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Abstrakt 
 

Denna c-uppsats undersöker om elever i år nio blivit informerade om betygskriterierna för G, VG 

och MVG i ämnet Idrott och hälsa samt om de kan identifiera dessa betygskriterier. En annan 

frågeställning som undersöks är om det är någon skillnad mellan flickor och pojkar beträffande 

kännedom om betygskriterierna. Undersökningen genomfördes höstterminen 2005 på tre olika 

högstadieskolor i Västerbotten. Resultatet av vår undersökning är sammanställt från en enkät som 

elever i klass nio från respektive skola fått fylla i. Enkäten var baserad på betygskriterier och mål att 

uppnå som finns fastställda i den nationella läroplanen, Lpo-94, och de lokala kursplaner som 

skolorna i undersökningen gemensamt tagit fram. Resultatet visar på att större delen av eleverna fått 

vetskap om kriterierna, men verkar inte förstått dessa eller kunnat urskilja vad som krävs för att nå 

de olika betygsstegen. Vi kan även konstatera att det inte föreligger någon större skillnad mellan 

könen gällande kännedom och kunskap om fastställda betygskriterier. Det var endast på frågan 

angående MVG- kriteriet som kunde vi utläsa en viss skillnad där flest killar svarat rätt. Som 

blivande lärare ansåg vi det intressant att ta del i betygskriterierna, eftersom vi i framtiden kommer 

att komma i kontakt med dessa. En annan viktig del i detta arbete, inför vår kommande roll som 

lärare, var att få vetskap om elevernas dåliga betygskännedom. Ska någonting ändras måste man 

först bli medveten om att det finns en brist för att kunna agera! 
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1. Inledning   
 

Under vår utbildning har vi flera gånger blivit bemötta av andra studenters misstro vad gäller 

idrottslärarnas bedömning och betygssättning. Detta fick oss att undra hur kursplanen i Idrott och 

hälsa ser ut, vilka betygskriterierna är för ämnet och vad elever har för kännedom angående 

kriterierna? Frågorna ledde sedan fram till vårt syfte att undersöka om elever i år nio blivit 

informerade om betygskriterierna för G, VG och MVG i ämnet Idrott och hälsa samt om de kan 

identifiera dessa betygskriterier. Kunskaps- och målrelaterad betygssättning är något som berör varje 

enskild lärare vid bedömning av elever, vilket medför att denna uppsats känns relevant för att öka 

kunskapen, både hos lärare och blivande lärare, angående styrdokument, kursplaner och 

betygssättning. Att tydliggöra varje enskilt ämnes mål för eleverna är en del av lärarens arbete och 

utökad kännedom om betygskriterierna i dagens målinriktade betygssystem är ett måste.  
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2. Bakgrund 

 

2.1 Historik 
 

Rättvisa betyg har diskuterats under flera år och vi upplever att detta är en av de hetaste debatterna i 

dagens skola. Denna debatt började redan när medborgarskolan växte fram och alla barn skulle börja 

gå i skolan och vikten av ett rättvist betygssystem har sedan dess, många gånger, lyfts fram. I detta 

kapitel ska betygssystemens historia bearbetas, från absoluta betyg och fram till dagens 

målinriktade. Det ska klargöras vad de olika systemen innebär och varför de ersatte varandra. 
  
 
2.1.1 Från detaljstyrt till målinriktat lärande 

Under 1930-talet behövdes betygen för att användas som ett urvalsinstrument eftersom alltfler 

människor sökte från folkskolan till realskolan. Detta ledde till att Folkskolans betyg relativiserades, 

vilket innebar att man från 1949 talade om elevers medel prestationer i jämförelse med andra elever 

i samma årskull. Betygen delades in i tredjedelar där en tredjedel skulle ha över betyget BA, en 

tredjedel skulle ha BA och resterande tredjedel skulle ha under BA.1 Nedan följer en mer detaljerad 

beskrivning av de olika betygssystemen med absoluta respektive relativa betyg och varför man 

övergav det ena till fördel för det andra. 
 

Det absoluta betygssystemet återfanns mellan åren 1897-1962.2 Det absoluta systemets betyg såg ut 

som följer;  
För kunskap och färdigheter 

A Berömlig 

a Med utmärkt beröm godkänd 

AB Med beröm godkänd 

Ba Icke utan beröm godkänd 

B Godkänd 

BC Icke fullt godkänd 

C Underkänd3

I ordning och uppförande

För uppförande: A mycket gott, B Gott, C Mindre gott, D Klandervärt 

För ordning: A Mycket god, B God, C Mindre god.4

                                                 
1 Davidsson L, Sjögren B, Werner L. (2001). Betyg. s. 14 
2 wikipedia.org 
3 Ibid. 
4 www.skolverket.se Betygshistorik 2007-07-30 

http://www.skolverket.se/sb/d/208/a/6338;jsessionid=3EC5739FED4284F2C5DAEAE077125761
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Absoluta betyg innebar att verkligheten är sann och en avbild av logiska och giltiga regler där 

kunskap är oomtvistligt och sant vetande om t.ex. matematiska formler, juridiska regler och bibliska 

historier. När kunskaperna helt överensstämde med denna verklighet fick man ett A, dvs. när eleven 

kunde allt inom ett ämne. Detta medförde att det i stort sett var omöjligt att kunna få ett A innan 

slutet av skolgången eftersom man först då tillägnat sig tillräckligt med kunskap. Ett undantag från 

detta var i betygen ordning och uppförande där ett stort A kunde fås redan från klass ett. Däremot 

fick man inte betyg i något ämne redan från klass ett utan dessa kom först i klass två, vårterminen. 

Terminsbetyg fick man först från fjärde klass. Efter sjätteklass kunde elever söka till realskolan på 

sina betyg och gick inte detta fick man gå ett sjunde år i skolan, en sorts repetition av sexan, för att 

sedan söka på nytt. I realskolan gick man sedan 4 år. Om en elev fick underkänt fick denne gå om ett 

år i skolan.  Detta är exempel på en ”glidande betygsskala”, som i princip återinförts i dagens 

betygssystem eftersom ”avstämningen” på vad man verkligen lärt sig under de första åtta åren görs 

med siktet inställd på betyget i nian.5 Detta är en övergripande beskrivning av det absoluta systemet 

och i följande stycke kommer vi in på beskrivningen av det relativa systemet och varför det togs i 

bruk. 

 

Det relativa betygsystemet med femgradig skala infördes i samband med läroplanen för grundskolan 

1962 (Lgr 62) och sträckte sig fram till 1994.6 När det relativa betygssystemet togs i bruk sattes 

betyg redan från lågstadiet i ämnena gymnastik, hembygdskunskap, matematik, kristendom, svenska 

och musik. I årskurs tre sattes även betyg i slöjd. Ju högre årskurs desto fler ämnesbetyg och betyget 

i ordning och uppförande fanns fortfarande kvar. Vid införandet av läroplanen för grundskolan Lgr 

69 blev betygstillfällena färre. I årskurs tre, sex och sju fick eleverna betyg på vårterminen och i 

åttan och nian både höst- och vårtermin. Vidare slopades betygen i ordning och uppförande. När 

läroplanen för grundskolan Lgr 80 kom började man sätta betyg från klass åtta och nio, hösttermin 

och vårtermin.7 Kursplanerna beskrev vad som var betygsgrundande i form av mål, men inte vilket 

betyg eleverna skulle få om de uppfyllde målen.8 Betyget man fick till vårterminen skulle inbegripa 

även höstterminens betyg och därmed hela läsåret. Medeltalet skulle vara tre i den fem-gradiga skala 

som tillämpades.9 En av orsakerna till att ett nytt betygssystem infördes var att ingen skulle få 

betyget underkänt och därmed måsta gå två år i samma klass.10 Vidare kunde det i det gamla 

systemet, med absoluta betyg, variera vad som krävdes för ett visst betyg utifrån vad den enskilde 

läraren ansåg var fel eller rätt kunskap (och utifrån en sådan synvinkel var betygen allt annat än 

 
5 Egidius, H. (1994). Kunskapsrelaterade betyg. s. 17-19 
6 Davidsson L, Sjögren B, Werner L. (2001). Betyg. s. 14 
7  www.skolverket.se Betygshistorik 2007-07-30 
8 Skolöverstyrelsen. (1980). Läroplan för grundskolan. s. 90 
9 www.skolverket.se Betygshistorik 2007-07-30 
10 Egidius, H. (2001). Skola och utbildning, s. 90-91 

http://www.skolverket.se/
http://www.skolverket.se/
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absoluta). På 50–60-talet var det svårt att bli antagen vid olika skolor eftersom trängseln var stor. De 

elever som fått bra betyg av sin lärare p.g.a. att denne varit ”snäll” kom in och elever som haft en 

”sträng” lärare blev nekade plats. Detta kunde medföra att elever med dålig eller ingen kunskap alls 

kom in på en bestämd skola medan de med tillräcklig kunskap inte fick plats. Detta var en 

bidragande orsak till att systemet övergavs till förmån för det relativa betygssystemet. Genom ett 

relativt system skulle orättvisorna med intagningen till högre skolformer försvinna eftersom 

elevernas kunskaper skulle jämföras med varandra och då skulle endast elever med högst snitt 

komma in.11

 

Vidare var det nya systemet konstruerat så att det lämpade sig väl för ändamålet att mäta hur många 

fakta som eleverna kunde återge samt hur komplexa uppgifter de kunde hantera i ämnena språk, 

fysik, kemi och matematik.12 Syftet att ”rangordna” elever var att få ett urval av elever till en högre 

utbildning, men även för att få ett urval till vilka som ”skulle” söka vilka jobb. Systemet hade en 

statisk syn på kunskap och byggde på att eleverna jämfördes med varandra och betyget sattes utifrån 

den Gausska normalfördelningskurvan. Detta kunde medföra att elever med samma kunskaper, inom 

ett visst ämne, ändå fick olika betyg beroende på att det gamla systemet byggde på en 

normalfördelning för varje ämne och årskurs där en viss procent elever fick ett visst betyg.13 Den 

procentuella fördelningen av respektive 1-5 betyg såg ut följande; sju procent av eleverna fick en 5:a 

, en 4:a gavs till 24 procent, 38 procent av eleverna fick medelbetyget 3:a, 2:orna gick till 24 procent 

av eleverna och slutligen gav man sju procent 1:or.14

 

Betygsskalan bygger på det statistiska antagandet att den stora jämförelsegruppens resultat är 

normalfördelade. Nedan (figur 1) följer en beskrivning på hur en normalfördelning kan se ut enligt 

den Gausska normalfördelningskurvan.15

 
11 Egidius, H. (1994). Kunskapsrelaterade betyg, s.20-22 
12 Egidius,  H. (2005). Att vara lärare i vår tid. s.159 
13 Skolverket. (2001). Bedömning och betygssättning - kommentarer med frågor och svar. s. 12-27 
14 sv.wikipedia.org 2007-07-20 
15 Rudberg, B. (1993). Statistik. s. 111-112 



Figur 1Den Gausska normalfördelningskurvan 

Den normalfördelade betygspoängen
enligt den gamla läroplanen 

1 2 3 54

24%

7% 7%

24%

38%

 
Källa: Rudberg, B. (1993). Statistik 

Av figuren framgår hur många procent av eleverna som bör finnas inom varje betygssteg om 

variabeln är normalfördelad.16 Detta system verkade bra till en början men allteftersom tiden gick 

insåg man att det fanns en mängd brister och nackdelar med det relativa systemet. I och med detta 

dyker dagens målinriktade betygssystem upp. I följande stycke behandlas det relativa systemets 

nackdelar och uppkomsten av ett målinriktat betygssystem.  

