efter att de 

hade genomförts. Det inspelade materialet transkriberades av oss personligen, genom 

transkriberingen får vi en chans att bekanta oss med rådatan. Detta gav en större närhet till de 

transkriberade intervjuutskrifterna.72 Vi använde oss justerad avskrift, eller justerad transkribering. 

Detta innebär att man inte noterar till exempel hur lång en paus är eller en harkling.73 

Intervjuutskrifterna är en samling redovisningar för den data vi samlat in av intervjuerna. För att 

skapa en kvalitativ redovisning är det viktigt att få fram fakta utan analytiska inslag. Därför kan 

intervjuutskrifter ofta upplevas tråkiga och stolpiga.74 För att skapa en tydlig och strukturerad 

framställningsform, redovisas resultatet tematiskt. Den tematiska ordningen bygger på studiens 

frågeställningar.75 När resultatet ska redovisas är det viktigt att citat väljs ut. I den här studien 

fokuserade vi på citat som antingen fångar upp det väsentliga eller citat som kan tjäna som 

exempel för många.76  

6.5 Reflektioner över metoden 

Hur processen bakom en målning gått till är inte det väsentliga, utan det är själva slutprodukten. 

Däremot är det processen som ligger till grunden för trovärdigheten i vårt senare redovisade 

resultat.77 Grunden i en studies trovärdighet bottnar i två olika begrepp, validitet och reliabilitet. 

Begreppet validitet avgör huruvida en fråga mäter det den är avsedd att mäta, till skillnad ifrån 

reliabilitet som avgör huruvida upprepningar av samma fråga ger samma svar. En fråga med hög 

reliabilitet har en låg dissonans, det vill säga att de slumpmässiga felen är få.78 

Begreppen ovan är verktyg utformade för studier som avser att mäta något, närmare bestämt 

kvantitativa studier. I samband med denna studie, som är kvalitativ, blir således dessa begrepp 

                                                 

71 Esaiasson, m.fl (2007), s. 302. 
72 Dalen (2008), s. 69. 
73 Danielsson (2013)  
74 Kvale&Brinkmann (2010), s. 287-290. 
75 Dalen (2008), s. 83-86. 
76 Dalen (2008), s. 105-107. 
77 Kvale&Brinkmann (2010), s. 288-289. 
78 Ejlertsson (2005), s. 99. 
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och termer en smula modifierade.79 I synnerhet begreppet reliabilitet. Idéen att man på en fråga 

ska erhålla samma typ av svar om och om igen förutsätter att människan är stabil eller statisk i 

sina föreställningar, beteenden och åsikter. Detta är fördelaktigt i situationer där forskningen 

avser att mäta något. En intervju å andra sidan förutsätter en låg grad av standardisering, för det 

är vid respondenternas slumpinflytelser som den skickliga intervjuaren finner viktiga delar till sin 

empiri. Missuppfattningar och felsägningar kan vara vitala delar som man kan använda sig av vid 

analysen.80 

En annan fråga att fundera över gällande studiens trovärdighet, är att avgöra hur mycket 

information som ska ges respondenterna. Fullständig information om studiens syfte kan påverka 

respondenterna och därigenom studiens resultat.81 När vi informerade respondenterna om 

studiens syfte förklarade vi att vi undersökte deras resonemang angående deras lärares 

bedömning. Detta kan påverka resultatet beroende på elevernas relation till sin lärare. Är eleverna 

medvetna om vad som är en korrekt bedömningsmetod så kan de, beroende på deras inställning 

till läraren, antingen framställa lärarens metoder i bättre eller sämre dager än det som egentligen 

är fallet. Genom att endast nämna att studien avser resonemang kring bedömning i stort och inte 

nämna respondenternas lärare så hade vi kunnat kringgå det eventuella problemet. 

I våra intervjuer använde vi oss av uppvärmningsfrågor, där en av frågorna gällde 

respondenternas föräldrars yrkessituation. I intervjusituationen upptäckte vi att respondenternas 

familjesituation i vissa fall kunde vara ett känsligt ämne. Föräldrarna kunde vara skilda, 

frånvarande eller arbetslösa, något som för eleverna kan vara jobbigt att prata om.  Trost menar 

dock på att det inte finns några frågor som är för känsliga för att ställa. Detta kan tyckas som en 

svartvit sanning, men i själva verket är det en intervjuteknik att kunna skapa en situation där den 

intervjuade känner sig trygg att delge ett känsligt svar. För det är oftast just i svaret som det 

känsliga ligger och inte i frågan.82  

6.6 Etiskt ställningstagande 

Det finns fyra etiskt grundläggande krav på en samhällsvetenskaplig studie. Dessa fyra är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa fyra krav 

kan sedan specificeras ytterligare.  

Informationskravet; Informationskravet innebär att vi som forskare ska informera 

uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare, i detta fall studiens respondenter, om deras plats i 

                                                 

79 Trost (2010), s. 133. 
80 Trost (2010), s. 132. 
81 Kvale&Brinkmann (2010), s. 87. 
82 Trost (2010), s. 68. 
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projektet och de vilkor som gäller för deras deltagande. Innan intervjun så berättade vi att 

deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan.  

