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Abstract 

År 2011 kom det en ny läroplan för Gymnasieskolan med en ny betygsskala. Den nya läro-

planen har ett brett innehåll i förhållande till undervisningstiden samtidigt som bedömnings-

stöd från Skolverket saknas (våren 2013). 

Denna uppsats undersöker lärares syn på vad som bedöms vid betygsättning i ämnet Idrott och 

Hälsa. Studien, som inriktar sig på den obligatoriska kursen Idrott och Hälsa 1, består av in-

tervjuer med sju gymnasielärare och tar upp följande frågor: Vilka delmoment bedöms? Vad 

krävs för att bli godkänd? Vad finns det för förutsättningar att göra bedömningen? 

Lärarna beskriver i huvudsak följande delmoment: Ergonomi, Träningslära, Friluftsliv, Dans, 

Simning, Säkerhet och Hälsa. För att bli godkänd poängterar lärarna närvaro och aktivt delta-

gande. Att ha kunskap och viljan att utveckla sin fysiska förmåga är viktigare än att prestera 

på en viss nivå. Trots att vi har en läroplan med kunskapsmål så blir elevens inställning vikti-

gare än elevens kunskap när läraren bedömer om en elev kan bli godkänd, dvs. uppnå betyget 

E (Studien omfattar ej vad som krävs för högre betyg).  

 

Resultaten av intervjuerna har tolkats utifrån ett läroplansteoretiskt perspektiv och studien 

visar att de medverkande lärarna är väl pålästa i den nya läroplanen men att det finns en skill-

nad mellan politiskt formulerade kunskapskrav och vad som är praktiskt genomförbart. Det 

finns helt enkelt inte tillräckligt med tid och pengar till friluftsliv. Tiden räcker inte heller för 

att täcka läroplanens breda och delvis fragmentiserade innehåll.  

 

 

Nyckelord: Betygsättning, Idrott och Hälsa, Gymnasiet, Läroplansteori, Ramfak-

torteori, Den dolda Läroplanen 
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Inledning 
 

Denna uppsats handlar om betygsättning i ämnet Idrott och Hälsa. Skolverkets under-

visningsråd har iakttagit lärare och utifrån granskningen jämfört betygsättning med att 

gå till tandläkaren: 

 

”Man inser att det är nödvändigt, man hoppas att det inte är för ofta, att 

det inte gör ont och att det går fort” (Thomas Krigsman, 2011) 

 

Enligt skolverket är betygsättning något som lärare inte ser fram emot. Just nu försvåras 

lärarens arbete vid betygsättning ytterligare av att det finns en ny läroplan för både 

grundskolan och gymnasiet (Lgr11 och Lgy11). Den nya läroplanen har dessutom en ny 

betygsskala med sex istället för fyra betygssteg. När det kommer nya läroplaner får lä-

rare inte den vägledning och det stöd som de skulle behöva för att kunna ge en likvärdig 

bedömning (Annerstedt och Larsson 2010). Skolverket har våren 2013 ännu inte publi-

cerat något bedömningsstöd för Idrott och Hälsa på gymnasiet, men har meddelat att 

vissa delar av bedömningsstödet kan komma att publiceras hösten 2013. Samtidigt krä-

ver den nya skollagen att lärare på begäran ska kunna förklara skälen till ett givet betyg 

för eleven och elevens vårdnadshavare (Skollagen, kap3, 17 §). Under vår verksamhets-

förlagda utbildning (VFU) hösten 2012 har vi diskuterat den nya läroplanen med flera 

lärare. Vi upplever att dessa lärare uppfattar den som otydlig speciellt i avseende på vad 

de ska bedöma och betygsätta. Därför har vi valt att undersöka vad lärare säger att de 

bedömer i ämnet Idrott och Hälsa. 

 
 

 

 

 

  



 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka lärares syn på vad som bedöms vid betygsättning i 

ämnet Idrott och Hälsa. Vi vill belysa vad lärare i sin undervisning bedömer för betyget E. 

Frågeställningar: 

Vad säger lärare att de bedömer och betygsätter i ämnet Idrott och Hälsa på gymnasiet? 

Vad krävs för betyget E, dvs. godkänd, i de olika delmoment/kunskaper/förmågor som lärare 

betygsätter? 

Hur upplever lärarna förutsättningarna att genomföra och betygsätta olika kunskapsområden? 

Studien undersöker endast gymnasieskolan och endast den obligatoriska kursen: Idrott och 

Hälsa 1.  

Vi anser att det är mer intressant att undersöka gymnasieskolan än grundskolan, av följande 

skäl:  

 Skolverket har våren 2013 ännu inte gett ut bedömningsstöd för Idrott och Hälsa på 

gymnasiet. 

 Även om kursplanen för gymnasieskolan delvis har samma innehåll som grundskolan 

så finns i gymnasieundervisningen krav på att eleven utvecklar ytterligare förmågor 

(Skolverket, 2011):  

o kunskaper om betydelsen av fysisk aktivitet för kroppslig förmåga och hälsa 

o kunskaper om kulturella och sociala aspekter på fysiska aktiviteter  

o förmåga att etiskt ta ställning i frågor om könsmönster, jämställdhet och iden-

titet i relation till idrotts- och motionsutövande. 

Gymnasieskolan har mycket mindre undervisningstid, ungefär bara hälften så mycket som 

grundskolan. Den obligatoriska gymnasiekursen, Idrott och Hälsa 1, är en 100poängskurs och 

om den tilldelas maximala 100 timmar så räcker det t.ex. till en 55 minuters lektion i veckan i 

tre år (Detta i bästa fall, vår studie visar att kursen ofta får en lägre tidstilldelning). Jämför 

detta med grundskolan som har två entimmeslektioner i veckan. Enligt timplanen för grund-

skolan tilldelas ämnet 500 timmar för hela grundskolan (Skolverket 2011:2). 



 

 

Tidigare forskning 
 

Kunskapsbedömning i skolan - historia 
 

Först på 1800 talet, i övergången från bonde- till industrisamhället började man ge skolelever 

skriftliga prov, examinationer, med syfte att avgöra vilka individer som var mest kunniga och 

lämpliga för olika yrken. Dessa examinationer innebar att skolan skriftligen var tvungna att 

skriva ner vilka kunskaper i varje ämne som skulle läras ut och testas, de blev en slags före-

gångare till dagens läroplaner. Industrisamhället krävde mer utbildad arbetskraft. Att ta exa-

men blev ett bevis på kunskap, ett sätt att skaffa sig ett yrke och blev viktigt för framtida kar-

riär och social position. Kunskapsbedömning växte fram för att fördela medborgarna i olika 

yrken och klasser enligt deras studiemeriter. I början på 1900-talet fanns en utbredd tro att 

intelligens var medfödd och ej kunde påverkas av utbildning. Det första intelligenstestet pub-

licerades 1905 och IQ tester ansågs vara ett tillförlitligt sätt att mäta elevers lämplighet för 

studier och yrke. Under 1900-talet växte massutbildning fram, tidigare hade bara en priviligie-

rad elit haft tillgång till utbildning (Korp, 2011). 

 

På 1990-talet expanderade det svenska skolsystemet kraftigt. Pedagogiska forskare och skolan 

kom att se kunskapsbedömning som något mer än bara rangordning. Kunskapsbedömning 

blev också ett sätt att stödja elevers lärande och förbättra undervisningen. Detta nya synsätt 

märks tydligt i läroplanerna Lpo94 och LPf94 där det normalfördelade (eller relativa) betygs-

systemet ersattes av ett nytt mål och kunskapsrelaterat betygsystem (Korp, 2011). Målen, i 

varje skolämne, definierade komplexa kunskaper i ganska abstrakta termer och angav vilka 

kunskapskriterier elever skulle uppfylla för olika betygssteg. Tanken var att bedömning skulle 

användas formativt för att stödja lärande. Kunskapskraven skulle vara tydliga, eleverna skulle 

själva vara aktiva i att utvärdera var i sitt lärande de stod(självbedömning) och kontinuerligt 

få återkoppling från läraren. Det skulle bli mer fokus på djupare förståelse, vetenskapligt tän-

kande och problemlösning (Korp, 2011). 