 

Under flera år ifrågasattes det relativa betygssystemet, men det dröjde väldigt länge innan det byttes 

ut mot dagens system med ett målinriktat lärande. Redan 1969 uppdagades orättvisorna med det 

relativa systemet, vilket gjorde att en betygsutredning tillsattes och skolöverstyrelsen fick uppdraget 

att utreda svårigheterna och ”behovet av betyg”. Åren som följer genomförs flera betygsutredningar. 

I SÖ69 utreds betygens vara eller icke vara, hur betygssättningen fungerar och betygens effekter och 

former. SÖ69 tog även fram målbeskrivningar till betygen. 1973 kom ännu en betygsutredning, 

vilken ville att eleverna skulle få omdömen istället för betyg. Många år senare konstaterade en 

grupp, tillsatt av utbildningsdepartementet, att det relativa betygssystemet inte längre var gångbart.17 

Därefter har det genomförts försök av svenska staten att centralisera skolan genom ramstyrning där 

staten relativt detaljerat angav hur varje skola skulle skötas, vilket tydligt framkommer i Lgr 80.18 

Med en centraliserad styrning menas att skolans stoff och utformning formulerades centralt för att 

därefter delges skolorna. Skolan var dessutom materialstyrd, vilket innebar att staten beslutade vilket 

material, skolorna skulle använda för att på så sätt få en mer likvärdig utbildning sett över landet. 

Lärarna skulle fungera som förmedlare och kontrollanter så att eleverna verkligen lärde sig vad 

staten bestämt. Det visade sig emellertid att läraren hade större påverkan för varje elevs utbildning 

                                                 
16 Rudberg, B. (1993). Statistik. s. 111-112 
17 Davidsson L, Sjögren B, Werner L. (2001). Betyg. s. 14 

 4
18 Skolöverstyrelsen. (1980). Läroplan för grundskolan. s. 9 
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än staten trott. För att kunna genomföra en positiv förändring av skolan krävdes det att lärarnas 

erfarenheter och kunskap togs till vara, vilket inte hade skett. Detta gjorde att projektet fick 

överges.19 Utifrån detta fick läraren och även eleverna mer frihet att själva välja stoff i utbildningen, 

vilket medförde att inom ett och samma ämne kunde 2 klasser arbeta med helt eller delvis olika 

teman. Nackdelen var att eleverna ändå jämfördes med varandra när det var dags för betygssättning 

och elever som fick samma betyg inom ett ämne kunde ha förvärvat helt olika kunskaper.20

 

Andra nackdelar med det relativa betygssystemet var att läraren fortfarande (sedan övergången från 

de absoluta betygen) hade en viktig roll i betygssättningen och ”snälla” lärare gav bättre betyg och 

”strängare” lärare sämre. För att motverka detta fanns nationella prov, detta för att ge den enskilde 

läraren en ”mall” för hur dennes elever låg till i förhållande med andra i landet som läste samma 

ämne. Det var detta som gjorde betygen normrelaterade, grupprelaterade. Det kunde även vara så att 

en lärare som hade svårt att motivera varför en elev fått en 3 istället för en 4 kunde säga att 4: orna 

var slut. 21

 

Ytterligare en nackdel med denna betygssättning fick elever erfara gällande betygsnittet. ”Spannet” 

för betyget 3 var alldeles för stort. I praktiken kunde detta medföra att en elev med enbart ”starka” 3: 

or hade lägre snitt än en person med ”svaga” 3: or och en enda ”svag” 4: a, vilket kan klassas som 

väldigt orättvist. Vidare uppmuntrade systemet inte till samarbete mellan elever utan konkurrens. 

Den kanske viktigaste problematiken med det relativa systemet var kanske ändå att betyget gav en 

information om hur mycket eleverna kunde om ett visst ämne i förhållande till varandra, vad de 

faktiskt lärt sig kunde inte betyget utvisa.22

 

Allt detta leder till att ännu en betygsutredning tillsattes 1990 som föreslår att ett målrelaterat betyg 

ska ersätta det tidigare relativa systemet. Utredningen ville även att eleverna inte skulle kunna få 

högsta betyg förrän i gymnasieskolan. Istället skulle eleverna vara del i en kunskapsprocess med 

allmänna betygskriterier. I en remissomgång angående utredningens förslag förklarade de flesta 

instanserna sig positiva till mål och kunskapsrelaterat betygssystem men negativa till generella 

betygskriterier och kunskapsprogression. Regeringen var enad gällande att det fanns ett 

betygsbehov. Varje elev skulle efter genomgången skolgång kunna visa ett intyg på sina uppnådda 

kunskaper. Betyg som urvalsinstrument hade till viss del spelat ut sin rätt gällande intyg till 

gymnasieskola eftersom alla elever vid denna tidpunkt hade rätt till plats på gymnasieskola. Dock 

 
19 Slutbetänkande av skolkommittén. (1997). Skolfrågor – om skola i en ny tid. s. 15 
20 Egidius, H. (1994). Kunskapsrelaterade betyg. s. 22 
21 Ibid. s. 25 
22 Ibid. s. 26 
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måste elever ändå kunna konkurrera med andra i de fall det fanns fler sökande till platser. Samhället 

i sin helhet hade redan tidigare börjat eftersträva decentralisering. Detta skulle ske genom att 

beslutsfattandet förflyttades närmare varje verksamhet vilket skulle ge människor mera inflytande 

över sin tillvaro. 1991 övergår skolan till att bli kommunal. Förändringsarbetet krävde även 

ändringar i personal och organisationsfrågor. För att få förändringsarbetet att fungera med en lokalt 

och individuellt anpassad verksamhet behövde kommunerna få ansvar över både skolans 

organisation och ekonomi.23 I följande stycke tas upp när beslutet kom med ett målinriktat 

betygssystem. 

 

När det blev regeringsskifte från borgerlig till socialdemokratisk regering 1994 ändrades 

betygspropositionen på några punkter. Den borgerliga regeringen hade i sitt förslag velat att varje 

elev från vårterminen i årskurs fem skulle få hem en skriftlig beskrivning angående elevers insatser 

och kunskaper. De ville även att elever skulle få betyg i en sexgradig skala från A-F, från årskurs 

sju. Som stöd till betygssättningen skulle ett nationellt provsystem utarbetas. Riksdagen fattar i 

december 1994 ett beslut om att decentralisera verksamheten så att den blir mål- och resultatstyrd. 

Vi får även ett nytt betygssystem i grundskolan. Betyget blir kunskaps och målrelaterat. 

Betygsstegen blir G, VG och MVG och ska sättas från årskurs åtta. Utifrån kursplanernas kravnivåer 

sätts ett nationellt jämförbart slutbetyg. Vidare beslutas att om elever inte når upp till målen i något 

ämne får de inget betyg alls i det ämnet, men har rätt till ett skriftligt omdöme.24 Varje skola är även 

skyldig att förtydliga vilka mål utbildningen har för elever och föräldrar.25 Om föräldrarna önskar 

ska de kunna få skriftlig information, men denna får inte ses som ett betyg.26 En av dom viktigaste 

länkarna mellan skola, elever och föräldrar är utvecklingssamtalet (närmare beskrivning av 

utvecklingssamtalet och syftet med detta återfinns under kapitlet 2.2.6 Tydliga mål). På detta sätt 

ska det bli lättare för alla inblandade att följa elevernas kunskapsutveckling.27 I nästkommande 

kapitel behandlas det nuvarande målinriktade betygssystemet och hur det är uppbyggt med läroplan, 

kursplan och betygskriterier. 

 

2.2 Nuvarande betygssystem 2005 
 

Dagens betygssystem kom till 1994 efter ett regeringsbeslut där man decentraliserade verksamheten 

så att den blev mål- och resultatstyrd. Det nuvarande systemet, med ett målinriktat lärande, har sin 

 
23 Skolverket. (2004). Likvärdig bedömning och betygsättning. s.12 
24 Davidsson L, Sjögren B, Werner L. (2001). Betyg. s.16 
25 Lärarförbundet. (2004). Lärarens handbok. s. 10 
26 Davidsson L, Sjögren B, Werner L. (2001). Betyg. s.16 
27 Skolverket. (2004). Likvärdig bedömning och betygsättning. s.29 
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grund i definierade mål och kunskapsnivåer (se kapitel 2.2.2. a – ”mål att sträva mot” och ”mål att 

uppnå”) Prestationerna ska betygssättas efter hur bra eleven uppnått de mål som finns för kursen.28 

Betyget sätts efter en tregradig skala Godkänt, Väl godkänt och Mycket väl godkänt. Idag beslutar 

staten endast om skolans mål för vad eleverna ska kunna när de har avslutat utbildningen. Eftersom 

slutbetyget sätts utifrån stöd av kursplanens ”mål att uppnå” och nationellt fastställda betygskriterier 

ska det nya systemet främja för en mer likvärdig bedömning mellan skolor och elever och 

slutbetyget ska vara nationellt jämförbart. Dagens målinriktade betygssystem ger mer utrymme för 

den enskilda kommunen, skolan och läraren att bestämma vad lektionerna ska innehålla. Det finns 

konkreta mål att uppnå, men hur dessa mål ska nås bestäms lokalt.29 Personalen på skolorna har 

tillsammans med föräldrar och elever, i och med det nya systemet, fått större inflytande att arbeta 

efter det sätt som de själva anser är bäst för att få eleverna att nå de mål som angetts från staten.30 

För att få en bättre bild av hur systemet är uppbyggt kommer följande tre underkapitel att handla om 

läroplan, kursplan och betygskriterier. Det sista underkapitlet behandlar lokala kursplaner och 

betygskriterier och hur de uppkommer och vem som utarbetar dessa. 