Samtyckeskravet; Samtyckeskravet innebär att forskaren ska inhämta godkännande ifrån dem 

som forskaren avser att studera. I vissa fall måste godkännande inhämtas ifrån målsman, t.ex. när 

deltagarna är under 15 år. I denna studie där vissa av respondenterna var under 15 år, så bifogade 

vi ett missivbrev, där vårdnadshavarna kunde visa eventuellt misstycke.  

Konfidentialitetskravet; Innebär att man som forskare som arbetar med etiskt känsliga 

uppgifter om identifierbara personer, bör underteckna en förbindelse om tystnadsplikt. All 

material som rör projektet ska antecknas, lagras och avrapporteras på ett sätt så att det är omöjligt 

för utomstående att komma åt detta. Rådatan i denna studie lagrades i första hand i våra telefoner 

som är belagda med kodlås, vilket gör det omöjligt för utomstående att ta del av materialet. Efter 

transkriberingen existerade rådatan även i våra datorer, också dessa belagda med kodlås. 

Nyttjandekravet; Detta krav innebär att all materiel som samlats in för studien inte får 

användas eller lånas ut för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften.83 

                                                 

83 Vetenskapsrådet (2002). 
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7. Resultat 

Resultatdelen inleds med en beskrivning av respondentgrupperna. Deras svar ordnas och 

tematiseras sedan utefter studiens frågeställningar. De referat som redovisas i resultatdelen är 

utvalda på grund av de fångar upp det väsentliga samt tjänar som exempel för hur många av 

eleverna svarade på frågorna. Det vill säga att referaten ofta är representativa för flera.84 

7.1 Respondentbeskrivning 

Intervjuerna utfördes på elever ifrån två olika skolor. Eleverna ifrån de olika skolorna 

kategoriseras i grupp A respektive grupp B, beroende på vilken skola de tillhör.  

Det är ingen skillnad mellan respondentgrupperna gällande studieinriktning eller ålder. Ur en 

genusaspekt så är grupperna relativt jämnt fördelade med två killar och tre tjejer i A gruppen 

respektive tre killar och två tjejer i B gruppen. Anledningen till att eleverna delas upp i dessa 

grupper är eftersom de är verksamma inom olika sociala grupper och sociala fält.  

Grupp A: Majoriteten av respondenterna i grupp A är fysiskt aktiva utanför skolan för 

tillfället. Samtliga elever påbörjade sina fysiska aktiviteter vid en ung ålder, men en elev har på 

senare år slutat med sin aktivitet. De flesta av elevernas familjer är fysiskt aktiva på fritiden. 

Eleverna har en positiv inställning till ämnet och anser att de flesta momenten är roliga. Eleverna 

i grupp A benämns med siffrorna 1-5. Till exempel elev 1.  

Grupp B: Samtliga respondenterna i grupp B är fysiskt aktiva utanför skolan för tillfället. 

Samtliga elever påbörjade sina fysiska aktiviteter vid en ung ålder och är alla medlemmar i familjer 

med en hög grad av fysisk aktivitet. Eleverna har en positiv inställning till ämnet och anser att de 

flesta momenten är roliga. Eleverna i grupp B benämns med siffrorna 6-10. Till exempel elev 6. 

7.2 Vad innebär begreppet idrott för eleverna? 

Grupp A: Elevernas definition av begreppet idrott är varierad. Elev 2 och elev 4 associerade 

begreppet med olika sporter, till exempel basket och handboll. De andra eleverna angav att 

begreppet idrott innebär olika former av ansträngning för dem, till exempel fysisk aktivitet, att 

jobba och att röra på sig. 

 

Jon: Vad betyder ordet idrott för dig? 
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Elev 4: Fysisk aktivitet, liksom så. 

Jon: Och vad menar du med fysisk aktivitet? 

Elev 4: Ja, men egentligen allt när man rör sig. Till exempel som när jag spelar basket. Men 

också typ när vi har idrott i skolan. Ja allt där man rör sig helt enkelt. 

 

Den intervjuade eleven associerar begreppet idrott med fysiskt aktivitet, till exempel att spela 

basket. 

Grupp B: Samtliga elever associerade begreppet idrott med rörelse. I övrigt förknippar 

eleverna idrott med aktiviteter som de gör under ämnet idrott och hälsa eller med olika former av 

sporter. Elev 7 och elev 9 anknyter även begreppet idrott till att ha roligt.  

 

Petter: Vad betyder ordet idrott för dig? 

Elev 7: Typ olika fysiska aktiviteter och just ordet idrott så tänker jag på skolan då. När vi gör 

olika övningar och så under idrottslektionerna. 

 

Den intervjuade eleven associerar begreppet idrott med idrottsundervisningen i skolan och de 

aktiviteter som utförs där. 

7.3 Vad upplever eleverna vara målet med idrott och hälsa? 

Grupp A: Överlag upplever eleverna att målet med ämnet är att lära sig om sin kropp och hur 

man tar hand om den genom fysisk aktivitet. Ämnet ska också vara varierat, vilket gör att 

eleverna får testa på olika aktiviteter som kan leda till ett bestående intresse utanför skolan. Flera 

av eleverna tar också upp vikten av att lära sig samarbeta och att arbeta i grupp. Elev 2 nämner 

även att målet med idrott och hälsa är att ha roligt.  