 

Skolans decentralisering på 1990-talet ökade kravet på att säkerställa att alla elever fick en 

likvärdig utbildning och likvärdig bedömning och för att mäta detta infördes t.ex. nationella 

prov (Korp, 2011).  Idag används kunskapsbedömning alltmer för att mäta utbildningars re-



 

 

sultat, ett sätt att effektivisera och styra utbildningar och ge underlag för jämförelse av indivi-

ders, skolors och länders resultat (Pettersson, 2010). 

 

Kunskapsbedömning – Att bedöma elever 
 

Det finns olika sätt att bedöma. Man kan skilja på kriterie- och normrelaterad bedömning. I 

kriterierelaterad bedömning sätts ett betyg som motsvarar en viss kunskapsnivå, ett visst krite-

rium. Normrelaterad bedömning handlar om att rangordna individers prestation i förhållande 

till varandra och exempel på normrelaterad bedömning är högskoleprovet och det betygsy-

stem som fanns i skolan före 1994 (Korp, 2011). I dagens skola ska alltså vad en elev kan 

betygsättas gentemot absoluta kunskapskrav. Hur väl eleven presterar i förhållande till sina 

klasskamrater ska inte bedömas. Det ska vara möjligt för flera elever i samma klass att uppnå 

ett högt betyg om de alla uppfyller kunskapskraven för det höga betyget. Trots att det normre-

laterade systemet ersattes av en målrelaterad läroplan 1994 så lever det gamla systemet delvis 

kvar i praktiken (Selghed, 2004). Läroplanen innehåller kunskapsmål och kriterier på hur 

kunskap ska visas men betygsättning sätts ibland på samma sätt som tidigare; ligger eleven på 

medel, över eller under? 

 

Ett annat sätt att se bedömning handlar om tid och syfte med bedömningen formativ och 

summativ bedömning. Formativ bedömning handlar om återkoppling för effektivare lärande 

medan summativ bedömning handlar om ett uppsummerande omdöme om elevens kunskaps-

nivå, dvs ett betyg. En metaanalys av Hattie och Timperley (2007) visar att formativ bedöm-

ning/återkoppling kan förbättra elevers lärande och resultat. För att återkopplingen ska fun-

gera krävs dock att den är tydlig, bygger på tidigare bedömningar, visar vad eleven redan kan 

och visar vad eleven behöver förbättra.  Eleven behöver också uppleva målen som rimliga och 

nåbara (Shute 2008). Att enbart ge summativ bedömning utan formativ bedömning kan ha 

negativ effekt på lärande, speciellt för svaga elever. Med andra ord; att bara ge betyg utan 

någon återkoppling och utan att förklara vad som ligger till grund för betyget kan få elever 

med dåliga betyg att tappa själförtroende och motivation och viljan att lära sig (Hattie och 

Timperley 2007, Shute 2008).  

 

För att säkerställa kvalitet i kunskapsbedömning används begreppen reliabilitet och validitet. 

Reliabilitet handlar om mätsäkerhet, skulle man få samma resultat om man gjorde om ett prov 



 

 

igen? Skulle resultatet bli detsamma om provet utfördes av en annan bedömare?  Validitet 

handlar om man mäter den kunskap/förmåga man avser. Validitet påverkas av flera faktorer 

såsom; elevers motivation, elevers förmåga att visa upp sin kunskap (t.ex. vid läs- och skriv-

svårigheter), hur avgränsat och tydligt är provet (finns det frågor som är öppna för tolkningar) 

samt om det finns tydliga fördefinierade bedömningskriterier (Korp, 2011). 

 

Kunskapsbedömning - Idrott och Hälsa 
 

Enligt Annerstedt och Larsson (2010) är betygsättning viktigt eftersom det påverkar männi-

skors framtida chanser i livet. Undersökningar visar att de flesta medborgare anser att betyg är 

objektivt satta och reflekterar verklig kunskap (Klapp Lekholm, 2008). Samtidigt har ett fler-

tal studier bevisat att betygsättning är något svårt och subjektivt där många faktorer som inte 

har med ämneskunskap påverkar betyget (Brookhart, 1994; Cliffordson, 2008; Pilcher, 1994). 

 

Varför är då betyg inte satta efter tydligt definierade kriterier med hög validitet och likvärdig-

het, där alla elever oavsett kön, socialgrupp, skola eller geografiskt område betygsätts på 

samma sätt? Nedan följer några förklaringar till varför betygsättning saknar likvärdighet: 

 Autonomitet. Svenska skolor är extremt decentraliserade och individuella lärare får 

själva tolka läroplaner och sätta upp egna betygskriterier (Annerstedt och Larsson 

2010).  

 Kunskapskraven i läroplanen är inte tillräckligt tydliga (Redelius, 2007; Selghed, 

2004; Tholin, 2003). Lärare anser att tydliga instruktioner för betygsättning saknas 

samt att fortbildning sällan ges. Annerstedt och Larsson (2010) anser att den förra lä-

roplan som kom 1994 inte hade omsatts i praktiken 2010, 16 år efter dess införande, 

pga. utebliven vägledning och stöd till lärarna. År 2011 kom en ny kursplan både för 

grund- och gymnasieskolan och här är det värt att notera att Skolverket ännu inte har 

publicerat ett bedömningsstöd (för ämnet Idrott och Hälsa på gymnasieskolan). 

 Egenskaper som inte står i läroplanen betygsätts. Lärarna bedömer närvaro, ar-

betsmoral, social förmåga, ledarskap, idrottslig förmåga/fysisk prestationsförmåga 

och teoretiska kunskaper, De flesta av egenskaperna finns inte med som betygskrite-

rier i läroplanen (Annerstedt och Larsson 2010). Andra studier bekräftar att uppfö-

rande, ansvar och samarbetsförmåga är en grund för betygsättning (Ekberg 2009).  

Den bild som lärarna ger stämmer bra överens med elevernas förväntningar. I en stu-



 

 

die av Redelius (2008) så anser eleverna att de betygsätts på icke kunskapsrelaterade 

faktorer såsom närvaro, aktivt deltagande, motivation, inställning och social förmåga.  

 

Hur kan det då vara så att det skrivs läroplaner med otydliga kunskapskrav och betygskrav 

samtidigt som lärarna betygsätter egenskaper som uttryckligen inte ska bedömmas? Här finns 

det också flera anledningar. Kortfattat kan man beskriva det som att ämnet har ett otydligt 

innehåll samtidigt som att vad detta innehåll borde vara upplevs olika på olika nivåer i sam-

hället (Ekberg 2009). Slutsatsen av Annerstedt och Larssons (2010) studie är att det inte blir 

någon rättvis och likvärdig betygsättning. Lärare har svårt att förklara vad och hur de betyg-

sätter och eleverna har svårt att förstå vad som betygsätts. Central styrning och uppföljning 

saknas. Flertalet lärare betygsätter egenskaper som inte står med i läroplanen vilket medför att 

hur man beter sig är lika viktigt som vad man kan (Annerstedt och Larsson, 2010).  Frånvaro 

försvårar också rättvis betygsättning. I ett stickprov, utfört av Skolinspektion (2010), var 14% 

av eleverna frånvarande från idrottslektionen. 

 
  



 

 

Teoretiskt perspektiv 
 

Läroplansteori 
 

Läroplansteori är ”forskning inriktad på de skrivna läroplanerna samt, inte minst, på villkoren 

för det pedagogiska arbetet och det pedagogiska tänkandet”. (Nationalencyklopedin) 

Bernstein (1971) förklarar två olika begrepp inom läroplansteori, klassifikation och inram-

ning. Inom läroplansteori ingår även ramfaktorer och den dolda läroplanen som vi valt att 

koppla våra resultat till. 