 

2.2.1 Begreppen läroplan och kursplan 

För grundskolan finns en läroplan, där riktlinjer och mål för skolan återfinns, som fastställs av 

regeringen. Vidare finns det en kursplan för varje enskilt ämne i skolan, som även den fastställs av 

regeringen. Läroplanens mål och värdegrund genomsyrar målen och betygskriterierna i kursplanen, 

d.v.s. betygskriterierna bygger på kursplanen, som i sin tur är förankrad i läroplanen.31

 

Med hjälp av kursplanen kan både eleven och läraren se vilka mål undervisningen ska rikta sig mot 

och vad eleven ska ha uppnått efter femte- och nionde skolåret.32 För att kunna göra undervisningen 

organiserad, välja arbetssätt som ska tillämpas och få en helhet i verksamheten måste en lokal 

arbetsplan utarbetas. Rektorn har det övergripande ansvaret att se till att denna utarbetas utifrån de 

nationella målen. Detta skall enligt bestämmelser ske under medverkan av skolans personal samt 

företrädare av elever och deras vårdnadshavare. Lokal tolkning och översättning av de nationella 

kursplanerna gällande undervisningsplaner ska varje lärare göra i samråd med sina elever.33

 

 
28 Skolverket. (2001). Bedömning och betygssättning - kommentarer med frågor och svar. s. 12-27 
29 Slutbetänkande av skolkommittén. (1997). Skolfrågor – om skola i en ny tid. s. 15 
30 Ibid. s. 56 
31 Skolverket. (2000). Grundskolan. Kommentarer till grundskolans kursplaner och betygskriterier. s. 16 
32 Svensk Facklitteratur. (2002). Regler för målstyrning – Grundskolan. s. 54 
33 Skolverket. (2004). Likvärdig bedömning och betygsättning. s.18 
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2.2.2 Uppbyggnaden av skolans kursplaner och betygskriterier 
2.2.2.a Kursplan: 

1. ”Ämnets syfte och roll i utbildningen” – Här motiveras varför eleverna läser ämnet inom 

utbildningen och härrör till läroplanens mål och värdegrunder. 

2. ”Mål att sträva mot” – Dessa mål beskriver vilka kunskaper skolan avser att alla elever ska 

kunna tillägna sig och beskriver utbildningens innehåll. Målen ska sedan läraren och 

eleverna ha som grund att gå efter vid planering för undervisningen. 

3. ”Ämnets karaktär och uppbyggnad” - Här beskrivs innehållet i ämnet och dess centrala 

begrepp ”ämnets kärna” och används som stöd när undervisningen ska planeras. Vilken 

karaktär ämnet har (praktiskt eller teoretiskt) avgör hur detta avsnitt är upplagt och vad som 

beskrivs. 

4. ”Mål att uppnå” - Detta avsnitt behandlar vad varje elev bör kunna efter femte och nionde 

skolåret. Syftet med ett nationellt fastställt mål är att se om undervisningen fungerat och att 

utbildningen ska vara likvärdig över hela landet. Bedömningen efter femte året ligger till 

grund för att se om eleven klarat målet eller om stödundervisning behövs. De mål som anges 

för årskurs nio ligger till grund för att se om eleven besitter tillräckligt med kunskap för 

betyget godkänt.34 

 

2.2.2.b Betygskriterier:  

”Bedömningens inriktning”: Här tas det upp vilka betygskvaliteter och kunskaper som ska bedömas, 

oavsett betygstrappan. Lärare kan se till detta när de ska sätta betyg för att bedömningen ska bli mer 

likvärdig. Bedömningen ser till elevernas kunskaper, gentemot målen som finns. 

 

”Betygskriterierna”: Idag har vi ett betygssystem som innefattar betygen godkänd, väl godkänd och 

mycket väl godkänd. För att få ett högre betyg måste kriterierna för det lägre vara uppfyllda. 

Undantag från kriterierna kan göras om det finns särskilda skäl till detta såsom funktionshinder eller 

liknande som inte är tillfälligt och som kan bli ett hinder för att nå de olika målen för respektive 

betygsnivå. Utifrån den enskilde elevens kunskaper, vilka utvecklats under lektionstid eller i annat 

sammanhang, görs sedan bedömningen.35

 

2.2.3 Lokala kursplaner och betygskriterier 

Varje skola har möjlighet att utarbeta en egen lokal kursplan, men det finns inget krav att det ska 

finnas, däremot är varje lärare skyldig att förklara för elever vad som gäller för den egna 

verksamheten. Även om det inte finns krav på en lokalt utarbetad kursplan är läroplanen uppbyggd 
 

34 Skolverket. (2000). Grundskolan. Kommentarer till grundskolans kursplaner och betygskriterier. s.14-15 
35 Ibid. s. 15-16 
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så att det i praktiken bör finnas lokala kriterier.36 För att de lokala kursplanerna ska bli så rättvisa 

som möjligt, har Skolverket utarbetat allmänna råd som anger hur man kan eller bör handla i 

enlighet med skolans författningar.37 Flera skolor kan ha utarbetat samma lokala kursplan och 

betygskriterier för att få en rättvisare bedömning mellan skolor och elever.38 När det gäller betyget 

Godkänd skulle betygskriterier för betyget inte behövas, utan uppnåendemålen i kursplanen årskurs 

nio skulle vara tillräckliga.39 Dessa mål är nationellt fastställda och det är de enskilda skolorna som 

ska utarbeta vilka kriterium som gäller för den nivån. Varje lärare är skyldig att redovisa för 

eleverna på vilka grunder betygsättningen för betyget godkänt sker. För betygen Väl godkänd och 

Mycket väl godkänd finns redan nationellt fastställda kriterium för årskurs nio som underlag för 

bedömning.40 De nationellt fastställda betygskriterierna utarbetades till att börja med endast för 

nivån Väl godkänd för att senare (2000) även innehålla Mycket väl godkänd.41 Eftersom detta arbete 

är inriktat mot Idrott och hälsa följer nedan en beskrivning av hur bedömningen ser ut för just detta 

ämne. 

 

2.2.4 Bedömning och betygskriterier i ämnet Idrott och hälsa årskurs 9 

2.2.4.a Kursplan för Idrott och hälsa 2005 

I kursplanen för ämnet Idrott och hälsa står det att betydelsen av olika former av motion och 

rekreation är viktig för elevernas hälsa. Eleverna behöver utveckla sina kunskaper om sambandet 

mellan psykiskt/fysiskt välbefinnande och regelbundna fysiska vanor. Vidare betonas vikten av ett 

aktivt friluftsliv och kunskaper om kroppens funktion. Syftet med ämnet idrott och hälsa är att 

elevernas psykiska, fysiska och sociala förmåga ska utvecklas. Ämnet ska dessutom ge kunskaper 

om hur den egna livsstilen har betydelse för hälsan.42 Kursplanen uttrycker dessutom att ämnet ska 

”skapa förutsättningar för alla att delta i olika aktiviteter på sina egna villkor, utveckla gemenskap 

och samarbetsförmåga samt förståelse och respekt för andra”.43 Utbildningen ska också, genom 

fysiska aktiviteter, ge möjlighet till stärkt gemenskap mellan barn och ungdomar i ett internationellt 

och mångkulturellt samhälle.44 I Lpo-94, under rubriken ”Mål att uppnå i grundskolan”, står det att 

skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola ”har grundläggande kunskaper om 

förutsättningarna för en god hälsa samt har förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan 

och miljön”.45  Kursplanen i Idrott och hälsa innehåller även mål att sträva mot.46 

 
36 Skolverket. (2001). Bedömning och betygssättning – kommentarer med frågor och svar. s. 42 
37 www.skolverket.se Allmänna råd 2005-11-16 
38 Se bilaga 3 – Lokal kursplan 
39 Davidsson L, Sjögren B, Werner L. (2001). Betyg. s. 80 
40 Skolverket. (2001). Bedömning och betygssättning – kommentarer med frågor och svar. s.19  
41 Davidsson L, Sjögren B, Werner L. (2001). Betyg. s. 24 
42www3.skolverket.se Kursplan och betygskriterier för Idrott och hälsa 2005-11-16 
43 Svensk Facklitteratur. (2002). Regler för målstyrning – Grundskolan. s. 94 
44www3.skolverket.se Kursplan och betygskriterier för Idrott och hälsa 2005-11-16 
45 Lärarförbundet. (2004). Lärarens handbok.  s. 15 

http://www.skolverket.se/
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Förutom betygskriterierna finns även de bedömningsgrunder som är relevanta för samtliga 

betygsnivåer i kursplanen för Idrott och hälsa. En av de viktigaste bedömningsgrunderna är elevens 

kunskaper om de metoder och hälsofaktorer som påverkar den egna fysiska och psykiska hälsan. 

Även förmågan att använda ändamålsenliga rörelsemönster samt breda fysiska aktiviteter utgör en 

bedömningsgrund. Att kunna utföra kontrollerade rörelser med precision och hänsyn samt att kunna 

uttrycka känslor och stämningar på ett rytmiskt och estetiskt sätt är också en grund för bedömning. 

Vidare ska eleven kunna förstå vikten av en fysiskt aktiv livsstil, både för individen och för 

samhället.47

 

2.2.4.b Betygskriterier för Idrott och hälsa årskurs nio 

I grundskolans årskurs nio är ämnet Idrott och hälsa ett obligatoriskt ämne med betygsskalorna G, 

VG samt MVG. Den betygsättning som lärare ska ge eleverna i detta ämne ska vara förankrat i de 

mål och riktlinjer som regeringen har fastställt nationellt i Lpo-94 (SKOLFS 1994:1). För ämnet 

finns det betygskriterier utarbetade av Skolverket för årskurs nio.48 Betygsnivåerna VG samt MVG 

är nationellt fastställda för att främja en likvärdigare bedömning, sett över hela Sverige.49  Att 

bedöma en elevs kunskaper och sedan sätta ett betyg som ska vara rättvist kan vara väldigt svårt. I 

nästkommande tre underkapitel ges en liten insikt i hur viktigt det är med tydliga mål och att läraren 

har delgivit eleverna dessa så de vet vad som krävs för att få ett visst betyg. Vidare ges en närmare 

beskrivning av dagens utvecklingssamtal. 

 

2.2.5 Betygsättning 

Bedömningen i nya systemet är väldigt olik det tidigare och det ställer nya krav på betygssättningen. 

Istället för att mäta hur många fakta som eleverna kunde återge och jämföra detta gentemot andra 

elever så ska lärarna värdera och bedöma elevernas förmåga att söka, använda och sammanställa 

kunskaper om sammanhang och fakta.50 En svårighet med den nya betygssättningen är att tidigare 

jämfördes eleverna genom provresultat och nationella prov. Den bedömning med ett målrelaterat 

system som vi har idag ställer däremot större krav vid betygssättningen eftersom eleverna inte finns 

med på en ”nationell poängskala” utan den enskilde eleven bedöms utifrån samma kriterier och mål 

även om innehållet i kursen skiljer sig åt. 51

 

 
46 Se bilaga 1 – Mål att sträva mot 
47www3.skolverket.se Kursplan och betygskriterier för Idrott och hälsa 2005-11-16 
48 Se bilaga 2 - Betygskriterier för årskurs 9 
49 Skolverket. (2001). Bedömning och betygssättning – kommentarer med frågor och svar. s.20 
50 Egidius, H. (2005). Att vara lärare i vår tid. s. 159-160 
51 Skolverket. (2004). Likvärdig bedömning och betygsättning. s. 30 
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”När läraren ska sätta betyg så ska denne utgå från kursplanernas mål och 

betygskriterier i varje ämne. Elevens närvaro på lektioner, flit, ambition, läxläsning 

samt vad eleven gör på lektionerna är alltså i sig ingen grund för betygssättning 

utan endast ett sätt för eleven att nå målen. Läraren ska kontinuerligt informera 

eleven om hur det går för eleven och vad denne behöver förbättra för att nå målen. 