 

Jon: Vad tror du är målet med ämnet idrott och hälsa? 

Elev 5: Ah, det är väl mer typ att man ska lära sig om saker, alltså hur man tränar, typ att man 

måste äta sova. Lite olika övningar man kan göra på fritiden som styrkeövningar. Alltså om 

man inte går på innebandy eller fotboll, då får man ju chansen att testa. Folk har ju typ börjat, 

alltså många av mina kompisar här som körde volleyboll på lektionen, de blev intresserade av 

det liksom. De kanske funderar på att börja liksom. Det är såna där saker som är bra. Man får 

ju som testa på. 

 

                                                                                                                                                         

84 Dalen (2008), s. 105-107. 
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Elev 5 upplever att målet med ämnet är att man ska lära sig om hur man tränar och skapa ett 

intresse för framtida aktiviteter.  

Grupp B:  I grupp B upplever eleverna att ett av målen med ämnet är att lära sig om sin kropp 

och hur den fungerar vid träning samt att man ska få prova på olika typer av aktiviteter för att 

eventuellt skapa ett intresse. Skadeförebyggande och viljan att vara delaktig är också punkter som 

tas upp bland ämnets mål.  

 

Petter: Vad tror du är målet med ämnet idrott och hälsa? 

Elev 10: Hmm, målet. Vad menar du med målet? 

Petter: Om du tar musikämnet som exempel, så kan ett mål vara att du ska kunna spela gitarr.  

Om du tar svenska som exempel så kan målet vara att lära sig läsa. 

Elev 10: Okej, då förstår jag. Veta om sin kropp, att man ska veta hur man ska träna, för att 

inte skada  

sig och så. Det är väl sociala grejer också, typ att samarbeta med kompisar under lektionerna. 

 

Eleven upplever att målet med ämnet idrott och hälsa är att lära sig om sin kropp samt att lära sig 

samarbeta. 

7.4 Vad upplever eleverna att de blir bedömda på? 

Grupp A: Eleverna i grupp A uppger att deras lektioner är uppdelade i olika områden. De 

områden som nämns är dans, bollspel, lek, styrketräning, konditionsträning och orientering. 

Eleverna menar på att lektionsinnehållet är mycket varierande, men om det är något moment 

som sticker ut så är det aktiviteter som förknippas med lek. Teorilektioner förekommer också, 

mest inom moment som handlar om styrka och kondition.  

När eleverna talar om de olika förmågorna och kunskaperna som de upplever att de blir 

bedömda på, så talar de inte om specifika färdigheter inom de olika delområdena. Genomgående 

talar eleverna istället generellt om olika övergripande egenskaper som de upplever att de blir 

bedömda på. Egenskaper som delaktighet, att vilja, att alltid försöka och samarbetsförmåga. Flera 

av eleverna tror också att förmågan att ta till sig en instruktion och ändra sitt handlande därefter 

är viktigt. Elev 4 menar på att det handlar om den individuella utvecklingen inom områdena. När 

eleverna talar om skillnaden mellan att få ett A eller E i betyg handlar det inte om andra 

förmågor, utan att eleverna som får betyget A gör mer. En elev som får betyget A är mer 

engagerad, mer fokuserad och jobbar mer är några exempel på skillnader. Elev 2 poängterar 

också att en elev som har ett högre betyg har förmågan att reflektera över sin egen prestation.  
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Jon: Beskriv en mönsterelev inom idrott och hälsa, en typ A elev? 

Elev 5: Ah, men den är snäll mot alla, med på lektionerna, typ hjälps åt att plocka ut alla grejer,  

frågar alltså typ kommunicerar med liksom spelare, pratar och liksom och så. Kommer på alla 

lektioner, jobbar stenhårt, ger allt och verkligen vill den saken. Kör vi kondition så springer 

den verkligen. Vilja är viktigt. 

Jon: Kvalité då, inte lika viktigt? 

Elev 5: Så länge, eller alltså, ja. Om du verkligen jobbar, men det blir fel, så länge du jobbar 

och vill sakerna och läraren märker det. Alltså om du ritar och är dålig på det men verkligen 

försöker så tror jag att man kan få ett A ändå. Man kan inte kolla på resultat liksom.  

Jon: Så om man springer 100 meter är inte tiden det viktiga? 

Elev 5: Ja exakt. Det är ju olika ifrån person till person. En person kan ju vara liksom, om vi 

ska springa så kan den inte vara van vid att springa liksom så här. Så den kan inte jobba lika 

mycket. Mot en annan som kanske går på springning. Så här liksom och kan springa 

skitsnabbt och kan få A, det tror jag inte.  

 

Eleven som är citerad ovan upplever inte att det är prestationen som är avgörande för betyg 

och bedömning. Detta är en upplevelse som samtliga elever i grupp A delar.  

 

Grupp B: Eleverna i grupp B berättar att läsårets olika lektioner är uppdelade i delmoment. 

Momenten är olika långa beroende på innehåll. De olika innehåll som nämns är dans, lek, 

orientering och kondition. Ett moment som förekommer i samtliga elevers svar är bollsporter. 