Klassifikation 
 
Bernstein förklarar att avgränsningen (klassifikation) i alla skolämnen gör att lärare får större 

möjlighet att kontrollera ämnen. Han förklarar vidare att namnet på ämnet också ska vara ett 

sätt för lärare att förstå vad undervisningen bör innehålla. Ett exempel som Bernsteins lyfter 

är ämnet matematik som är starkt avgränsat och kontrollerat och det är lätt att se om innehål-

let faller utanför ramen och lektionen seglar iväg. Medan ett ämne som Idrott och Hälsa är ett 

ämne som är svagare avgränsat och kontrollerat, och även en diskussion i klassen kan med 

vissa utvikningar accepteras som en del i kunskapen inom ämnet. Linde (2006) menar på att 

”Ju starkare avgränsningen är, desto större blir möjligheterna till kontroll.” Även Bernstein 

(1971) lyfter att namnet på ämnet har stor betydelse. Bernstein belyser ämnet Engelska. För 

ämnet vi diskuterar, Idrott och Hälsa, skulle samma resonemang betyda att hade ämnet bara 

hetat Idrott, hade lärare kunnat utesluta all form av hälsa och hälsoundervisning. Genom id-

rott/fysisk aktivitet kan man utvinna hälsa, men det är inget en lärare blir skyldig att förklara.  

 

Inramning 
 
Inramningen innebär hur kontexten i ämnet (alla ämnen) kan förmedlas och kontrolleras ge-

nom möjligheter och begränsningar i undervisningen. Om ett ämne har en stark inramning så 

minskar elevernas inflytande och det blir läraren som bestämmer hur undervisningen ska gå 

till och vad som ska genomföras (Bernstein 1971). Staten skapar riktlinjer i form av skollagar 

som sedan skolverksamheten kan ta del av. Sedan handlar det om skolan kan bedriva kraven 

som staten ställer, eftersom varje skolas förutsättningar är olika. Exempel på det är gruppstor-

lekar, skollokaler och olika miljöer. Bernstein menar på att är ämnet mer kontrollerat och sta-



 

 

ten bestämmer tydligare gränser så blir lärarens val av undervisning mindre. Läraren kan 

alltså inte påverka statens läroplan lika mycket om inramningen är stark.  

Däremot om läroplanen är svårtolkad ökar lärarens tolkningsfrihet att välja undervisning på 

lektionerna (Bernstein 1971). 

 

Ramfaktorer 
 

Ramfaktorteori är en annan orsak till varför vissa aktiviteter inte kan genomföras och därige-

nom inte betygsättas och bedömas. Broady (1999) och Lundgren (1972) förklarar att ramfak-

torteori är faktorer som utanför lärarens kontroll begränsar undervisningssituationen. De lyfter 

även fram att tiden för att nå ett bestämt inlärningsmål för eleverna inte kan förväxlas med 

tiden som ämnet har i undervisning. Det betyder att elever inte har möjlighet att uppnå ett 

betyg på grund av för lite undervisningstid. Lundgren (1972) skriver i sin avhandling om pro-

cessvariabler för att karaktärisera undervisningssituationen om vad elever lär sig, hur och av 

vilka. Broady (1999) lyfter även fram andra ramfaktorer som påverkar undervisningen föru-

tom tiden, t.ex. menar han att avstånd till olika aktivitetsplatser kan påverka att kunskapskra-

ven inte kan uppnås. Ett exempel på detta kan vara simhall eller ishall, där skolan inte ligger 

nära nog och på så sätt inte kan ha undervisning som rör den delen, i gymnasiet ska exempel-

vis eleverna vistas i utemiljöer, men om en skola ligger i innerstad kan det bli en begränsning 

(skolverket 2011, Broady 1999). Sandahl (2005) lyfter fram att lokaler för alla aktiviteter är 

svårt. I en undersökning från 2001 visade det sig att endast 72,5 % av alla skolor hade tillgång 

till en gymnastikhall minst 1 gång i veckan. I denna undersökning så var det både kommu-

nala- och friskolor. Sandahl fortsätter med att lokaler och redskap/utrustning har ett samband. 

Han menar på att om man exempelvis inte har tillgång till en isspelplan behöver skolor heller 

inte ha material för aktiviteten. Många fokuserar på lokalfrågan om det finns några lokaler 

eller planer för att utföra aktiviteten och efter att den är löst kommer man till redskapsproble-

met och undertiden man löser redskapsproblemen utförde man de aktiviteter som skolan hade 

lokal och redskap till. Till slut kunde det göra att aktiviteterna man lokalmässigt hade löst inte 

blev av. Sandahl förklarar att många skolor samarbetar med lokala idrottslag och delar 

material och lokaler. Och att även det påverkar undervisningen om exempelvis idrottslaget är 

ett fotbollslag så tenderar det att bli lättare att utföra just den aktiviteten. En annan faktor är 

det ekonomiska, både för elever och för skolor. Eleverna som har socioekonomiska svårighet-

er har inte råd med kläder för utevistelser vid exempelvis friluftsliv. Och för skolor kan det 



 

 

behövas pengar till material eller transportkostnader till hallar och friluftsliv miljöer (Sandahl 

2005). 

 

Den dolda läroplanen 
 

I Broadys dolda läroplan (2007) kan man läsa om olika faktorer som kan påverka ämnespla-

nens riktlinjer. Här lyfts punkter som att elever bör sitta still, vänta på sin tur, kunna sitta 

bredvid varandra utan att prata eller störa varandra. Han lyfter också fram elevinställning till 

undervisningen och att det kan påverka vilket betyg eleven kommer att få. En elev som är mer 

motiverad eller mer lik läraren i intresse får ett högre betyg. Detta är något som inte ska be-

tygsättas. Men den dolda läroplanen visar enligt honom att läraren ändå påverkas. (Broady 

2007) 

 

Formuleringsarenan, transformeringsarenan och 

realisationsarenan 
 

Kortfattat kan man beskriva det som att ämnet har ett otydligt innehåll samtidigt som att vad 

detta innehåll borde vara upplevs olika på olika nivåer i samhället. När det gäller otydliga 

kunskapskrav så ger Jan-Eric Ekberg i sin avhandling Mellan Fysisk Bildning och Aktivering 

(2009) följande förklaring: 

Ämnet Idrott och Hälsa har ett otydligt innehåll och en otydlig identitet. Detta 

innebär att ämnet motiveras, ges status och berättigande utifrån det som för till-

fället anses vara legitimt och av värde (s223) 

När det gäller olika uppfattning om vad ämnet borde innehålla på olika nivåer beskriver Linde 

(2006) i sin läroplansteori att vad som är giltig kunskap i ett skolämne skapas på tre nivåer 

eller arenor: central- eller samhällsnivå där läroplaner formuleras, lokal nivå där läroplaner 

omsätts i praktiken och lärandesituationen/nivån, dvs. innehållet i det faktiska lektionstill-

fället. Dessa kallar han formuleringsarenan, transformeringsarenan och realisationsarenan. 

Linde beskriver vidare att varje nivå har inneboende begränsningar, på formuleringsarenan 

påverkas läroplanen av att det finns olika intressegrupper med olika mål:  

 …den formulerade läroplanen inte förmår styra allt utan snarare är ett uttryck 

för gjorda kompromisser och överenskomna riktlinjer för en önskad utveckling. 

Läroplanen är vad som sätts på pränt om det önskvärda (s. 48). 



 

 

Effekten blir att kunskapskrav i läroplanen upplevs som fragmentiserade, spretiga och delvis 

som tidsmässigt orealistiska. På transformeringsarenan begränsas kunskapskrav av olika ram-

faktorer, t.ex. så saknas ofta resurser och kunskaper för att uppnå ett kunskapskrav. Friluftsliv 

är ett exempel på ett kunskapskrav där det saknas ekonomi och som ges låg prioritet (Ekberg, 

2009). Ett annat exempel är skolor där man inte kan lära barn att simma för att det kommu-

nala badet är så fullbokat under skoltid att det bara erbjuder ett badtillfälle per termin för varje 

klass (Här avses barn på högstadiet eller gymnasiet som inte redan tidigare lärt sig simma, 

t.ex. elever som har invandrat till Sverige). På realiseringsarenan begränsas kunskapskraven 

av att undervisningen i huvudsak består av den etablerade föreningsidrottskulturen (Ekberg 

2009, Skolinspektionen 2010).  