Bedömning ska ske på ett så allsidigt sätt som möjligt, vid flera 

bedömningstillfällen, och får inte utgå från ett enskilt prov eller test.”52

 

Detta ställer höga krav på den enskilde läraren när det gäller att sätta betyg och om många lärare är 

kvar i det ”gamla tänket” och det gamla systemet kan detta medföra en orättvis behandling av 

elever.53  

 

2.2.6 Tydliga mål 

I grundskoleförordningens kapitel 7 paragraf 2 står det att läsa: 

 

”Läraren skall fortlöpande informera eleven och elevens vårdnadshavare om elevens 

skolgång. Minst en gång varje termin skall läraren, eleven och elevens vårdnadshavare 

samtala om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas 

(utvecklingssamtal). Vid utvecklingssamtalet skall läraren i en framåtsyftande 

individuell utvecklingsplan skriftligt sammanfatta vilka insatser som behövs för att 

eleven skall nå målen och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för 

läroplanen och kursplanerna. Utvecklingsplanen kan även innehålla överenskommelser 

mellan lärare, elev och vårdnadshavare. Informationen vid utvecklingssamtalet bör 

grunda sig på en utvärdering av elevens utveckling i förhållande till målen i läroplanen 

och kursplanerna. På begäran av en elevs vårdnadshavare skall läraren som ett 

komplement till utvecklingssamtalet även lämna annan skriftlig information om elevens 

skolgång än vad som avses i första stycket.”54

 

Syftet med utvecklingssamtal är att varje elev och dennes vårdnadshavare ska informeras om var 

eleven ligger till utvecklingsmässigt utifrån skolans mål, samt tillsammans sätta möjliga framtida 

mål för eleven. Att varje elev får ett utvecklingssamtal per termin är ett minimikrav, om 

elev/lärare/förälder behöver eller önskar så hålls ytterligare samtal. Samtalet om varje enskild elevs 

kunskapsutveckling ska i enlighet med skolans strävansmål förhoppningsvis verka till att varje elev 
 

52 Skolverket. (2004). Likvärdig bedömning och betygsättning. s. 30 
53 Skolverket. (2001). Bedömning och betygssättning - kommentarer med frågor och svar. s. 12-27 
54 Skolverket. (2005). Den individuella utvecklingsplanen – Allmänna råd och kommentarer. s. 8-9 
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får tillräcklig förståelse om den egna kunskapen samt tar ansvar för sitt skolarbete och de framtida 

valmöjligheter detta ger. För att eleverna ska få en positiv kunskapsutveckling krävs att skolan 

klargör målen i läroplaner och kursplaner samt lokalt satta mål för eleverna. Har eleverna varken 

förstått eller fått veta målen medför detta att skolan misslyckats med sitt åtagande som enligt Lpo-94 

bland annat innebär att skolan har en skyldighet att klargöra målen för eleverna. I Lpo-94 står det 

skrivet att alla som arbetar i skolan ska hjälpa elever oavsett kön att ta ett personligt ansvar samt att 

de ska kunna påverka sina studier. Demokratiska arbetsformer tillsammans med lärarna ska 

förbereda eleverna att medverka i ett demokratiskt samhälle. Ett sätt som lärare och elever ska 

använda sig av är att tillsammans exempelvis planera och utvärdera den undervisning som bedrivs. I 

och med detta är det viktigt för skolan att tydliggöra för eleverna målen i utbildningen, vilket även 

ska underlätta för den enskilde elevens ställningstagande i frågor som rör dennes framtid.55 Korp 

(2003) stödjer detta och menar att eleverna inte får en positiv utveckling i deras inlärning om inte 

skolan ger eleverna tydliga mål med undervisningen.56  

 

Den nationella utvärderingen av grundskolan 2003 pekar på att elevernas kunskaper om målen är 

bristfälliga i många skolor. En förutsättning för att elever skall kunna vara delaktiga och aktiva i 

planeringen av undervisningen är att eleverna känner till målen för ämnena. Lärare tycks ha svårt att 

kommunicera, både med elever och föräldrar, vad eleven skall kunna och vilka kunskapskvaliteter 

som bedöms och betygssätts.57  

 

2.2.7 Betygskännedom  

Eftersom eleverna ska få kännedom om de kriterier som ligger till grund för betygssättningen så är 

det av stor betydelse att de lärare som sätter betygen har granskat kriterierna och målen noga och 

verkligen förstått dessa. I en Internetpublicerad artikel som är ett utdrag från ett forskningsprojekt 

om Kön – Idrott – Skola, har fem idrottslärare för grundskolan blivit intervjuade om betygsättningen 

och dess bedömningsgrunder. Vid frågan om vilka mål de har med sin undervisning så tydliggörs 

främst två aspekter. Dels att det är viktigt att eleverna ska tycka att det är roligt och dels att de ska få 

ett bestående intresse av fysisk aktivitet. Här saknas relationen mellan kursplanens mål och lärarnas 

egna värderingar. Det framkommer också att lärarna har svårt att tolka och konkretisera deras egna 

nedskrivna lokala betygskriterier. En kortare fallbeskrivning med en av lärarna återges som ett 

utdrag ur en intervju. Där får denne beskriva målet med ämnet, viktiga kunskaper samt vilka 

kriterier som ligger till grund för betyget MVG. Slutsatsen av intervjun var att målet kunde vara en 

 
55 Lärarförbundet. (2004). Lärarens handbok. s.10-20 ISBN 91-85096-830 
56 Korp, H, (2003). Kunskapsbedömning – Hur vad varför. s. 81 
57 Skolverket. (2004). Grundskolan i blickpunkten. Sammanfattning och slutsatser från nationella utvärderingen av 
grundskolan 2003. s. 56 



 13

                                                

sak, kunskapen en annan och grunden för hur eleverna bedöms en tredje sak. Samtliga intervjuade 

lärare visade upp samma godtycklighet vad gällde bedömningsgrunderna. Samma studie visar också 

att det lärarna främst prioriterar vid betygsättning är elevernas personliga färdigheter trots att det inte 

på något ställe betonas i styrdokumenten.58   

 

Skolverket har gjort en nationell utvärdering av grundskolan 2003 (NU03), rapport 235, och inom 

ramen för denna har de publicerat en fördjupad ämnesrapport för Idrott och hälsa. Ur denna rapport 

framkommer att det är en högre andel av lärarna än eleverna som anser att det stämmer mycket bra 

att eleverna får kännedom om betygskriterierna och kursplanens bestämmelser.59 Vidare indikeras 

att eleverna inte kritiskt reflekterar genom samtal och diskussion i tillräckligt stor utsträckning.60 

Vikten av ett likvärdigt betygssystem i dagens skola går inte att ta miste på och i nästkommande 

underkapitel ska vi gå in på vilka grunder ett Godkänt ska ges och om skolorna följer ”mallen”. 

 

2.2.8 Likvärdiga betyg  

I Skolverkets lägesbedömning 2005 konstateras att det behövs tydligare kursplaner för att lärarnas 

bedömning och betygssättning ska bli mer rättvis. Många elever upplever att betygsättningen i idrott 

och hälsa är orättvis, inte bara mellan elever utan också mellan olika skolor. Styrdokumentens texter 

är i sig inte tillräckliga för att garantera likvärdighet och rättvisa, utan dessa måste diskuteras mellan 

kollegor för att uppnå en gemensam tolkning.61 Ett sätt att komma ifrån olikheter mellan 

skolor/lärare är att kontinuerligt genomföra uppföljning och utvärdering av arbetet och på så sätt 

utveckla skolan.62

 

I Riksrevisionens granskning 2004 av betygens lika värde konstateras att fullständig likvärdighet ej 

kan uppnås med nuvarande betygssystem. Om kraven för att uppnå godkänt varierar mellan skolor 

så innebär det också att elevernas rätt till likvärdig utbildning och kunskap, i enlighet med skollagen, 

blir svårförenligt. Vidare visar granskningen att om inte likvärdighet kan uppnås vid betygsättningen 

så kan den enskilde elevens rättsäkerhet ej garanteras när eleven söker till attraktiva utbildningar på 

Universitet och högskolor.63  

 

Att kunna hitta i skogen med hjälp av karta och kompass och/eller kunna dansa minst tre danser 

finns skrivet som mål att kunna uppnå i läroplanen för att få betyget godkänd, men ämnesrapporten 
 

58 www.idrottsforum.org Kön Idrott Skola  2006-01-10 
59 Skolverket. (2005). Nationella utvärderingen till grundskolan, ämnesrapport till rapport 253, Idrott och hälsa s. 94 
60 Ibid. s. 155 
61 Skolverket. (2004). Likvärdig bedömning och betygssättning - Skolverkets allmänna råd och 
kommentarer. s.11 
62 Slutbetänkande av skolkommittén. (1997). Skolfrågor – om skola i en ny tid. s. 56 
63 Riksrevisionsverket. (2004). Betyg med lika värde? - en granskning av statens insatser. s. 18-19 

http://www.idrottsforum.org/


 14

                                                

för Idrott och hälsa (2005, Skolverket), visar att cirka 23 procent av eleverna som fått betyget 

godkänt eller bättre inte klarar av denna färdighet. Dessutom är det drygt tre procent av eleverna 

som inte kan simma 200 meter trots att de fått betyget godkänt. Rapporten visar också på att det 

endast är 34 procent av dem som fått betyget MVG som erhållit kunskap om friluftsliv. Det 

framkommer också att de som är aktiva inom idrott på fritiden också når de högre betygsnivåerna. 

Annat som rapporten visar på är att kraven mellan olika skolor för att nå upp till godkännande nivå 

varierar stort mellan olika skolor. Utvärderingen visar även att elever som endast klär om och är 

närvarande ändå kan få betyget godkänt trots att de knappt deltar i undervisningen. Det noteras även 

att pojkar och flickor får högre betyg av manliga lärare än kvinnliga lärare.64 Detta med manligt och 

kvinnligt inom idrottslig verksamhet kan diskuteras till oändlighet. I nästa underkapitel ska vi titta 

närmare på genusperspektivet och skillnaden mellan pojkar och flickor gällande fördomar, kunskap 

och insikt i ämnet Idrott och hälsa.  