Endast en elev anger att de har teoretiska inslag och det är framförallt i konditionsmomentet.  

När eleverna i grupp B berättar om vilka förmågor och kunskaper som de upplever att de blir 

bedömda på är det inte specifika färdigheter inom delmomenten, utan övergripande egenskaper. 

De förmågor och kunskaper som eleverna nämner är att man kan vara och samarbeta med alla, 

delaktighet, att försöka vara med och göra sitt bästa, peppar varandra och ger positiv energi till 

klassen. Elev 6 upplever att det är viktigt att alltid vara ombytt.  

Eleverna i grupp B upplever att en mönsterelev inom idrott och hälsa är allround, behöver 

inte ha någon spetskompetens men bra på det mesta och vill mycket. Mönstereleven ska vara 

engagerad och lyfta andras prestation, för då blir man bättre själv också. Elev 8 och elev 9 

upplever att en elev som får betyget A, är aktiv inom någon sport utanför skolan. 

 

Petter: Beskriv en mönsterelev inom idrott och hälsa, en typ A elev? 
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Elev 8: Du måste ha vissa kunskaper, till exempel de här teoretiska, där räcker det inte med att 

försöka då måste du kunna vad du ska göra.  

Petter: När det gäller de praktiska momenten då? 

Elev 8: Just när vi gör de praktiska delarna handlar det om att försöka och göra sitt bästa. 

 

Respondenten upplever att en elev som får betyget A måste ha vissa teoretiska kunskaper, i övrigt 

handlar det om att göra sitt bästa. 

På frågan hur ett betyg A skiljer sig ifrån ett betyg E i kunskapskraven upplever eleverna att 

det handlar om att man reflekterar över sina kunskaper och förmågor, för att få en förståelse. 

Eleverna nämner även att en elev som får ett högre betyg är mer engagerad och är i högre grad 

delaktig. Elev 6 upplever även att spelförståelse inom till exempel bollsporter leder till ett högre 

betyg. Eleverna upplever inte att deras prestation eller fysiska förmåga påverkar vilket betyg de 

får. De uppfattar det viktiga är att vilja och göra sitt bästa.  

 

Petter: Hur skiljer sig ett A från ett E inom ett kunskapsområde? 

Elev 8: Typ hur, alltså om jag är med eller ifall jag bara står i ett hörn och liksom tittar på. Och 

typ ifall jag liksom verkligen försöker för det syns ju ifall man försöker eller inte. Och om man 

gör sitt bästa. Sen tror jag inte att läraren kollar liksom på, ah om jag inte kan skjuta fotboll 

lika hårt som den killen, så får jag ett sämre betyg. Jag tror inte det är så. 

 

Respondenten upplever att skillnaden mellan att få betyget A och betyget E handlar om att 

försöka och att göra sitt bästa. Fysiska spetskompetenser har ingen betydelse. 

7.5 Vad vill eleverna bli bedömda på? 

Grupp A: Eleverna upplever att lektionernas innehåll samstämmer med deras åsikter angående 

vad ämnet ska innehålla. De uppskattar framförallt variationen i ämnets olika delar. Elev 3 

nämner att den tycker att uppvärmningen ibland kan vara bristfällig och skulle vilja att mer fokus 

låg där.  

 

Jon: Om vi säger såhär, vilka kunskaper och förmågor skulle du vilja bli bedömd på? 

Elev 1: Jag tycker det är bra som vi har det. Tycker det är bra som det är i det här ämnet. 

 

De förmågor och kunskaper som eleverna anser vara bra underlag för bedömning inom ämnet 

idrott och hälsa är överlag de förmågor och kunskaper som de upplever att de blir bedömda på. 
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Elev 4 menar på att den skulle vilja att utvecklingen hos en elev ska ligga som underlag för 

bedömningen. Hur individen utvecklas inom de olika delområdena. I enighet vill samtliga elever 

att prestationen inte ska vara en faktor gällande bedömningen inom ämnet idrott och hälsa, utan 

det viktiga är att man utför de olika momenten så gott man kan utefter sin förmåga. 

 

Grupp B: Eleverna berättar att de i det stora hela tycker att det innehåll de har nu är bra och 

att de skulle vilja ha det så. Elev 6, elev 9 och elev 10 tycker att en ändring som skulle gynna 

innehållet skulle vara om bollspel var en större del av undervisningen. 

Om eleverna fick bestämma vad som skulle ligga till grunden för bedömningen i ämnet idrott 

och hälsa, skulle de titta på delaktighet och i vad mån eleverna gör de övningar och uppgifter de 

tilldelas.  

 

Petter: Vilka kunskaper och förmågor skulle du vilja bli bedömd på? 

Elev 7: Det är inte just prestationen, typ göra mycket mål och så. Utan att man kan det 

teoretiska och styrketräning hur man ska göra. Att uppvärmning är viktigt. Det känns som vi 

har det bra som det är. 