 

När det gäller frågan varför lärarna betygsätter egenskaper som uttryckligen inte ska bedöm-

mas, så menar Ekberg att formuleringsarean (våra politiker), och realiseringsarean (skolled-

ning, lärare och elever) har olika mål med undervisningen. Att läroplanens innehåll inte blir 

ämnets praktiska innehåll. Han beskriver det som att ämnet har två olika kunskapsinnehåll 

eller lärobjekt: 

det formulerade lärobjektet, så att det starkt influerats av folkhälsopolitiken och 

hälsoområdets aktörer och att ämnet ses som ett viktigt ämne i en hälsofräm-

jande skola eller en hälsofrämjande skolutveckling. Detta har givit avtryck ge-

nom att rörelser och fysiska aktiviteter ska användas som ett redskap för en ak-

tiv och hälsofrämjande livsstil, liksom att komplexa begrepp och förståelse för 

olika samband, som t.ex. mellan olika hälsorelaterade begrepp, är cen-

trala.(s203) 

 

Det realiserade lärobjektet med en nära anknytning till den regelstyrda 

och/eller formbestämda föreningsidrotten, men även med utveckling av fysiska 

kvaliteter, framstår som central och upptar den övervägande delen av verksam-

heten (s217) 

Eftersom den praktiska undervisningens innehåll skiljer sig från läroplanen så bedöms elever i 

fysisk prestationsförmåga, motivation och andra egenskaper som inte är kunskapskrav inom 

ämnet.    

 

 
 



 

 

Metod 
 
Studien avser att undersöka vad lärare säger att de bedömer i ämnet Idrott och Hälsa, kursen 

Idrott och Hälsa 1 på gymnasiet. Studien är genomförd genom kvalitativ datainsamling, där vi 

valt att intervjua gymnasielärare som undervisar i kursen Idrott och Hälsa 1. Grundkursen är 

vald både för att den just är obligatorisk för eleverna och för att lärare i ämnet Idrott och 

Hälsa oftast har kursen vilket gör det lättare att hitta lärare som kan delta i vår undersökning. 

För att fått ett större empiri kunde vi också ha skickat ut enkäter och på så sätt också under-

sökt kvantitativt. Enligt Trost (2010) så kan det vara klokt att använda båda metodformerna, 

men trots det valde vi att ändå fokusera kvalitativt då vi av tids- och resursskäl behövde välja 

och vi då valde att intervjua för att lättare kunna ställa följdfrågor och mer konkret få svar på 

våra frågor.  

 

Vi intervjuade sju lärare på tre olika skolor. Ena skolan intervjuade vi fyra lärare, två lärare i 

den andra skolan och en lärare i den sista skolan. Fem av lärarna var män och två var kvinnor 

och det kanske kan ses som en representativ könsfördelning eftersom studier visar att manliga 

lärare utgör en majoritet av lärarkåren i ämnet Idrott och Hälsa (Högskoleverket, 2009). Sko-

lorna benämns skola 1, 2 och 3 i kapitlet resultat. Alla skolor var kommunala, skola 1 var en 

stor skola (+1500 elever) i en mindre stad (60000 invånare), skola 2 var en mellanstor skola 

(runt 1000 elever) i en mellanstor stad (100000 invånare) och skola 3 var en mindre skola 

(runt 400 elever) i en storstadregion.  

 

Intervju 
 

Vi använde oss av semistrukturerade (se bilaga 1) frågor vilket innebär att intervjufrågorna 

generellt sett kan beskrivas som ett frågeschema, men frågornas ordningsföljd kan variera. 

Intervjuaren får också möjligheten till följdfrågor för att få ett bättre svar (Bryman 2011). 

Respondenterna får fortfarande möjlighet att svara relativt fritt trots ordningen på intervjufrå-

gorna (Kvale 2009, Bryman 2011). Vi försökte medvetet undvika ledande frågor och valde 

t.ex. att inte referera till/ställa frågor utifrån läroplanen. Intervjuerna spelades in och varade i 

40-50 minuter. Allt inspelat material transkriberades och omfattade ungefär 5 sidor per inter-

vju. Under intervjuerna var vi ostörda och respondenterna kunde inte höras av de andra lärar-

kollegorna. 



 

 

 

Validitet och Reliabilitet 
 
Enligt Bryman (2011) kan dessa begrepp användas vid kvalitativa studier för att mäta om in-

tervjuerna besvarar de frågeställningar man försöker svara på (validitet) samt om studien går 

att upprepa och om den kan tänkas ge liknande resultat om den återupprepas (båda avser reli-

abilitet och kan benämnas överförbarhet och trovärdighet).  Enkelt uttryckt kan validiteten i 

vår uppsats granskas genom att jämföra intervjuguiden med syfte och frågeställningar och 

genom att jämföra uppsatsens huvudfrågor med intervjuresultaten (i kapitlet resultat). Hur är 

det då med vår studies reliabilitet? Vi anser att det skulle vara möjligt för någon annan att 

göra om undersökningen med våra intervjufrågor (överförbarhet) och tolkar det faktum att de 

tre olika skolorna gav liknande svar på intervjufrågorna som att det finns en grad av trovär-

dighet.  

 

Det går det förstås alltid att se en tidsbegränsad kvalitativ studie som något av ett ”stickprov” 

och därför ifrågasätta urval av skolor och lärare samt resultatens trovärdighet. På grund av 

uppsatsens tidskrav valde vi tre skolor som vi sedan tidigare hade haft kontakt med och där vi 

kände att lärarna både var villiga att ställa upp på en intervju och intresserade av själva ämnet; 

betygsättning. Fördelen med detta var att vi kunde sitta ned med lärare som hade ordentligt 

med tid för själva intervjun, som var intresserade och som engagerade sig. En annan fördel 

var att vi kunde genomföra intervjuerna tidigt i vårt uppsatsskrivande.  

 

Etiska överväganden 

I intervjuerna i denna uppsats har vi tagit hänsyn till etikregler för samhällsvetenskaplig 

forskning. Med etikregler avser vi individskyddskravet som är uppdelat i fyra etiska huvud-

krav (Vetenskapsrådet, 2002). Vid intervjuerna har alla deltagare i undersökningen deltagit 

frivilligt (samtyckeskravet). Deltagarna har också informerats att syftet är att samla in inform-

ation om lärares syn på betygsättning till en kandidatuppsats (informationskravet). Resultatet 

av intervjuerna har skrivits ner så att det inte ska kunna spåras vem som sagt vad och vi 

kommer ej att lämna ut material och rapportskrivningen i vår resultatpresentation (konfiden-

tialitetskravet). Intervjuerna kommer bara att användas för uppsatsen (nyttjandekravet).  



 

 

Resultat 
 
Efter intervjuer med gymnasielärare i ämnet Idrott och Hälsa har vi kommit underfund 

med att många är pålästa på läroplanen men att bedömning och betygsättning är svårt. I 

en presentation om bedömning av Idrott och Hälsa inom gymnasieskolan, av skolverket, 

beskrivs olika svårigheter vid betygsättning, t.ex. ”Gör det väsentliga bedömbart och 

inte det enkelt mätbara till det mest väsentliga”, dvs. att det man mäter är kopplat till ett 

kunskapskrav, inte bara något som är lätt att mäta och tidigare ingått i ämnet. Eller att 

värdegrund, samarbetsförmåga, ledarskap eller uppförande inte ska betygsättas (Skol-

verket betygspresentation 2012). 

 

Vad bedöms och betygsätts? 

Skola 1 
 
På denna skola hade en av de mest erfarna lärarna deltagit i Skolverkets konferens (November 

2012) som handlade om bedömning i Idrott och Hälsa på Gymnasieskolan. Denna lärare på-

pekade att ämnet numera var ett bildningsämne och att det var elevens kunskaper som skulle 

mätas, inte elevens förmåga, och utryckte sig på följande sätt: 

”Det är inte någon tävling vi håller på med… det handlar om kunskap som vi 

kan använda senare i livet” 

Han berättade vidare att det var många elever som hade svårt att förstå detta, de tyckte ju att 

de var så duktiga på att spela fotboll och idrotta. Nu gynnades istället teoretiskt begåvade eller 

motiverade elever. Som ett resultat fick klasser med teoretisk inriktade studier (t.ex. naturpro-

grammet) generellt sätt högre betyg i ämnet än klasser med praktiskt inriktade studier, ämnet 

hade blivit mer teoretiskt, det var fortfarande mycket ”göra” men till detta skulle eleverna 

kunna koppla kunskap och, efter varje lektion, avsluta med en reflektion. Ett exempel en lä-

rare gav var att spela basket på lektionen men samtidigt låta eleverna ha på sig pulsklockor 

och som avslutning reflektera kring vilka träningseffekter basketspel ger. På denna skola hade 

lärarna ett samarbete kring vilka delmoment som ingick i Idrott och Hälsa 1 kursen. Lärarna 

hade delat in kursen i följande delmoment/kunskapsområden: 

 Ergonomi 

 Träningslära 

 Friluftsliv 



 

 

 Dans 

 Simning 

 Säkerhet 

Ergonomi bestod av rygghälsa/ryggradens uppbyggnad och funktion, rörlighetsmätning, lyft-

teknik, arbetsmiljö, stress och trivsel. Träningslära bestod av konditions- och styrketräning, 

rörlighetsträning och uppvärmningsteknik. Friluftsliv bestod av orientering, undervisning i 

allemansrätten och en årlig friluftsdag. Skolan planerade även att bygga ett utomhusgym. 