 

2.2.9 Genusteorin 

Under väldigt lång tid var pojkar och flickor åtskilda i idrottsämnet, eller gymnastik som man 

kallade ämnet ända fram till 1980. Ämnet bytte namn i och med den nya läroplanen Lgr 80 som då 

trädde i kraft. I och med denna läroplan började man även mer och mer betona samidrott mellan 

pojkar och flickor. Detta var ett steg i arbetet mot jämställdhet som, under 80-talet, hett debatterades 

runt om i landet. Innan Lgr 80 ansågs pojkar och flickor så olika varandra, mest fysiskt, att det i stort 

sett var omöjligt att utöva idrott tillsammans. Det intressanta var att när arbetet påbörjades med 

samidrott var orsaken just att pojkar och flickor var olika. Anledningen till att man skulle 

sammanföra flickor och pojkar var att de skulle lära sig visa hänsyn till varandra, trots olikheter.65

 

Genusperspektivet spelar en central roll för att få ett helhetsbegrepp angående ämnet Idrott och 

hälsa. Enligt Birgitta Fagrell, dr i pedagogik, befästes föreställningar om vad som är manliga och 

kvinnliga sportintressen redan som barn. Redan innan barn utvecklat större fysiska skillnader finns 

denna ”könssegregering av aktiviteter”. Fagrell beskriver även i sin avhandling att flickor visade 

tendenser att prova på ”killaktiviteter”, men inte tvärtom. Vidare skriver Fagrell att studien hon 

genomförde visade på ”tydliga genusmönster” och varken flickorna eller pojkarna hade svårigheter 

med att ”plocka ut” kill- respektive flicksporter (enligt hennes studie föredrog pojkar lagidrotter 

såsom ishockey och fotboll och flickor aktiviteter där konståkning och ridning var bland de främsta), 

men att motivera varför detta var kill- och tjejsporter var svårt för de som deltog i undersökningen. 

 
64 Skolverket. (2005). Nationella utvärderingen till grundskolan, ämnesrapport till rapport 253, Idrott och hälsa. s. 157-
159 
65 www.idrottsforum.org Idrottens genus 2007-08-07 

http://www.idrottsforum.org/articles/larsson/larsson.html
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Med genusmönster menas de föreställningar man får redan som barn, när det gäller vilka aktiviteter 

som är manliga och vilka som är kvinnliga, även avspeglar sig i skolans värld och när barnen i 

undersökningen resonerade kring vilka aktiviteter som hörde respektive kön till behövde barnen 

nästan inte fundera, det verkade som om de redan kände till svaren. Slutligen går det läsa i Fagrells 

rapport att kategorierna kvinnligt och manligt värderades olika av undersökningspersonerna. Pojkar 

som idrottar tillskrivs egenskaper som behövs för att vara en bra idrottsutövare och lyckas inom 

idrottsvärlden eftersom manlighet förknippades med mod och styrka. Kvinnlighet förknippades 

däremot med rädsla och ”fjompighet”, vilket inte är fullt lika bra egenskaper för att lyckas inom 

idrott. 66

 

Pedagogen Håkan Larsson har även han forskat angående genus och om manliga respektive 

kvinnliga idrottsegenskaper. I hans undersökning intervjuades äldre ungdomar mellan 16-19 år. Ett 

utslag blev att ungdomar, även i denna undersökning, verkar ha en generell bild på hur manligt och 

kvinnligt ”ser ut” inom idrottens värld. Mannen beskrivs som ”prestationsinriktad”, förnuftig och 

aktiv och kvinnan som ”relationsinriktad”, känslosam och passiv när det gäller idrott. Det intressanta 

var att när ungdomarna sedan skulle beskriva sig själva och sitt eget idrottsutövande blev bilden en 

helt annan. Pojkarna beskrev sitt idrottande utifrån sociala värden, kamratskap och inte alls så 

prestationsinriktat, medan flickorna hade en betydligt seriösare inställning till sitt idrottsutövande än 

vad som tidigare beskrivits. Vidare menar Larsson att det framkom fler motsägelsefulla svar. När 

ungdomarna skulle beskriva vad pojkar respektive flickor föredrar för ”typ av” tränare menade de att 

flickor föredrar demokratiskt ledarskap och pojkar en mer auktoritär tränare, men även detta visade 

sig misstämma när man sedan ställde frågan till varje enskild person angående vilken sorts tränare 

de själva skulle vilja ha. Svaren blev då återigen det motsatta.67

 

Flickor och pojkar är olika, vad gäller den fysiska aspekten, men avspeglar sig detta i betygen? Inom 

de flesta skolämnen redovisar flickor högre betygssnitt än pojkar med undantag för just Idrott och 

hälsa där största andelen elever med betyget mycket väl godkänt är pojkar och flickor står för största 

andelen med betyget icke godkänt.68 I början av 80-talet blev idrottslektionerna könsblandade, i och 

med detta började flickornas betyg sjunka i jämförelse med pojkarnas.69 Pojkar, generellt sett, anser 

att de inte behöver vara rädda för att utöva aktiviteter och svettas mycket, till skillnad från 

majoriteten hos flickorna som säger sig varken blivit svettiga eller fått visa vad de verkligen kan.70 

Att flickor i allmänhet har lägre betyg än pojkar bryr de sig själva inte om, utan tycker det är så det 
 

66 www.rf.se Idrott, kön och genus - en kunskapsöversikt s.25-30 2005-12-30 
67 Ibid. 
68 Skolverket. (2005). Nationella utvärderingen till grundskolan, ämnesrapport till rapport 253, Idrott och hälsa. s. 127 
69 Isobel Hadley-Kamptz, (2004). Nej till flickakast.
70 Skolverket. (2005). Nationella utvärderingen till grundskolan, ämnesrapport till rapport 253, Idrott och hälsa. s.32 

http://www.rf.se/


ska vara .71 Anledningen till att flickor resonerar på detta vis kan vara att ämnet oftare möter 

behovet hos pojkarna och flickornas intressen får stå vid sidan om.72 Idrottsutövandet under 

lektionstid är mer anpassat åt aktiviteter som pojkar anser är roliga.73  Enligt Larssons och 

Selimsons undersökning, angående vad skillnaden i förutsättningar kan vara mellan pojkar och 

flickor när betygen ska sättas i Idrott och hälsa, dominerar bollsporter under lektionstid, vilket 41 

procent av pojkarna som tillfrågades utövade på sin fritid. Flickor har i allmänhet lättare för 

koordination än pojkar och flickornas idrottsintressen; gymnastik, dans och aerobics utövas bara 

under 11 procent av idrottstimmarna.74 Även om flickor ser sig själva som ”sämre” än pojkar i idrott 

behöver inte läraren ha samma åsikt, men i den ”riksrepresentativa SIH-studien” som genomfördes i 

årskurs nio, på 48 slumpvis valda grundskolor i Sverige, hade pojkarna högre betyg än flickorna. 

Diagrammet nedan (se figur 2) åskådliggör detta och visar tydligt att i den undersökningen hade 

flickor lägre betyg än pojkar, då främst vad gäller betyget MVG, men även VG.75

 
Figur 2 Skillnaden i betyg mellan flickor och pojkar 
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Är det verkligen så att flickor har mindre kunskaper än pojkar när det gäller hälsoaspekten, är sämre 

på att uttrycka känslor och stämningar med hänsyn till rytm och använda kroppen på ett lämpligt 

förfarande eftersom de har sämre betyg? Värderas pojkarnas prestationer mer? Ovanstående 

formuleringar betonas i betygskriterierna för årskurs 976. I Larsson, Fagrell och Redelius artikel är 

det viktigt att vara en bra kompis och visa ledaregenskaper när man pratar betyg, men även 

idrottsresultat är betydelsefulla för lärarnas bedömning. Utan personliga färdigheter kan elever inte 
 

71 Skolverket. (2003). Skolämnet Idrott och hälsa i Sveriges skolor - en utvärdering av läget hösten 2002. s. 51 
72 Skolverket. (2005). Nationella utvärderingen till grundskolan, ämnesrapport till rapport 253, Idrott och hälsa. s. 38 
73 Ibid. s. 32 
74 Larsson D, Selimson P. (2005). Måste man ”lira” boll för att få MVG? Vad är det som gör att flickor får sämre betyg 
än pojkar i Idrott och hälsa? s.26 
75 www.idrottsforum.org 2006-01-10 
76 Se bilaga 2 - Betygskriterier för årskurs 9 

http://www.idrottsforum.org/
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få ett MVG, enligt lärare som ingick i den undersökningen.77 Flickor anser att de ska har sämre 

betyg än pojkar eftersom de inte tror sig kunna mäta sig, fysiskt sett, med pojkar78, men i 

bedömningskriterierna för årskurs nio går det inte att utläsa att resultat ska vara avgörande för att få 

det högre betyget.79 Dessa sidor i bakgrunden har behandlat betygssystemens historia, hur dagens 

målinriktade betygssystem är uppbyggd, svårigheter med betygssättning och likvärdiga betyg och 

skillnaden mellan pojkar och flickor. Efter att ha visat på en rad fakta angående detta ska det i 

nästkommande del presenteras den undersökning som gjordes angående elevers kännedom om 

betygskriterierna i ämnet idrott och hälsa. 

 
77 www.idrottsforum.org 2006-01-10 
78 Skolverket. (2003). Skolämnet Idrott och hälsa i Sveriges skolor - en utvärdering av läget hösten 2002. s. 51 
79 Se bilaga 2 - Betygskriterier för årskurs 9 

http://www.idrottsforum.org/


 18

3. Syfte och frågeställningar 

 

3.1 Syfte 
 

Syftet med undersökningen är att få kunskap om elever i år nio blivit informerade om 

betygskriterierna för G, VG och MVG i ämnet Idrott och hälsa samt om de kan identifiera dessa 

betygskriterier. 

 

3.2 Frågeställningar 
 

Vi vill också att denna studie ska ge oss ökad förståelse för om; 

• Eleverna kan skilja på betygskriterierna G, VG och MVG? 

• Det är någon skillnad mellan flickor och pojkar beträffande kännedom om betygskriterierna? 

• Eleverna blivit informerade om betygskriterierna? 
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4. Metod 

 

Vi har genomfört en empirisk undersökning och valt att använda oss av en kvantitativ metod i vår 

undersökning. Vid användandet av en kvantitativ metod innebär det att man använder sig av siffror 

och tal när man redovisar resultat av till exempel enkäter, frågeformulär, tester och prov, istället för 

att använda sig av en mängd ord.80 Karakteristiskt är att flera personer tillfrågas, att resultatet är 

mätbart och att det är forskarens intressen som styr utformandet av frågorna och på vilket/vilka sett 

dessa kan besvaras, inte de personer som ingår i undersökningen. Vidare har/får forskaren inte en 

nära relation till personerna som ingår i undersökningen, vilket en kvalitativ undersökning kan 

medföra.81  

 

Valet att göra undersökningen baserad på enkäter, istället för till exempel intervjuer, var att vi ansåg 

att enkäter bäst kunde besvara vårt syfte. Vidare ville vi nå ut till fler elever och få en bred 

undersökningsgrupp, vilket förhoppningsvis skulle medföra att tillförlitligheten i undersökningen 

ökade.82  

 

4.1  Enkätfrågornas utformning  

 

En svårighet, när man använder sig av en enkät är att på bästa sätt formulera frågorna för att dessa 

ska vara relevanta för undersökningen och inte kunna misstolkas av respondenterna.83 Enkäterna är 

utformade utifrån vårt syfte, att få svar på om elever är medvetna om betygskriterierna i idrott och 

hälsa. När vi utformade enkäten utgick vi ifrån skolornas lokala kursplaner för att formulera 

frågorna för Godkänt och de nationella kriterierna för VG och MVG- frågorna, detta för att ge 

eleverna så lika förutsättningar som möjligt för att öka sanningsenligheten. Vi valde att ta med flest 

frågor angående de kriterier som motsvarade betygsnivån Godkänt, därför att det är den nivå som 

alla elever har en rättighet att uppnå. Vidare tog vi med frågor på VG och MVG nivå för att lättare 

kunna urskilja om det finns någon skillnad mellan pojkar och flickor vad gäller hur insatta de är i 

betygskriterierna. Dessutom tyckte vi att det vore intressant att se om det skiljer sig mellan könen i 

vetandet om de högre betygskriterierna VG och MVG. Vi valde att lämna ut enkäten på ett A4 ark, 

skriven på både fram och baksidan, istället för en enkät med två A4 ark, detta för att inte det ska 

kännas jobbigt att besvara enkäten och förhoppningsvis göra eleverna mera positivt inställda.  