 

Fler elever i grupp B framhåller att teoretiska egenskaper, såsom förmågan att lägga upp ett 

träningsschema och hur man arbetar skadeförebyggande torde vara vitala delar i bedömningen. 
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8. Analys 

Analysdelen tematiseras utifrån studiens frågeställningar. Symboliskt kapital är ett begrepp som 

används för att fånga in vilka symboliska tillgångar som av omgivningen, ett givet fält, upplevs 

vara värdefulla. Ett fält defineras som ett system av relationer. I denna studie är det övergripande 

fältet idrottsundervisningen. De underliggande fälten är de två grupperna, som verkar inom två 

skilda strukturerade sociala rum. De två grupperna verkar inom två olika fält som omges av 

similära ramfaktorer såsom ålder, geografisk plats och utbildning. Detta gör att jämförelsen och 

synliggörandet av skillnader mellan fälten blir relevant. Symboliskt kapital är inte en individuell 

bedrift eller en självförskaffad resurs, utan ett värde som endast erkännes genom sociala gruppers 

trosföreställningar. I denna studie är den sociala gruppen klassen som de respondenterna ingår i 

samt deras idrottslärare. I analysen karaktäriseras det symboliska kapitalet utifrån eleverna. Dels i 

deras samspel med respektive idrottslärare och dels vad de själva skulle vilja att ämnet värdesätter.  

8.1 Vad innebär begreppet idrott för eleverna? 

Respondenterna förknippar begreppet idrott framförallt med någon form av rörelse eller fysisk 

aktivitet. I princip samtliga elever upplever att idrott innebär olika former av ansträngning. Där 

betydelsen av begreppet idrott går isär, är när en del av respondenterna associerar idrott med 

något som förekommer på fritiden i form av olika aktiviteter styrda av den organiserade 

föreningsidrotten. Det kan vara aktiviteter som basket och handboll. Respondenterna som inte 

associerar begreppet idrott med organiserad föreningsidrott, förknippar främst begreppet med 

idrotten de har i skolan.  

En anledning till att eleverna associerar olika till begreppet idrott kan vara att de rör sig inom 

olika sociala fält, ett socialt fält i det här fallet skulle kunna vara föreningsidrott, och därigenom 

skapar olika definitioner av idrotten.  

8.2 Vad upplever eleverna vara målet med idrott och hälsa? 

Gemensamt för eleverna oavsett grupp är att de upplever att ett av målen med ämnet idrott och 

hälsa är att skapa ett bestående intresse för rörelse och fysisk aktivitet. Dessutom upplever en 

majoritet av eleverna att ett mål är att lära sig om sin kropp, hur den fungerar och hur man tar 

hand om den genom fysisk aktivitet. I en av grupperna berättar flera av eleverna att kunna arbeta 

i grupp upplevs vara ett av målen.  
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De intervjuade eleverna verkar inom två olika sociala grupper eftersom de befinner sig på två 

olika skolor. Övergripande korrelerar upplevelsen av målen i idrott och hälsa inom gruppen trots 

att eleverna ifrån de två olika grupperna aldrig interagerar med varandra. Den stora skillnaden är 

att en av de sociala grupperna framförhåller vikten av att kunna arbeta tillsammans som ett av de 

grundläggande målen med ämnet.  

8.3 Vad upplever eleverna att de blir bedömda på? 

Gemensamt för alla elever är att undervisningens innehåll delas upp i olika moment. En del av 

momenten tenderar till att ta större utrymme, till exempel lek och bollspel, men i det stora hela 

upplevs undervisningen vara varierad.  

Eleverna upplever att det är övergripande egenskaper som ligger till grund för deras 

bedömning. Exempel på dessa är graden av delaktighet, graden av vilja och att alltid försöka, 

samarbetsförmåga samt hur engagerad eleven är. En grupp upplever att för att få de högre 

betygen bör man kunna reflektera över sin prestation och därigenom kunna utvecklas. De 

upplever även att man ska vara en god kamrat, genom att vara hjälpsam och kommunikativ. I den 

andra gruppen framhävs i större utsträckning prestation vara underlag för bedömning. Flera 

elever upplever att en mönsterelev är allsidig och bra på det mesta. 

De kunskaper och förmågor som eleverna upplever vara åtrovärda och värdefulla blir 

därigenom, enligt Bourdieu, det givna fältets symboliska kapital. Sammanfattningsvis så upplever 

eleverna att en person som äger egenskaper som erkännes ett symboliskt kapital är delaktig, vill 

alltid vara med och försöker, är bra på att samarbeta, är engagerad och är en god kamrat. 

Anmärkningsvärt är att den ena gruppen upplever att teknisk kompetens inom de olika områden 

tillerkännes värde, till skillnad ifrån den andra gruppen som värdesätter teoretiska kunskaper i 

större utsträckning. En anledning till detta kan vara att de två grupperna verkar inom olika fält 

och därigenom skapar ett olikt symboliskt kapital. 