Dans innehöll hip hop och traditionella danser. Simning bestod av ett livräddningsprov med 

upptagning av docka och bogsering av nödställd i livboj samt teknikträning i crawl och bröst-

sim.  

 

Skola 2 
 
På denna skola beskrev de två lärarna samma delmoment som i den första skolan, dvs. Ergo-

nomi, Träningslära, Friluftsliv, Dans, Simning och Säkerhet. Man använde lite andra termer 

för delmomenten: Träningslära benämndes Kondition/Styrka/Koordination och Rörlighet, 

Dans kallades Dans och Rörelse till musik. Den ena läraren berättade vidare att hon visste att 

man skulle betygsätta Kunskaper om kulturella och sociala aspekter på fysiska aktiviteter och 

naturupplevelser samt Förmåga att etiskt ta ställning i frågor om könsmönster, jämställdhet 

och identitet (förmågor att utveckla enligt den nya kursplanen) men att hon i praktiken upp-

levde detta som otydligt samt svårt att bedöma, speciellt för varje enskild elev. Läraren tyckte 

däremot att den nya kursplanen var tydligare än den gamla och att det nu framgick att fysiska 

kvalitéer skulle bedömmas. 

 

Skola 3 
 
På denna skola beskrev läraren ett stort samarbete i Idrott och Hälsa ämnets arbetslag om lik-

värdig bedömning. Läraren förklarade att i de teoretiska momenten, var det lättare att bedöma 

likadant.  

”på vår skola diskuterades det och sen så gick vi ut och körde” 

Läraren beskrev att delmomenten som skulle bedömas var, hälsa, dans, friluftsliv, bollaktivi-

teter, kondition, styrka och säkerhets/livräddning. Inom hälsa så ingick motion, alkoholvanor, 

social gemenskap, kost och sömn.  



 

 

Friluftlivet var det svåraste att bedöma enligt läraren då man inte hade tid att kunna se alla 

elever. Friluftslivet var uppbyggt så att man samlade alla elever och lät eleverna gå runt i stat-

ioner där en lärare stod. De olika stationerna var exempelvis, visa hur man gör upp eld, visa 

hur man bygger vindskydd. Och problemet med de olika stationerna var att läraren i Idrott och 

Hälsa omöjligt kunde vara överallt och hinna se alla. Lösningen på problemet var att avsluta 

dagen med ett seminarium där de eleverna som inte blivit sedda kunde förklara de olika stat-

ionerna. 

”Jag vet att man inte hinner se alla elever, och därför har vi valt att avsluta 

med seminarium.” 

 

Sammanfattning  
 

Sammanfattning mellan skolorna så användes dessa punkter under undervisningen för betyg-

sättning och bedömning.  

 Ergonomi 

 Träningslära 

 Friluftsliv 

 Dans 

 Simning 

 Säkerhet 

Alla lärarna tryckte på att det är ett kunskapsämne och att det är kunskapen som är viktigast 

och hur man i senare livet kan ha nytta av den.  

 

 

Vad krävs för betyget E? 

Skola 1 
 
Den bild vi fick var att för betyget E krävs närvaro och aktivt deltagande samt att kunskap är 

mer viktigt än fysisk förmåga. Nedan följer en genomgång av de olika delmomenten 

I ergonomi blev eleverna betygsatta under två lektioner då de fick gå runt till olika arbetsstat-

ioner, lära sig kunskaper relaterade till ergonomi, och svara på frågor. Till dessa lektioner 

fanns en inlämningsuppgift. För att få betyg E krävdes att man kom på lektionerna samt att 



 

 

man antingen skrev inlämningsuppgiften eller att man kunde visa upp likvärdiga kunskaper 

vid en muntlig diskussion (Denna Lärare visste att det fanns elever som hade låg motivation 

till skriftliga uppgifter i ämnet idrott och ville även ge dessa elever en chans att få E om de 

klarade kunskapskraven).  

”Många elever orkar inte skriva uppgifter eftersom de redan har så många i de 

andra ämnena, då vill jag ge en rättvis chans att ändå uppnå E” 

För att uppnå E i träningslära krävdes att eleven deltog på en majoritet av lektionerna som 

handlade om generell konditionsträning, att eleven kunde välja en form av styrketräning som 

passade hans/hennes fysiska förmåga samt att eleven deltog i rörelseträning och förstod lite 

om både sin nuvarande rörlighet och hur man tränar rörlighet. För ett E i orientering krävdes 

att eleven klarade ca 3 av 5 kontroller på den 1.5km långa orienteringsbanan på 3 timmar. 

Denna Lärare påpekade att kraven i orientering kanske var för lågt ställda, kanske även lägre 

än i högstadiet. Läraren lät eleverna orientera två och två och på frågan om inte elever kunde 

utnyttja detta genom att ”följa efter” andra elever svarade läraren att han försökte följa upp 

resultatet med följdfrågor till de elever han misstänkte var svaga i orientering men att det för-

stås fanns elever som klarade betyget genom att följa kompisar trots att de själva inte kunde 

orientera. Den årliga friluftsdagen betygsattes ej. I dans krävdes att man deltog och höll takten 

”ibland”. Denna Lärare påpekade att om eleverna gjorde sitt bästa så var det för mycket att 

begära att alla elever skulle lära sig hålla takten för att få betyget E. Om en elev inte deltog i 

simundervisningen så blev han/hon inte automatiskt underkänd i Idrott och Hälsa, att ha visat 

upp simkunnighet antogs ha varit avklarat i högstadiet. I princip kan man säga att för betyget 

E så behövde en elev inte delta i simundervisningen eller visa upp simkunnighet (På skolver-

kets konferens hade det bekräftats att simning och orientering skulle anses vara avklarat i 

grundskolan).  

”Under grundskolan ska eleverna redan klarat av simning och vi kan använda 

oss av träningsformen simning, men det är inget eleverna blir betygssatta på”  

 

Skola 2 
 
Även här var svaren ganska lika den andra skolan, dvs. för betyget E krävs närvaro och aktivt 

deltagande, att ha kunskap och vilja att utveckla sin fysiska förmåga är viktigare än att pre-

stera på en viss nivå. Den ena läraren beskrev det på följande sätt: 

”Fotboll är inte mer värt än en långpromenad för att få godkänt … det handlar 

om kunskap, vad som händer i kroppen”  



 

 

Läraren poängterade hur viktigt det är att få elever som inte är idrottsintresserade att delta och 

gav följande instruktion under en lektion: 

”minst 30 minuter av dagens lektion ska du ha en puls över 140, välj aktivitet 

själv och ta med en pulsklocka” 

Det krävdes att man ansträngde sig och höjde sin puls men det fanns inget krav på att ha en 

viss kondition. Den andra läraren berättade att hon för att kunna bedöma kunskapskravet: Ele-

ven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter använde moment 

såsom bollspel, redskapsgymnastik, dans, skridskoåkning och simning men att det var själva 

deltagandet som var det viktiga för att bli godkänd.  

”För att uppnå kravet Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra en 

bredd av aktiviteter krävs det att eleverna deltar i ett antal aktiviteter”  

I träningslära krävdes att man planerade/genomförde och utvärderade ett eget träningspro-

gram. För delmomentet säkerhet krävdes att man genomförde HLR-kursen och i tog hänsyn 

till sina klasskamrater rent allmänt, inte tacklades för hårt eller sköt en hård boll på någon etc. 