 
80 Bell, J. (1993). Introduktion till forskningsmetodik. s. 31 
81 Bryman, A. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. s. 272-273 
82 Bell, J. (1993). Introduktion till forskningsmetodik. s. 13 
83 Ibid. s. 73 
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Frågorna är formulerade på ett sådant sätt att det finns både öppna och slutna frågor. Med slutna 

frågor menas att det finns fasta svarsalternativ medan det i de öppna frågorna ges möjlighet för 

eleverna att skriva vad de tror är viktigt. Fördelen med att använda sig av slutna frågor i en enkät är 

att öppna frågor kan vara svåranalyserade. Nackdelen med slutna frågor i en enkät är att 

spontaniteten försvinner, att det finns för få svarsalternativ, att ord kan uppfattas olika av 

respondenterna och att engagemanget försvinner eftersom enkäten blir för distanserad. Däremot kan 

validiteten bli högre vid användandet av slutna frågor eftersom det skrivna svaret inte behöver 

tydas.84 Efter att vi tagit del av för- och nackdelarna med öppna respektive slutna frågor i en enkät 

ansåg vi att det bästa var att bygga vår enkät på slutna frågor. De flesta frågorna i vår enkät är slutna 

frågor för att få så konkreta svar som möjligt. Detta för att sammanställningen och redovisningen av 

resultatet skulle underlättas. Enkäten avslutades med en öppen fråga för att eleverna själva, med 

egna ord, skulle få visa sin kunskap om de olika kriterierna istället för att ha ett förtryckt 

svarsalternativ att förlita sig på, som i tidigare slutna frågor. För att få svar på vår frågeställning om 

det är någon skillnad mellan flickor och pojkar beträffande kännedom om betygskriterierna, 

medförde detta att vi valde att göra en fråga på enkäten där vi lät eleverna kryssa för om de var tjej 

eller kille. Enkäterna var konfidentiella, vilket innebar att det inte fanns någon rad för att skriva dit 

namnet.  

 

4.2 Urval 
 

Vi har valt att begränsa vår undersökning till att gälla åtta niondeklasser på tre skolor i Västerbotten. 

Sammanlagt var det 194 elever som skulle delges enkäten. Anledningen till valet att ha med flera 

skolor i undersökningen var för att öka validiteten genom att elevunderlaget blev större, men även 

för att inte valet av skola skulle ha betydelse för slutresultatet. Skolorna är utvalda utifrån att dessa 

har en gemensam lokal kursplan i ämnet Idrott och hälsa.85 Därmed bör eleverna i undersökningen 

ha liknande förutsättningar, eftersom de fått ta del av samma betygskriterier, att besvara 

enkätfrågorna. 

 

Av de 194 eleverna som ingick i undersökningen fick vi in 170 svar som vi kunde behandla och 

därmed blev det totala bortfallet 24 elever. Av dessa 24 enkäter som inte blev med i undersökningen 

var tre enkäter inte fullständiga; på en av dessa var endast två svar ifyllda, på en annan hade någon 

glömt fylla i fråga 9-15 och på den sista var endast första frågan ifylld. 21 enkäter blev ej inlämnade 

på grund av att dessa elever inte var närvarande vid frågetillfället. 

 
84 Bryman, A. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. s. 158-162 
85 Se bilaga 3 – Lokal kursplan 
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4.3 Material  
 

När eleverna genomförde undersökningen användes penna och papper. 
 

4.4 Procedur 
 

När vi ansåg oss färdiga med utformningen av enkäten lät vi genomföra en ”pilotstudie” 86 där fyra 

personer testade att fylla i den för att vi bättre skulle se om den var lättförståelig, bra utformning och 

om den var anpassad till ålderskategorin som skulle ingå i forskningen. Personerna i fråga var i 

samma åldersgrupp som den tilltänkta urvalsgruppen, men de fyra som gjorde denna ”pilotstudie” 

deltog inte i själva enkätundersökningen. När detta var gjort gick vi igenom enkäten för att se om 

någonting verkade vara oklart. Efter genomgång, av de fyra försökspersonernas enkätsvar, ansåg vi 

att enkäten var korrekt och kunde börja ge ut den till de klasser den var ämnad för. 

 

Innan utdelningen av våra enkäter tog vi kontakt med respektive lärare för att hitta en tid som var 

lämplig för eleverna att på bästa sätt kunna besvara enkäten. Vi ville helst att tiden för ifyllandet inte 

skulle inverka på någon lektion med praktiska inslag, då det kanske kunde ha stressande inverkan, 

men 107 elever var ändå tvungna att fylla i enkäten under en idrottslektion p.g.a. att det var enda 

tillfället som fanns tillgängligt just när denna undersökning skulle genomföras. Vi märkte ingen 

skillnad i tiden som lades ned på ifyllandet av enkäten, beroende på om vi delade ut den under en 

idrottslektion eller teorilektion. De elever som var frånvarande vid besvarandet av enkäten och även 

enkäter med ofullständiga svar har vi betraktat som bortfall vid sammanställningen. Under tiden 

eleverna svarade på enkäten var vi närvarande för att kunna reda ut eventuella oklarheter kring 

frågorna. Vid undersökningen hade 16 elever frågor angående enkäten, men överlag verkade de 

förstå formuleringarna. I samband med undersökningen fick vi möjlighet till samtal med respektive 

lärare för de klasser där undersökningen genomfördes. Vi fick då tillfälle att fråga hur ofta och när 

eleverna fått/får ta del av kriterierna. 

 

4.5 Databehandling 
 

Vid bearbetningen av de data som framkom under vår undersökning började vi först med att sortera 

enkätresultaten efter kön varpå vi började sammanställa ”rätt och fel”, det vill säga att vi kollade av 

frågorna 3-14 för att se om eleverna visste vad som krävdes för G, VG respektive MVG. När detta 

var klart analyserade vi svaren och ansåg att stapeldiagram gjorde det mest överskådligt för att visa 
 

86 Bryman, A. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. s. 171 
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på hur/om eleverna visste vilket av betygskriterierna som hörde till vilket påstående. Vidare ansåg vi 

att cirkeldiagram utmärkt visar hur många elever, av det totala antalet som genomförde 

enkätundersökningen, som blivit upplysta om betygskriterierna av sin lärare. 

 

På den sista frågan, den med öppet svarsalternativ, började vi med att skriva upp de olika 

alternativen/egenskaperna som eleverna skrivit dit på de olika kriterierna, för att sedan räkna ut hur 

många gånger samma alternativ förekom. När vi gjort detta kunde man urskilja vad de flesta 

eleverna trodde var den viktigaste egenskapen/egenskaperna för att få G, VG eller MVG. 

Anledningen till att vi gjorde en generell sammanställning av de olika kriterierna på den öppna 

frågan var att det i stort sett var liknande svar eleverna hade skrivit. Endast ett fåtal skiljde sig från 

mängden. Utifrån det resultat vi fick drog vi en slutsats om vilka kunskaper som eleverna trodde var 

viktigast för ett visst kriterium. 
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5. Resultat och diskussion  

 

Vi har valt att redovisa svaren av enkäten tillsammans med diskussionen för att det ska bli mer 

överskådligt. Enligt Backman kan man vid redovisning av enkät med fördel slå ihop resultatdel med 

diskussionsdel för att lättare kunna föra en diskussion kring varje enkätfrågas resultat. Anledningen 

att man gör på detta sätt är att läsaren lättare ska veta till vilket utfall diskussionen hör. I annat fall 

kan det vara svårt att minnas vad de olika resultaten visade när man läser den avslutande 

diskussionen.87  

 

I vår enkätundersökning svarade 79 pojkar och 91 flickor på frågorna. Samtliga enkätfrågor finns i 

sin helhet beskrivna i bilaga 4. Resultatet redovisas i diagramform och i diagram 1 visar vi först 

antalet av de tillfrågade eleverna som fått ta del av information gällande betygskriterierna. Sedan 

följer diagram 2 som visar samtliga elevers svar, uppdelat på pojkar/flickor, på de slutna frågorna 

som gäller betygskriterier. I nästföljande diagram 3 redovisas den enda MVG frågan. Därefter har vi 

analyserat vilka enkätfrågor som visat på den största skillnaden i svar mellan pojkar/flickor och 

redovisat detta i diagram 4. I det sista diagrammet visas vilka enkätfrågor som eleverna markerat 

flest respektive minst rätt svarsalternativ. Resultatet avslutas med en omfattande redovisning av hur 

eleverna svarat på de öppna frågorna. 

 

5.1 Betygsinformation 
 

Nedan (se diagram 1) följer ett cirkeldiagram som visar på fördelningen av hur många elever som 

fått veta betygskriterierna för Idrott och hälsa av läraren. 

 
87 Backman, J, (1998) Rapporter och uppsatser. Lund. s. 41 



Diagram 1 Antal elever som tagit del av betygskriterierna i Idrott och hälsa 

Fråga 2: Har eleverna fått veta betygskriterierna i Idrott och hälsa?

157

13

Antal elever som fått veta

Antal elever som inte fått veta

 
 

På fråga 2 svarade 13 elever att de inte fått upplysning om kriterierna av sin lärare, resterande hade 

fått veta detta. En av eleverna skrev att denne just påbörjat studierna på skolan och därmed inte fått 

kännedom om kriterierna som gällde på den nya skolan.  