8.4 Vad vill eleverna bli bedömda på? 

I stort vill eleverna bli bedömda på de kunskaper och förmågor som de upplever att de blir 

bedömda på. De uppskattar variationen i undervisningsinnehållet och att prestationen inte har en 

så pass stor roll i bedömningen. Just prestationen är något som samtliga elever menar på att de 

inte vill ha som en bedömningspunkt, med motivationen att alla inte har samma förutsättningar 

och att graden av att försöka bör räcka. En elev vill att utveckling hos eleverna ska ligga som 

underlag för bedömning inom ämnet.  
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Vid analysen av studiens resultat så är det slående hur pass väl elevernas vilja överrensstämmer 

med hur de upplever att de blir bedömda. Att elever från två olika sociala fält, där bedömningen 

ändå inte upplevs korrelera helt, är så pass nöjda med bedömningens underlag är 

anmärkningsvärt. Sammanfattningsvis så värderar eleverna i stort samma kunskaper och 

förmågor som de upplever att lärarna gör. Det för eleverna upplevda symboliska kapitalet baseras 

således på samma värden som de själva skulle prioritera om bedömningen låg i deras händer.  
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9. Diskussion 

I diskussionsavsnittet görs en förlängning av analysen, där vi utöver det teoretiska perspektivet 

även applicerar den tidigare forskning som presenterades under litteraturavsnittet. 

9.1 Vad innebär begreppet idrott för eleverna? 

Begreppet idrott har enligt vår studie en bredare innebörd än vad ämnet idrott och hälsa 

innehåller. Där kursplanen för idrott och hälsa förmedlar begreppet idrott som olika kroppsliga 

aktiviteter utan någon förankring i prestationsbaserade sporter, tyder eleverna begreppet på ett 

betydligt bredare sätt.85 Detta ter sig tydligast bland de elever som själva deltar i organiserad 

föreningsidrott. Dessa elever associerar ämnet i högre grad till olika sporter och föreningsidrott. 

Tidigare forskning visar att lärare inom idrott och hälsa vill distansera undervisningen ifrån de 

villkor som råder inom den organiserade idrotten, en distans som eleverna själva kan ha svårt att 

urskilja.86 Det breda spektrat av elevernas definition i denna studie pekar på en similaritet. Enligt 

internationella studier tycker elever att en lärare som tydligt kan förklara och definera ämnets mål 

är en bra lärare.87 Då ämnets benämning enligt vår studie snarare skapar en otydlighet, krävs 

kanske en diskussion kring ämnets titel. 

9.2 Vad upplever eleverna vara målet med idrott och hälsa? 

Denna studie visar på såväl likheter som stora skillnader med den tidigare forskning som 

redovisats. De mål som samstämmigt tas upp bland lärare och elever i den tidigare forskningen är 

att undervisningen ska vara rolig, att eleverna ska röra på sig, lära sig samarbeta och att få 

möjlighet att prova på olika aktiviteter. Ur ett lärarperspektiv är det dessutom viktigt att genom 

undervisningen skapa ett fortsatt intresse för fysisk aktivitet samt utveckla ett positivt 

förhållningssätt till sin egen kropp.88 Två av dessa mål överrensstämmer med vad eleverna i vår 

studie upplever vara målen för ämnet, nämligen att samarbeta och skapa ett bestående intresse 

för fysiskt aktivitet. Utöver de två målen upplever eleverna i vår studie att lära sig om sin kropp 

och hur man underhåller den genom fysisk aktivitet.  

                                                 

85 Skolverket (2011), s. 51-61. 
86 Redelius (2009), s. 258. 
87 Cothran, m. fl (2003), s. 435-444. 
88 Redelius (2009), s. 251. 
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En anmärkningsvärd skillnad är att det ur ett lärarperspektiv anses vara ett mål, faktiskt det 

viktigaste målet, att undervisningen ska vara rolig för eleverna. I intervjuerna utförda i denna 

studie var det endast en elev som upplevde att ett av målen med ämnet var att ha roligt, däremot 

har alla elever en positiv inställning till ämnet och upplever undervisningen som rolig. Eftersom 

lärarna upplever att målet är att ha roligt, så konstruerar de antagligen sin undervisning utefter 

den premissen, trots detta upplever inte eleverna själva att målet med ämnet är att ha roligt. 

Tidigare i analysen visade det sig att elevers upplevelse om målen i idrott och hälsa 

överrenstämde i hög grad, trots att eleverna kom från olika sociala fält och därigenom aldrig 

interagerade med varandra. Genom tidigare forskning ur ett elevperspektiv går det att ytterligare 

bekräfta, då de elevernas upplevda mål även dem stämde överrens. Åsikterna som lärarna i den 

tidigare forskningen yttrar, korrelerar även de trots att de verkar inom olika sociala fält. 

Sammanfattningsvis så existerar det diskrepanser mellan vad elever och lärare upplever vara målet 

med ämnet idrott och hälsa men i stora drag upplevs målen vara samma. 

9.3 Vad upplever eleverna att de blir bedömda på? 

Vad eleverna blir bedömda på beror på vad lärarna värdesätter, det vill säga vilka kunskaper och 

förmågor som lärarna anser äga ett symboliskt kapital. Tidigare forskning visar på att dessa 

kunskaper och förmågor rör sig över ett brett spektra. Å ena sidan finns det belägg för att lärare 

bedömer sina elever utan att på något sätt väga in elevernas prestation. Dessa lärare bedömer att 

det symboliska kapitalet finns i förmågor såsom att vara aktiv, att alltid delta, viljan att försöka 

och utmana sig själv. Det vill säga förmågor som inte baseras på fysiskt mätbara resultat. Å andra 

sidan finns de lärare som även baserar sin bedömning på kunskaper och förmågor som kräver att 

eleverna äger fysiska förmågor. Det symboliska kapitalet här ligger således i förmågor som att 

kunna springa snabbt, hoppa långt eller skjuta hårt. 