Den ena läraren nämnde att han hade två betygssamtal per år för varje elev och det var viktigt 

att förstå vilket betyg eleven siktade på och förklara och anpassa kraven därefter: 

”Det är jätteviktigt att man lyssnar på eleverna, att man tar dem på allvar … att 

de får mål som är realistiska, som de kan ta till sig” 

Trots att uppförande inte är betygsgrundande i läroplanen medgav den ena läraren att det 

omedvetet påverkade betyget: 

”det gör det indirekt … om en elev är väldigt motiverad och hänger på alltid 

och gör sitt bästa i jämförelse med en elev som är gnällig och alltid hittar fel” 

Som på den andra skolan fanns inget krav på att eleven skulle kunna simma eller orientera. 

Den ena läraren försökte dock att motivera eleverna till att lära sig simma:  

”Som mamma eller pappa är det jätteviktigt att kunna simma så att du kan ta 

med ditt barn till vattnet och känna att du kan rädda det” 

 

 

Skola 3 
 
Läraren förklarade att för att nå ett E krävdes det att man deltog även om man inte kunde ut-

föra aktiviteterna rent praktiskt. Men då krävdes det att man försökte på de andra teoretiska 

uppgifterna. Inom hälsa ingick som tidigare nämnts motion, alkoholvanor, social gemenskap, 



 

 

kost och sömn. Eleverna fick en uppgift där de skulle kortfattat för betyget E, kunna skriva 

lite om fakta inom de olika delarna och sedan försöka koppla ihop alla bitarna. 

”Eleverna får göra ett enklare test för att kolla hur de ligger till utifrån de olika 

delarna och sen utifrån de, har de fått skriva en uppgift”  

För betyget E behövde man koppla ihop minst 2 delar, t.ex. hur stress påverkar sömn. Inom 

dansen skulle eleverna kunna följa olika rörelser i takt till musiken för betyget E. Något som 

läraren ändå kände att många elever inte klarade av. Läraren menade på att takten till musik är 

något som inte alla har. 

”Många elever klarar inte av att röra sig till musik, men då räcker det för ele-

ven att kunna trampa i takt för grundnivån” 

Även denna lärare var inne på att Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd 

av aktiviteter. Genom bollaktiviteter kunde man uppvisa rörelsekvaliteter, men det betydde 

inte att man vara tvungen att kunna genomföra alla: 

”Det behöver inte betyda att eleven måste ha handboll, fotboll eller basket som 

bollaktivitet utan uppnår man ett betyg i några av dessa och man klarar av res-

ten okej kan det räcka till E och i vissa fall högre” 

 

Sammanfattning 
 
Sammanfattning mellan skolorna var att många lärare indirekt påverkades av motiverade ele-

ver och att om eleven bara var på lektionen och gjorde sitt bästa kunde det räcka för betyget 

E. Många av lärarna var också inne på att vissa förmågor var svåra att kunna uppnå och be-

döma. De svår uppnådda enlig lärarna var Kunskaper om kulturella och sociala aspekter på 

fysiska aktiviteter och naturupplevelser samt Förmåga att etiskt ta ställning i frågor om 

könsmönster, jämställdhet och identitet. Där visste inte lärarna vad som krävdes för betyget E. 

 

 

Förutsättningarna att genomföra olika kunskapsområden? 

Skola 1 
 
Lärarna på den ena skolan berättade att det fanns två resurser som hade försämrats under de 

senaste åren och negativt påverkat undervisningen: tid och pengar. Tiden hade skurits ner så 

att skolämnen på hundra poäng (här ingick Idrott och Hälsa 1) numera bara fick 86 timmars 



 

 

lektionstid (dvs. 14 lektionstimmar mindre än förut). Kärnämnen hade dock inte skurits ner.  I 

Idrott och Hälsa fick denna nedskärning den oturliga effekten att antalet lektionstillfällen 

skars ner från två till en idrottslektion i veckan (i den gamla tidstilldelningen hade eleverna 

två 60-minuterslektioner i veckan i två terminer och en 60-minuterslektion en gång i veckan i 

två terminer medan eleverna nu fick en 75-minuterslektion i veckan i fyra terminer). Lärarna 

upplevde detta som en stor försämring både när det gällde att ge eleverna fördjupade kun-

skaper och i förmågan att lära känna eleverna och att ha tid för dem. En lärare utryckte det på 

följande sätt:  

”Förut hade jag 300 elever två gånger i veckan, nu har jag 340 elever en gång i 

veckan, då är det svårt att lära känna alla”.  

Här vill vi påpeka att på denna skola fick eleverna ingen obligatorisk idrottsundervisning 

tredje året på gymnasiet. Ett annat tidsrelaterat problem var att det av olika anledningar ibland 

gick bort så mycket som sex veckor på en termin, bland annat för praktik på yrkesförbere-

dande linjer. För alla de veckor som gick bort fanns i förväg terminsplanerad undervisning 

som eleverna sedan aldrig fick. Lärarna var inte nöjda med hur undervisningen i praktiken 

”prioriterades bort” och att de förväntades godkänna elever i undervisning som de aldrig fått 

(om t.ex. en klass var på praktik under den tid orientering var terminsplanerad, fick ju elever-

na betyg ändå som om de klarat orienteringen).  

Läraren beskrev att ämnets budget också var mycket reducerad i jämförelse med tidigare (från 

100.000kr per år, år 2003 till årets budget på 5000kr):  

”Vi har inga pengar kvar nu för tiden, vi har inte så mycket att spela med” 

Skolan hade fördelen av väldigt bra lokaler, idrotten bedrevs i en stor idrottsanläggning med 

stora hallar, två gym och simhall. Idrottsmateriel fanns också. Skolan hade dessutom riktigt 

bra friluftslivsutrustning, tält, kanadensare, kajaker, spritkök, skridskor etc.  Men trots att fri-

luftslivsutrustning fanns så användes den knappt eftersom friluftslivsaktiviteter kräver extra 

utgifter i form av bussresor, mat och tid tagen ur andra ämnen. Dessutom fick man ta ut små 

egenavgifter av eleverna förr, något som man inte längre får göra.  

En annan effekt av den magra årsbudgeten var att man kanske skulle bli tvungna att ta bort 

HLR (hjärt- och lungräddning)- undervisningen pga. av att dockorna kostade runt 10.000kr 

per år i underhåll och nya lungor. Frånvaro bland eleverna var en annan faktor som gjorde det 

svårt att uppnå kunskapskraven. Skolledningen hade gett lärarna direktiv att det räckte för en 

elev att dyka upp någon enstaka lektion för att få betyget F. Lärarna sa att det var sällsynt att 

sätta ett sträck men att runt 10 procent av eleverna fick ett F. För att kunna uppnå ett E ansåg 



 

 

en av lärarna att en elev inte skulle ha mer än 20 procents frånvaro. En lärare tyckte att från-

varo och låg motivation gjorde det svårt att uppnå kunskapsmålen och sade:  

”Motivation är ett jätteproblem. Ett av de absolut svåraste sakerna inom lärar-

yrket att jobba med” 

Samtidigt tyckte denna lärare att dessa problem inte var specifika för ämnet Idrott och Hälsa. 