 

5.1.1 Diskussion 

Vi tror att de elever som inte fått veta kriterierna just börjat på respektive skola och varit 

frånvarande när läraren tog upp kriterierna eller inte lagt på minnet att de fått information om 

betygskriterierna, eftersom merparten hade fått upplysning. Däremot är det lärarens skyldighet att 

delge vad som gäller om en elev skulle vara frånvarande vid tillfället. Enligt lag är varje lärare 

förpliktad att delge elever information angående vad som krävs av dom för att få ett visst betyg. I 

tidigare nämnda rapporter finns undersökningar som visar på att lärare anser att de delgivit eleverna 

kunskap om kriterierna, medan färre elever anser sig fått kännedom om dessa. I vår undersökning 

var det 13 elever som inte ansåg sig fått information om kriterierna. Kan det vara så att lärarna även 

i dessa fall delgivit kriterierna, men att minnet sviktat hos eleverna eller har lärarna ”missat” ge 

informationen till dessa 13 elever? Vad som än har hänt borde ändå eleverna få kännedom om 

betygskriterierna eftersom det är viktigt att veta vad som krävs för ett visst betyg, både från eleven 

och lärarens sida. I vår undersökning hade alla berörda lärare, enligt de själva, delgivit eleverna 

kriterierna. 
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5.2 Samtliga svar för respektive betygsnivå 
 

Nedanstående diagram visar hur stor andel av eleverna som markerat rätt betygsnivå för respektive 

enkätfråga. 
Diagram 2 Pojkarnas/flickornas svar för respektive betygsnivå 
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Av diagram 2 ovan kan vi utläsa att vetskapen för de olika betygsnivåerna inte skiljer sig nämnvärt. 

När vi räknat ut ett genomsnitt för samtliga elever och betygsnivåer visar undersökningen att cirka 

45 procent av alla tillfrågade elever tror sig veta vilka betygkriterier som ligger till grund för 

betygssättningen i ämnet idrott och hälsa. Fler pojkar än flickor visste vad som krävdes för att få VG 

och MVG, medan flickorna var mer insatta än pojkarna vad som krävs för att få G i Idrott och hälsa. 

 
 
5.2.1 Diskussion 

Mer än hälften av alla tillfrågade elever hade inte kännedom, eller väldigt lite kännedom angående 

betygskriterierna. Att så få verkligen vet vad deras betyg grundar sig på är oroväckande. Hur ska en 

elev kunna påverka betyget om denne inte vet vad som krävs för de olika betygskriterierna? För att 

kunna påverka måste man som elev veta vad som gäller och det är även lärarens skyldighet att delge 

kriterierna. Vidare borde det ligga i lärarens intresse att eleverna verkligen vet kriterierna eftersom 

om t.ex. en elev anser sig fått ett orättvist betyg kan läraren hänvisa till kriterierna och poängtera att 

eleven varit väl medveten om vad som gällde och på så sätt blir det kanske mindre ”snack” om 

orättvisa idrottsbetyg.  
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Överlag verkar inte eleverna medvetna om vad som krävs för att få ett G i Idrott och hälsa utifrån 

vår enkätundersökning. Enligt svaren på de slutna frågorna visste mindre än hälften av eleverna vad 

som krävdes för ett G. Anledningen till detta kan tyda på att elever, trots vetskapen om kriterierna, 

inte har förstått vad de går ut på. Vidare kan det vara så att eleverna fått höra vissa utvalda kriterier 

man bör kunna för att få godkänt i Idrott och hälsa eftersom läraren kan ha poängterat dessa, vilket 

kan medföra att andra kriterier för betyget G har ”glömts bort” av eleverna. Diagrammet visar på att 

pojkar verkar ha högre insikt än flickor vad som krävs av dom för att få MVG och VG, medan fler 

flickor verkar veta vad som krävs för att få ett G. Diagrammet (se figur 2), som presenterades i 

bakgrunden angående skillnaden mellan flickor och pojkar vad gäller betyg, visade på att större 

andelen pojkar har de högre betygen VG och MVG och andel flickor som har betyget G är större an 

andelen pojkar. Kan orsaken till detta vara att flickor har mindre betygskännedom än pojkarna 

angående de högre kriterierna VG och MVG enligt denna studie.  

 

Att endast cirka 45 % av alla tillfrågade elever har kännedom om betygskriteriet G upplever vi som 

ett dåligt resultat och orsaken kan vara, i enlighet med den tidigare nämnda forskningen som 

Skolverket gjorde 2003, att eleverna inte reflekterade tillräckligt över de betygskriterier som lärarna 

delgett dem. 

 

5.3 Kännedom om MVG 
 

Nedan visas (se diagram 3) hur pojkarna respektive flickorna svarat på enkätfråga 11 som är ett 

kriterium för betygsnivån MVG. 
Diagram 3 Enkätfråga 11 
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I diagram 3 kan vi se att en något större del av pojkarna är medvetna om detta kriterium som 

uttrycks enligt följande; ”Eleven komponerar, motiverar och genomför ett allsidigt och funktionellt 

motionsprogram”.88

 

5.3.1 Diskussion 

Något fler pojkar än flickor var medvetna om att kriteriet på fråga 11 var ett MVG. Detta kan ha sin 

botten i att idrottstimmarna, enligt tidigare forskning, ofta innehåller övningar som pojkar anser är 

roligt och därmed blir de mer intresserade av ämnet och vad som krävs för att nå högsta betyget. 

Diagrammet i vår bakgrund (se figur 2) visade att pojkarna oftare får det högre betyget. Detta kan 

tyda på att de har mer insikt om kriteriet MVG eftersom det är lättare att nå upp till ett visst betyg 

om man vet vad som krävs.  

 

5.4 Skillnad ur ett genusperspektiv 
 

Diagrammet nedan (se diagram 4) visar på vilka enkätfrågor som visar på den största skillnaden i 

pojkarnas respektive flickornas svar. 
Diagram 4 Enkätfråga 9 och 10 
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Frågorna 9 och 10 var bägge kriterier som krävs för att nå upp till betygsnivån VG. Fråga 9 uttrycks 

enligt följande; ”Eleven använder sina kunskaper för att förutse och avvärja risker i samband med 
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olika fysiska aktiviteter” och fråga 10; ”Eleven använder de rörelser som krävs vid deltagande i 

olika fysiska aktiviteter”.89  

 

På fråga 9 var det procentuellt fler flickor än pojkar som visste att kriteriet hörde till betyget VG, 

men tvärtom på fråga 10 där fler pojkar var medvetna om vilket kriterium som hörde till det 

påståendet. 

 

5.4.1 Diskussion 

Vår undersökning visade att de flesta pojkar som inte svarat VG på fråga 9 överlag förknippat detta 

kriterium med G. En orsak till att pojkar är mindre medvetna om kriteriet att ”Eleven använder sina 

kunskaper för att förutse och avvärja risker i samband med olika fysiska aktiviteter”90 kan vara att 

man ser försiktighet som en egenskap förknippat med det kvinnliga könet. Enligt Fagrells tidigare 

forskning är kvinnlighet förknippat med svaghet och därmed kan det vara så att man omedvetet 

anser att påståendet borde höra till det lägre betyget. Det visar sig att de pojkar som inte svarat Väl 

godkänt överlag har svarat godkänt (vilket kan tyda på att pojkar anser att man alltid ska förutse och 

avvärja risker i samband med olika fysiska aktiviteter). Vid granskaningen av enkäterna framgick 

det att större delen av flickorna svarat G på fråga 10, istället för VG eller MVG. Pojkarna däremot 

ansåg att kriteriet hörde till något av de högre betygen. Anledningen till detta kan bero på att flickor 

har lättare för koordination och rörelsemönster, enligt en undersökning skriven av Larsson och 

Selimson, och därmed kan flickorna ha tolkat kriteriet som en grundkunskap för att kunna få G i 

Idrott och hälsa, medan pojkarna har svårare för detta och tycker att man som elev bör ha ett högre 

betyg än G om man använder korrekta rörelser. 

 

5.5 Flest respektive minst rätta svar  
 

Här nedan (se diagram 5) visas svaren från de enkätfrågor där eleverna markerat flest respektive 

minst rätt. 

 

 

 

 

 

 

 
89 Se bilaga 2 - Betygskriterier för årskurs 9 
90 Ibid 



 
Diagram 5 Flest respektive minst rätt 
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Enkätfråga 4 var ett kriterium för att nå upp betygsnivån VG medan fråga 12 var ett kriterium för att 

nå upp till betygsnivån G. Fråga 4 uttrycks enligt följande; ”Eleven har idéer och genomför 

aktiviteter som förbättrar elevens egen motion och hälsa”91 och Fråga 12; ”Eleven ska kunna 

praktisera skadeförebyggande åtgärder inom idrott och känna till behandling av enkla skador.”92  

 

Både pojkar och flickor verkar vara mer insatta i VG – kriteriet som beskrivs på fråga 4 än det G- 

kriterium som återfinns under fråga 12. På fråga 4 var det ungefär 70 % av båda könen som prickat 

in rätt alternativ och på fråga 12 var det endast 20 %.  

  

5.5.1 Diskussion 

Att cirka 70 % av de tillfrågade eleverna markerat rätt svarsalternativ på fråga 4 indikerar att många 

elever idag är medvetet aktiva på sin fritid. Det speglar även samhället i stort som genomsyras av 

friskvårdkampanjer från socialstyrelsen och träningsprogram på tv:s alla kanaler. Denna omfattande 

påverkan torde medföra att de lättare kommer ihåg/känner igen detta kriterium. Enkätfråga 12 som 

lyder Eleven ska kunna praktisera skadeförebyggande åtgärder inom idrott och känna till 

behandling av enkla skador uppvisar endast cirka 20 % rätt markerat svarsalternativ. Orsaken till 

detta kan bero på det något krångliga språket eller att det känns som ett kriterium för VG. En annan 
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91 Se bilaga 2 - Betygskriterier för årskurs 9 
92 Se bilaga 3 – Lokal kursplan för årskurs 9 
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orsak kan vara att den enskilde läraren inte anser att det är ett kriterium eleverna måste kunna för att 

nå upp till G-nivån och därför inte varit tydlig när eleverna informerats. 

 

5.6 Simkunskaper 
 

Nedan presenteras svaren för fråga 5: ”Eleven ska kunna simma och hantera nödsituationer vid 

vatten samt ha kunskaper i livräddande första hjälpen.”93

 

Av 170 elever var endast 61 elever medvetna om att kriteriet på fråga 5 ska man kunna för att få 

godkänt betyg, d.v.s. endast 36 % av alla elever hade rätt på denna fråga. 

 

5.6.1 Diskussion 

För många är det en självklarhet att kunna simma, hantera nödsituationer vid vatten och att ha 

kunskaper om första hjälpen, men alla inte har/haft möjlighet att utveckla den färdigheten. Tidigare 

forskning94 har visat på att det finns elever som fått godkänt betyg trots att dessa inte kunnat simma 

200 meter. I de nationella målen att uppnå finns det med att eleven ska kunna dessa färdigheter, men 

alla skolor har inte möjlighet att praktisera detta och det kan vara en av orsakerna till det låga 

kunskapen om denna fråga. En annan anledning kan vara att eleverna anser att simma hör till 

”baskunskaperna” det vill säga G, men livräddning och att kunna hantera nödsituationer vid vatten 

är någonting de anser borde höra till högre kriterier.  

 

5.7 Orienteringskunskap 
 

Nedan redogörs om eleverna vet vilken betygsnivå som hör till fråga 8: ”Eleven ska kunna orientera 

samt vistas i naturen utan att störa.”95

 
 Det framkom att endast 45 % av eleverna visste att ovanstående kriterie hör till G-nivån.  