Det symboliska kapitalet som eleverna i vår studie upplever korrelerar starkt med den icke-

prestationsorienterade bedömningen. När eleverna beskriver hur de upplever att man erhåller ett 

högt betyg, talar de om samma grundläggande kunskaper och förmågor, men i högre grad av 

dessa. Till exempel mer delaktighet, mer vilja och mer aktivitet. Eleverna upplever alltså inte att 

en mönsterelev i idrott och hälsa är ett hårdskjutande fysiskt fenomen. En ytterligare förmåga 

som elever som befinner sig högt på betygskalan bör besitta, är förmågan att kunna reflektera och 

förstå. Dessa förmågor är något som lärare i Öhmans studie också värdesätter som ett symboliskt 

kapital.89  

                                                 

89 Öhman (2007), s. 98-102. 
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Förmågan att vilja och försöka är förmågor som både lärare och elever  upplever besitta 

symboliskt kapital. Detta skapar en problematik inom bedömningen, för precis som Öhman 

påpekar så är dessa förmågor svåra att gradera. Om en elev vill eller inte vill går att se med blotta 

ögat, men att lägga en bedömning i vilken utsträckning eleverna faktiskt vill och försöker, kräver 

enligt Öhman en betydligt djupare förståelse för eleven än vad en lärare kan skapa under normala 

förhållanden.90 När vi diskuterade med eleverna angående vad som genererade i höga respektive 

låga betyg i idrott och hälsa, fann vi att de hade svårt att uttrycka hur vilja skulle graderas, även 

fast de var överrens om att mer vilja skulle generera i högre betyg. Varje gång respondenterna 

försökte förklara graderingen av vilja, så mynnade det alltid ut i att vilja eller inte vilja, att försöka 

eller inte försöka.  

9.4 Vad vill eleverna bli bedömda på? 

Som skrivet under avsnittet tidigare forskning så är lärare överlag icke införstådda i elevernas 

tankar angående idrott och hälsa. Öhman pekar till exempel på att det är undervisningen som styr 

eleverna och inte tvärtom och enligt Dyson kan bristen i forskningsläget defineras genom att 

lärare inte vet vad eleverna gillar, ogillar, värderar, vill inkludera samt exkludera inom idrott och 

hälsa.91 Detta gör det komplicerat att ställa denna frågeställnings resultat mot en tidigare 

forskning som i högsta grad är bristfällig. Däremot är det intressant att jämföra två olika resultat 

ifrån denna studie, nämligen vad eleverna upplever att de blir bedömda på och vad elever vill bli 

bedömda på. De båda respondentgrupperna menar på att de vill bli bedömda på det dem 

upplever att de blir bedömda på. Att ett prestationsorienterat bedömningsunderlag inte är något 

som de själva önskar. Tvärtom argumenterar de inte bara för att det skulle vara ogynnsamt för 

dem själva, utan för att det i grund och botten skulle vara en orättvis metod för bedömning. Det 

är återigen begrepp som vilja, delaktighet och att försöka efter sin egen förmåga som dominerar. 

Intressant är att det symboliska kapital som eleverna upplever är i princip det samma som de 

kunskaper och förmågor som de själva vill ska vara värdefulla inom ämnet.  

 

                                                 

90 Öhman (2007), s. 103-105. 
91 Dyson (2006), s. 326. 
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10. Konklusion 

Så vad har den här studien egentligen validerat? Att begreppet idrott har ett bredare 

innehållsvärde än ämnet idrott och hälsa och att målet med ämnet främst är att röra på sig. Att 

förmågor som att vilja, att delta och att försöka är ämnets grundläggande symboliska kapital, att 

olika sociala fält kan påverka vad som upplevs ha ett symboliskt kapital samt att respondenterna i 

studien i stor utsträckning är nöjda med den bedömning som sker inom ämnet.  

Varför heter egentligen ämnet idrott och hälsa, när begreppet idrott uppenbarligen har en 

bredare definition hos eleverna? Tidigare har ämnet gått under namnet gymnastik, på grund av att 

ämnet till stor del bestod av gymnastiska övningar. Idag har vi ett ämne som heter idrott, men 

som enligt elever och lärare faktiskt inte handlar om prestationsbaserade sporter, utan handlar om 

att röra sig samt att skapa en förståelse för sin kropp. Skulle ett namnbyte från idrott och hälsa till 

rörelse och hälsa, kunna hjälpa att skapa en större säkerhet i angående vad ämnet ska innehålla? 

Olika sociala fält kan skapa ett olikt symboliskt kapital, som i förlängningen kan skapa 

olikheter i bedömningen. Räcker då de styrdokument och riktlinjer som skolan verkar under för 

att skapa en likvärdig bedömning riket över? Vidare kan man fråga sig  hur de förmågor som 

upplevs ligga till grund för bedömning inom ämnet kan bli än mer svårbedömda med den nya 

betygsskalan. Till exempel förmågan att vilja eller att inte vilja måste nu, med LGR11, graderas 

efter sex steg, F-A, till skillnad ifrån tidigare fyra steg, IG-MVG. Som framtida lärare inom ämnet 

anar vi en problematik i att mäta en individs vilja.  