Läraren sade: 

”ca 10% av eleverna sköter inte sin skolgång, oavsett ämne”  

När lärare övervägde att sätta ett F så kunde de i första hand prata med den berörda elevens 

mentor och signalera att det var ett F på gång, det var ett sätt att både nå eleven och att und-

vika att skriva ett åtgärdsplan. För elever som hade F i många ämnen skrevs inga åtgärdspro-

gram av den enskilda läraren. Dessa elever fick stöd av elevhälsan/mentorn istället. För att 

skapa motivation hade den ena skolan fyra valfria inriktningar på Idrott och Hälsa 1. På så sätt 

kunde en elev välja en inriktning som han/hon var mer intresserad av (de olika programmen 

var: Dans/Musik, Bollspel, Friluftsliv och Fysträning). Som tidigare nämnts hade en av lärar-

na på den ena skolan deltagit i Skolverkets konferens som handlade om bedömning i Idrott 

och Hälsa på Gymnasieskolan. Efter det hade han sammanställt den information han fått på 

konferensen (i form av en ett kunskapsinnehåll och betygsmatriser) och gått igenom den med 

sina kollegor på skolan. Vi upplevde att det fanns likvärdighet bland lärarna gällande ämnes-

innehåll och bedömning. En av lärarna berättade att bedömning var svårt men att lärarna ändå 

tyckte ganska lika: 

”Hur gör man en bra bedömning på fysiska rörelsekvalitéer? Det är ju ett jätte-

problem liksom… men när vi diskuterar… det finns en samsyn i den subjektiva 

upplevelsen av en rörelse kvalité” 

 

 

 

Skola 2 
 
Som på de andra skolorna så tog båda lärarna upp friluftsliv som ett problemområde, pga. 

brist på tid och pengar:  

”Ska man ut i buskarna och göra något så räcker inte lektionstiden. Jättebökigt 

att ställa in andra lektioner, samla tid, få lärare att byta timmar, det kanske man 

orkar med en klass men om man har fem-sex klasser är det inte realistiskt” 



 

 

Den ena läraren beskrev vidare hur elevernas bristande tidigare erfarenhet av friluftsliv för-

värrade situationen: 

”Sen har ju eleverna inte gummistövlar … man har fixat allt så visar det sig att 

det blir regn den dan … så faller det ändå för de har ju inte utrustning för att 

vara ute” 

Samt 

”Frågar jag en klass om skridskor, om det är tre elever som har skridskor så är 

det bra” 

Samma lärare lyfte att nutidens samhällsutveckling, med allt större krav på omedelbar be-

hovstillfredställelse, gör det svårt att jobba för långsiktiga mål: 

”Den mentala uthålligheten är betydligt lägre, det ska ju gå snabbt idag … det 

ska ju hända något, vem läser böcker? Vem orkar stå och öva fingerslag i en 

halvtimme? Efter fem minuter vill de ju spela” 

 

Avslutningsvis upplevde lärarna att tiden inte räckte till för att täcka läroplanens innehåll 

(Tidsmässigt så hade denna skola 95 timmar tilldelade i Idrott och Hälsa 1 kursen, av de 100 

poängen, fördelade på en 55-minuterslektion i veckan i tre år).  

 

Skola 3 
 
Läraren tyckte att den största svårigheten var att eleverna inte kunde förstå läroplanen och att 

även deras föräldrar inte gjorde det. Eleverna ansåg att det räckte med att vara duktig i ämnet 

rent praktiskt. 

”Föräldrarna tror att eleverna måste vara färdighetsmässigt duktiga eftersom 

många gick under lgr80 och där var det prestation” 

Som lärare blev det då viktigt att diskutera med eleverna vad man behövde göra för att kunna 

uppnå ett betyg, eftersom det rent praktiska inte kunde räcka för E. Vid friluftlivsliv var tiden 

ett problem, ekonomiskt tyckte läraren att man klarade sig, om det inte var något dyrare som 

skidåkning man ville utföra.  

”Det är bara om man gör super häftiga saker som bergsklättring … annars kla-

rar man sig med lite pengar.” 

Mycket handlade inte om pengar utan om att det var förflytningen till aktiviteten som var svår 

och att det tog tid från andra lektioner och lärare: 



 

 

”Det räcker inte med den 55 minuters lektionen, man behöver plocka tider från 

andra lärare” 

En annan svårighet var motivation, det är något man inte får bedöma, men som ändå är svårt 

att komma ifrån. Läraren utnämnde aldrig någon gräns för hur hög frånvaro man behövde ha, 

men menade på att det är svårt om man är borta för mycket för att kunna uppnå en bredd av 

aktiviteter.  

”det finns inga belägg på att motivation eller frånvaro ska bedömas, så tekniskt 

sett kan man bara vara här på de dagar man har uppvisning” 

 

Sammanfattning 
 
Sammanfattning mellan skolorna var att friluftsliv som fått ett stort genombrott i ämnesplanen 

var svårt att genomföra på grund av många ramfaktorer så som att eleverna inte hade kläder 

för utevistelser, att det behövdes mer tid än vad lektionstiden var och att det kostade mycket 

pengar att genomföra. Undervisningstiden räckte heller inte till för att uppnå alla kunskaps-

krav och de kunskapskrav som inte hanns uppnås bara försvann. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

Analys 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka lärares syn på vad som bedöms vid betygsättning. 

Läroplansteori är forskning inriktad på de skrivna läroplanerna och på villkoren för det peda-

gogiska arbetet och det pedagogiska tänkandet (Lundgren 1972). Vad och hur lärare bedömer 

kan därför förstås med hjälp av läroplansteori. Läroplansteori som forskningsområde har en 

väldig bredd och vi känner att teorin kan förstås som ett övergripande namn på en rad olika 

teorier, ett sätt att gruppera många olika teorier under ett och samma tak. Vi har skrivit om 

flera av dessa teorier i uppsatsen och avser i detta kapitel att koppla dessa teorier till våra re-

sultat. Här nedan har vi kopplat ihop de olika läroplansteorierna med resultatet. 

Klassifikation och inramning 
 

Bernstein (1971) förklarar att avgränsning (klassifikation) av ett skolämne förtydligar ämnets 

innehåll. Ämnet Idrott och Hälsa har ett otydligt innehåll och en otydlig identitet. Det är ett 

ämne med svag avgränsning, vilket enligt Ekberg (2009) får till följd att ämnet får låg status 

och att dess innehåll förändras över tid. Lärarna ger uttryck för detta när de beskriver hur äm-

net ibland får lägre prioritet än andra kärnämnen. Ämnet har även svag inramning, där inram-

ning innebär hur kontrollerat ämnet är i läroplanen och hur stort inflytande eleverna har över 

undervisningen (Bernstein 1971). En av lärarna ser dock detta som en fördel, det finns mål 

som ska uppnås men man kan genom att låta eleverna själva välja medel, få dem mer motive-

rade. Det exempel läraren gav var att konditionsträning är ett mål men att eleverna själva fritt 

kan få välja en aktivitet som det upplever som trevlig.  

 

Ramfaktorteori 
 
Ramfaktorteori handlar om hur tillgång till tid, pengar, material och lokaler påverkar förut-

sättningarna för undervisning (Sandahl 2005). 

Tid 
 
Den största svårigheten som de intervjuade lärarna tog upp var tiden och det var alla lärarna 

inne på. Tiden till undervisningen räcker inte till alla moment som lärarna vill använda sig av 

och därför plockas vissa aktiviteter bort. Ramfaktorteori förklarar att ett inlärningsmål för 

eleverna inte får förväxlas med den undervisningstid som ämnet har till förfogande (Broady 



 

 

1999). Att undervisningen i praktiken har för lite tid för att uppnå alla kunskapskrav i läropla-

nen, ett exempel på detta som alla lärare var överens om var friluftsliv. Undervisningstiden 

hade försämrats på alla tre skolorna, tidigare hade 100 poängskurser (kursen Idrott och Hälsa 

1 är 100 poäng) varit 100 timmar. Men nu har tiden minskat för att spara pengar. På den ena 

skolan hade den minskat med 14 timmar. En lärare påpekade att tiden även inverkade på hur 

man kunde bygga relationer mellan lärare och elever. Förut hade läraren haft 300 elever två 

gånger i veckan, men nu har han 340 en gång i veckan, vilket gjorde betygsättningen svårare.  

Förflyttningen till vissa aktiviteter var svårt att lösa (speciellt inom friluftslivet) ansåg de 

flesta lärarna. Det var svårt och krävande att försöka lösa transporter och plocka tider från 

andra lärare. Många av lärarna var också inne på att den korta lektionstiden inte räckte till för 

friluftslivet. En av lärarna delade in friluftslivs aktiviteter i olika stationer när det var frilufts-

dag, nackdelen med dessa stationer var att man inte fick underlag för att sätta betyg på varje 

elev för eftersom det var omöjligt kan se alla elever samtidigt. Det kanske skulle behövas 

mindre klasser eller fler tillfällen med friluftsliv.  