Avslutningsvis så tror vi att lösningen är en förskjutning emot ett mer teoretiskt ämne, som vi 

upplever att den nya läroplanen faktiskt syftar till. Ett ämne som i högre grad är teoretisk skulle 

göra bedömningen mer likvärdig och samtidigt minska gapet som existerar mellan idrott och 

hälsa och skolans övriga ämnen. För i slutändan så handlar det kanske inte längre om kunskaper i 

idrott och hälsa utan kunskaper om idrott och hälsa.  
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12. Bilagor 

12.1 Intervjuguide 

1 Biografiska bakgrundsfrågor 

1 Hemort 

2 Studieinriktning 

3 Föräldrarnas yrken 

 

2 Idrottslig bakgrund 

1 Egna relation till fysiskt aktivitet 

Hur ser din fysiska aktivitet utanför skolan ut? 

Hur länge har du hållt på med det? 

Varför började du med det? 

2 Familjens idrottsliga bakgrund 

Hur ser din familjs fysiska aktivitet ut? 

3 Allmänna tankar kring begreppet idrott 

Vad betyder ordet idrott för dig? 

 

3 Allmänt om ämnet Idrott och hälsa? 

1 Elevernas erfarenhet 

Varför tror du att vi har idrott i skolan? 

Vad får du ut av idrottsundervisningen? 

Vad tycker du är bäst och sämst med ämnet idrott och hälsa? 

 

4 Innehåll 

1 Undervisningens fokus 

Vad brukar ni göra på de idrottsliga lektionerna? 

Vad gör ni oftast på lektionerna? 

2 Kommunikation 

Hur och när får ni veta vad ni ska göra på lektionen/lektionerna? 

På vilket sätt är du delaktig i lektionens utformning? 
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Skulle du vilja vara mer delaktig i utformningen av lektionerna? 

3 Ämnets roll 

Vad tror du är målet med ämnet idrott och hälsa? 

4 Elevens vilja 

Vilka moment anser du att idrottsämnet ska innehålla? 

 

5 Bedömning 

1 Elevernas tankar om lärarnas krav 

Vilka kunskaper och förmågor blir du bedömd på? 

Hur skiljer sig ett A från ett E inom kunskapsområdet? 

2 Kommunikation 

Hur och när får ni veta vilka kunskaper ni blir bedömda på? 

Om du vill få reda på ett betygskriterium, hur går du till väga då? 

Hur ofta diskuterar du din prestation med läraren? 

3 Normer inom ämnet idrott och hälsa 

Beskriv en mönsterelev inom idrott och hälsa, en typ A elev? 

4 Elevens vilja 

Vilka kunskaper och förmågor skulle du vilja bli bedömd på? 
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12.2 Missivbrev 

Hej! 

Vi är två lärarstudenter från Uppsala Universitet som nu är inne på vår sista termin. I och med 

den sista terminen skriver vi ett examensarbete tillsammans, med huvudfrågeställningen: Vad 

resonerar eleverna kring gällande den idrottsliga bedömningen i ämnet idrott och hälsa? 

Det finns mycket tidigare forskning om hur lärare arbetar med bedömning och betyg, däremot 

finns det ett hål i forskningen kring elevernas upplevelser och det är där vår studie ska finna sitt 

syfte. För att göra studien kommer vi att intervjua elever och behöver därför ditt barns hjälp. 

Intervjun kommer ta mellan 15 och 30 minuter och kommer genomföras på skolan. Deltagandet 

är frivilligt och det går att avbryta när som helst. Intervjun kommer att behandlas konfidentiellt 

och resultatet kommer endast att användas i forskningsändamål. Om ni har några frågor eller 

funderingar är vi välkomna att kontakta oss för mer information. 

 

Petter Ahlberg: petter.Ahlberg.2721@student.uu.se 

Jon Jonze: jon.jonze.8361@student.uu.se 

 

Underskrift: __________________________ Namnförtydligande: _______________________ 

12.3 Ansvarsfördelning 

Den största delen av studien har utarbetats tillsammans. Det största undantaget är resultatdelen, 

där vi jobbade enskilt både vid datainsamling samt vid transkribering. Vid den efterföljande 

analysen jobbade vi nära varandra, då vi ville att analysen skulle synliggöra vår gemensamma 

tolkning, snarare än två skilda tolkningar.  

Avsnitt Ansvarsfördelning 

1 Tillsammans 

2 Jon har skrivit 2.1 och Petter 2.2 

3 Tillsammans 

4 Tillsammans 

5 Tillsammans 

6 Petter har skrivit 6.1, 6.2. Jon har skrivit 6.3, 6.4. 6.5, 6.6 har vi skrivit tillsammans 

7 Jon har ansvarat för grupp A och Petter grupp B 

8 Tillsammans 

9 Tillsammans 
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10 Tillsammans  

11 Tillsammans 

12 Tillsammans 

 