 

Pengar 
 
Förutom tiden var pengar ett stort problem.  Samtliga skolor beskrev minskade finansiella 

anslag till ämnet, en skola hade tidigare genomfört HLR-undervisning men skolan hade inte 

längre råd att köpa in nya lungor till dockorna trots att förmågan att hantera säkerhet och nöd-

situationer är ett tydligt mål i läroplanen (skolverket 2011). Som nämnts ovan var förflytt-

ningen till vissa aktiviteter svåra att lösa (speciellt inom friluftslivet). Broady (1999) i likhet 

med Sandahl (2005) förklarar att kostnader för transporter blir för höga för vissa skolor. I lä-

roplanen (skolverket 2011) står det tydligt att aktiviter i utemiljöer skall utföras, men den ena 

skolan var en storstadsskola vilket påverkade förutsättningarna för att uppnå de kunskapskrav 

som krävde andra miljöer än en gymnastiksal. Flera lärare beskrev hur resurserna i form av tid 

och pengar till ämnet försämrats avsevärt samtidigt som kärnämnen inte hade skurits ned i 

lika hög grad.  

Material 
 
De flesta lärarna förklarade att material inte var några problem då de flesta skolorna hade till-

räckligt med material för de aktiviteter som betygsattes, men inom friluftsliv var materialet 

dyrt att köpa in. Som Sandahl (2005) beskriver så behöver inte skolan ha material till de akti-

viter som inte går att genomföra. Om en skola inte har någon till ishall där man kan åka skrid-



 

 

skor eller spela några issporter som hockey, så behöver inte skolan heller köpa in material för 

aktiviteten.  

Lokaler 
 
De intervjuade lärarna ansåg inte att lokaler var något problem. Vår egen reflektion här är att 

vi inte intervjuade någon friskola. Sandahl (2005) lyfter fram att 27,5 % av alla skolor under 

en undersökning 2001 inte hade tillgång till en idrottshall en gång i veckan. 

Den dolda Läroplanen 
 
Resultaten visar att de intervjuade lärarna vet att läroplanen avser betygsätta kunskapskrav, 

inte uppförande, motivation eller frånvaro. Samtidigt var en del av lärarna öppna och ärliga 

och medgav att uppförande omedvetet påverkar betyget. Broady (2007) förklarar i den dolda 

läroplanen hur lärare påverkas av en rad sociala, historiska och kulturella faktor som inte står i 

någon läroplan. Exempelvis att uppförande och motivation, och ju mer lik eleven är läraren, 

är faktorer som påverkar betyget.  Alla lärare ansåg att frånvaro påverkade betyget ur ett prak-

tiskt perspektiv, en elev som inte är med i undervisningen kan varken bli bedömd eller lära 

sig. Den bild vi fick av vad som krävs för att för bli godkänd (uppnå betyget E) var att när-

varo och aktivt deltagande trots allt är mer viktigt än fysisk förmåga och kunskap, något som 

den dolda läroplanen bekräftar (Broady 2007). Lärarna utryckte detta gång på gång, i dans var 

man tvungen att delta men inte att hålla takten, man var tvungen att anstränga sig på kondit-

ionsträningen men inte att prestera på en viss nivå, man skulle delta i en bredd av aktiviteter 

osv.  

Formuleringsarenan, transformeringsarenan och 

realisationsarenan 
 

Enligt Linde (2006) definieras vad som är giltig kunskap i ett skolämne på tre nivåer eller 

arenor: central- eller samhällsnivå där läroplaner formuleras, lokal nivå där läroplaner omsätts 

i praktiken och lärandesituationen/nivån, dvs. innehållet i det faktiska lektionstillfället. Varje 

nivå har inneboende begränsningar, på formuleringsarenan påverkas läroplanen av att det 

finns olika intressegrupper med olika mål. Effekten blir att läroplanen är en kompromiss av 

olika viljor och att målen upplevs som fragmentiserade, spretiga och delvis som tidsmässigt 

orealistiska. Detta är något som i princip alla lärarna pratade om. Som tidigare nämnts upp-

levdes friluftslivsmålen som orealistiska. Mål som Kunskaper om kulturella och sociala 



 

 

aspekter på fysiska aktiviteter och naturupplevelser samt Förmåga att etiskt ta ställning i frå-

gor om könsmönster, jämställdhet och identitet (förmågor att utveckla enligt den nya kurspla-

nen) upplevdes som fragmentiserade, lite otydliga samt svåra att bedöma. Lärarna beskriver 

vidare hur vissa kunskapskrav i praktiken försvinner/avlägsnas på transformeringsarenan, här 

nämns bland annat Friluftsliv och undervisning som aldrig genomförs pga. studiedagar och 

praktik, fokus på kärnämnen och ekonomiska begränsningar. På realisationsarenan pratar en 

del av lärarna om att både elever och föräldrar inte förstod den nya läroplanen och förväntade 

sig ett ”föreningsidrottsinnehåll” och att det skulle räcka med att vara duktig i ämnet rent 

praktiskt. Att elever, föräldrar och till och med lärare förväntar sig ett ”föreningsidrottsinne-

håll” är något som flera studier bekräftar (Ekberg 2009, Skolinspektionen 2010). En lärare 

poängterade också att bedömning av fysiska rörelsekvalitéer är en subjektiv bedömning som 

man enligt läroplanen ändå förväntas kunna göra likvärdig bedömning i.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

Slutdiskussion 
 
Efter intervjuerna i vår studie är det vår uppfattning att, de medverkande, gymnasielärarna i 

Idrott och Hälsa är väl pålästa i den nya läroplanen, att de är intresserade och anstränger sig 

för att realisera den nya läroplanens kunskapskrav. Samtidigt diskuterar lärarna mycket om 

förutsättningarna för att genomföra och betygsätta den nya läroplanen. En del kunskapskrav 

är svåra att bedöma pga. av att de är otydliga eller öppna för tolkning (exempelvis Kunskaper 

om kulturella och sociala aspekter på fysiska aktiviteter och naturupplevelser samt Förmåga 

att etiskt ta ställning i frågor om könsmönster, jämställdhet och identitet). Andra kunskaps-

krav är svåra att betygsätta pga. av att de i praktiken är svåra att undervisa i. Dessa begränsas i 

praktiken av olika ramfaktorer såsom brist på tid och ekonomiska hinder (ett exempel på ett 

sådant kunskapskrav är friluftsliv). Sammanfattningsvis så verkar lärarna vara positivt in-

ställda till den nya läroplanen samtidigt som de upplever att en del av kunskapskraven är 

fragmentiserade, spretiga och tidsmässigt orealistiska. 

 

Denna studie har granskat sju gymnasielärares syn på vad som ska bedömas och betygsättas, 

det som i läroplansteori kallas för realiseringsarenan(Linde 2006 ). I en framtida studie vore 

det intressant att studera politikers- och skolverkets syn på kunskapskraven och bedömning, 

det som i läroplansteori kallas för formuleringsarenan (Linde 2006). Vad anser de om förut-

sättningarna för att genomföra den nya läroplanen?  Delar de lärarnas syn på vad som är möj-

ligt och inte möjligt att praktiskt realisera? Vad anser de behöver göras för att förtydliga be-

tygsättning och skapa en mer likvärdig bedömning?  Anser de att tiden räcker till för att täcka 

kunskapskraven? Hur ser de på den roll som närvaro, uppförande och motivation spelar vid 

betygsättning? 
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Intervjuguide: 
 

1. Vilka moment betygssätts? 

2. Vad krävs för betyget E i varje moment? 

3. Hur tänker du kring frånvaro och betyg? 

4. Finns det några svårigheter som du skulle vilja kommentera? 

 

Följd frågor: 

Finns det några begränsningar när det gäller lokaler eller utrustning? 

Finns det några kunskapskrav som är svåra på grund av ekonomi? 

Har ni någon undervisning i friluftsliv och hur betygsätter ni den? 

Hur tänker du kring fysisk prestationsförmåga och betygsbedömning? 

Hur påverkas ni av motivation och uppförande?  

Har ni någon betygsbedömning kring nödsituationer, i så fall vad? 

Betygsätter du löpande eller bara när eleven har fått veta att han/hon har ett prov? (t.ex. dans 

examination) 

Hur tydligt är det för eleverna vad de betygsätts på? 

 

tel:91-7307-008-4