 

5.7.1 Diskussion 

Här visar vår undersökning att mindre än hälften av eleverna har kännedom om att detta är ett 

kriterium som eleverna bör klara för att nå Godkänt i ämnet. Här finns en risk att de som kanske 

nöjer sig med ett G i ämnet, inte får det om de struntar i att lära sig orientera för att de tror det är ett 

 
93 Se bilaga 3 – Lokal kursplan för årskurs 9 
94 Skolverket. (2005). Nationella utvärderingen till grundskolan, ämnesrapport till rapport 253, Idrott och hälsa. s. 157-
159 
95 Se bilaga 3 – Lokal kursplan för årskurs 9 
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VG kriterium. Eller också har läraren överseende med detta krav och anser sig kunna sätta ett G 

ändå. I ämnesrapporten, framtagit av Skolverket om idrott och hälsa 200596, var det cirka 23 % av 

eleverna som fått betyget Godkänt som ej klarar av att orientera. Detta tycker vi bekräftar hur olika 

bedömningen för G nivån kan vara mellan olika lärare.  

 

5.8 Resultat och analys av öppen fråga  
 

Vår öppna fråga var formulerad så att eleverna endast skulle skriva ett exempel för respektive 

betygsnivå men de flesta eleverna lämnade flera svarsexempel på respektive nivå. Vi kunde ha valt 

att enbart redovisa det första skrivna exempel på varje betyg, men ansåg att detta kunde ha blivit 

missvisande då vi inte vet om eleverna graderade sina exempel utifrån vad de tyckte var viktigast 

eller möjligen skrev ned alternativen utifrån vad som först dök upp i tankarna. Utifrån detta valde vi 

att ta med alla exempel varje elev skrivit för att sedan undersöka de mest frekventa svaren. Dessa 

redovisas i resultatet och innebär i sin tur att samma elev ibland fått med flera alternativ i 

slutresultatet.  

 

Vi har även analyserat om de kriterier som eleverna tror är viktiga för de olika betygsskalorna finns 

med i de, av skolverket och respektive kommun, satta betygskriterierna.  

 

5.8.1 G – kriteriet  

Tabellen nedan visar på de mest frekventa svaren från eleverna angående det de tror är viktigast för 

att få betyget Godkänt i ämnet Idrott och hälsa. Siffran 1 motsvarar alternativet som flesta elever 

trott var ett kriterium för G, siffran 2 det som näst flest svarat o.s.v. Under ”övrigt” tas det upp andra 

alternativ som fler än 1 elev skrivit ned, men som inte påverkar resultatet märkbart. 
 

Tabell 1. Godkänt 

Godkänt  Pojkar (79 st) Flickor (91 st) 

1 Deltaga (40 st) Deltaga (42 st) 

2 Närvaro (25 st) Närvaro (20 st) 

3 Göra sitt bästa (14 st) Göra sitt bästa (14 st) 

4 Positiv inställning (7 st) Positiv inställning (10 st) 

Övriga  Smöra, göra som läraren säger, ha kul och att man ska 

försöka 

Försöka och att vara 

intresserad 

                                                 
96 Skolverket. (2005). Nationella utvärderingen till grundskolan, ämnesrapport till rapport 253, Idrott och hälsa. s. 157-
159 
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82 elever av 170 tror att de måste delta på lektionerna för att få betyget Godkänt. Det näst viktigaste 

för att få betyget godkänt tror både flickorna och pojkarna i studien är närvaro på lektionerna. För att 

förtydliga skillnaderna mellan närvaro och att delta vill vi säga att vid närvaro finns eleven på 

lektionen men är inte med i aktiviteterna medan att eleven vid deltagande, deltar i aktiviteterna. 

Tyvärr går det inte utläsa i elevernas svar om de anser att det är skillnad på dessa ord. I kursplanen 

för Idrott och hälsa, under vad eleverna ska ha uppnått i slutet av nionde skolåret, finns det inget 

skrivet angående närvaro. Den tidigare nämnda rapporten NU-03 om idrott och hälsa visar på att det 

finns skillnader i bedömningen mellan olika skolor gällande närvaro och deltagande. Däremot finns 

det nedskrivet i den gemensamma lokala kursplanen (se bilaga 3) att eleverna aktivt ska delta på 

lektionerna. Liknande resultat visar sig när vi undersökte om den positiva inställningen som elever 

av bägge könen trodde var relevant. Detta kriterium finns inte med i uppnåendemålen i den 

nationella kursplanen men går däremot att hitta under den lokala kursplanen för godkänt. Elevernas 

åsikt att man måste göra sitt bästa är väl egentligen inte relevant för att få betyget Godkänt eftersom 

kursplanen endast innefattar att varje elev når upp till målet. Hos vissa elever kan detta innebära att 

eleven måste göra sitt bästa och i någon annans fall innebär det att endast göra det man måste, men 

inget mer. I och för sig kan eleven förstå och ha kunskap om de olika momenten utan att delta i 

aktiviteterna. Men underförstått måste ändå kunskaperna testas på något sätt vilket i våra ögon 

kräver genomförande av aktiviteterna. 

 

5.8.2 VG – kriteriet  

Tabellen nedan visar på de mest frekventa svaren från eleverna angående det de tror är viktigaste för 

att få betyget Väl godkänt i ämnet Idrott och hälsa. Siffran 1 motsvarar alternativet som flest elever 

trott var ett kriterium för VG, siffran 2 det som näst flest svarat o.s.v. Under ”övrigt” tas det upp 

andra alternativ som fler än 1 elev skrivit ned, men som inte påverkar resultatet märkbart. 
 

Tabell 2. Väl godkänt 

VG  Pojkar (79 st) Flickor (91 st) 

1 Duktig (36 st) Positiv inställning (17 st) 

2 Göra sitt bästa (13 st) Deltaga (16 st) 

3 Positiv inställning (10 st) Duktig (15 st) 

4 Deltaga (8 st) Hjälpa andra (8 st) 

Övriga  Egna initiativ, lyssna på vad läraren säger, 

hjälpa andra och att eleven ska utvecklas/bli 

bättre 

Fritidsintressen, ledarförmåga, att hålla i 

lektion, samarbeta, kämpa och kunna 

regler 
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För att få betyget Väl godkänt är det för pojkarna vanligast att tro att eleven måste vara duktig, för 

flickorna kommer detta svar på tredje plats. I de nationellt satta kriterierna för Väl godkänt kan man 

skönja att eleverna bör ha relativt stor kunskap för att nå upp till dessa mål vilket innebär att 

eleverna på de skolor vi undersökt verkar ha lite kunskap om detta betyg. Även att delta och att som 

flickorna skrivit att man ska hjälpa andra kan man nog tillskriva betyget Väl godkänt. Flickorna tror 

att en positiv inställning är det viktigaste. Ett av de mest vanliga svaren från flickorna angående vad 

som är viktigt för att få betyget VG är att hjälpa andra. Detta skiljer sig från pojkarna som istället har 

med att göra sitt bästa.  

 

5.8.3 MVG – kriteriet  

Tabellen nedan visar på de mest frekventa svaren från eleverna angående det de tror är viktigaste för 

att få betyget Mycket väl godkänt i ämnet Idrott och hälsa. Siffran 1 motsvarar alternativet som flest 

elever trott var ett kriterium för MVG, siffran 2 det som näst flest svarat o.s.v. Under ”övrigt” tas det 

upp andra alternativ som fler än 1 elev skrivit ned, men som inte påverkar resultatet märkbart. 
 

Tabell 3. Mycket väl godkänt 

MVG Pojkar (79 st) Flickor (91 st) 

1 Jätteduktig (51 st) Jätteduktig (24 st) 

2 Delta aktivt (11 st) Hålla lektion (11 st) 

3 Ledarförmåga (10 st) Hjälpa andra (6 st) 

4 Positiv inställning  (8 st) Positiv inställning (5 st) 

5 Hålla lektion (7 st) Delta aktivt (4 st) 

Övriga  Personlig utveckling, bra kondition, 

peppa andra och att jobba hårt 

Kondition/styrka, ha talang, vara en förebild, ha 

bra bollsinne eller att man idrottar på fritiden 

 
 

Ett av de mest vanliga (frekventa) svaren från flickorna angående vad som är viktigt för att få 

betyget MVG är att hjälpa andra. Pojkarna har med ledarförmåga. Frågan är om eleverna anser att 

det finns någon skillnad i dessa två eller om betydelsen är densamma. Pojkarna har med att peppa 

andra och flickorna ledarförmåga under övriga svar. 

 

På MVG – frågan har flertalet elever skrivit att man ska vara jätteduktig för att få detta betyg. Om vi 

i detta ord lägger in kunnig så fyller detta svarsalternativ nästan hela kriteriet för MVG. Delta aktivt 

är nog en förutsättning för att kunna visa sin kunskap. Eleverna ska även organisera en 

lektion/aktivitet med hänsyn till andra elevers behov vilket kan innefatta ledarförmåga och att hjälpa 

andra. För att klara av alla aktiviteter bör nog eleven ha en viss kondition. 
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6. Avslutande diskussion 
 

I detta avslutande kapitel börjar vi med att förklara olika termer som varit relevanta i rapporten. 

Dessutom kommer vi in på våra egna reflektioner och huruvida vi anser att eleverna förstår 

betygskriterierna i Idrott och hälsa. Vidare tar vi även upp funderingar och reflektioner som 

uppkommit i och med detta arbete. Vi tar även upp om det finns någon skillnad i kännedom mellan 

pojkar och flickor vad gäller betygskriterierna. Förutom detta diskuteras vikten av att vara tydlig vid 

presentationen av betygen. Slutligen ges några förslag på framtida forskning. 

 

6.1 Empirisk forskning 
 

Detta arbete grundar sig på en empirisk undersökning och för att utläsa betydelsen av begreppet så 

tog vi hjälp av boken Rapporter och uppsatser av Jarl Backman. Enligt Backman är empirisk 

vetenskap då forskningsobjektet ”utgörs av verkligheten”. Resultaten av forskningen ska i princip 

vara testbara och bygga på kontakter med verkligheten.97

 

6.2 Validitet och reliabilitet  
 

6.2.1 Validiteten 

Med validitet menas att man verkligen mäter det som var tänkt att mätas. En fråga som har hög 

validitet kan inte tolkas på flera olika sätt och olika personer ska kunna använda sig av samma fråga 

och få liknande svar och resultat.98

 

Validiteten på undersökningen är vi tyvärr inte helt tillfredsställda med. Vi fick svar på vårt syfte 

men misstänker på grund av utformningen av enkäten att resultatet kan ha blivit slumpartat. I 

dagsläget vet vi inte om eleverna verkligen trodde på det alternativ de kryssat för eller om de 

gissade. I efterhand har vi insett att ett extra svarsalternativ i form av exempelvis ” osäker!” hade 

ökat validiteten i undersökningen. Trots denna blunder kan vi ändå utläsa av resultatet att eleverna 

har en mycket låg kunskap om de mål som ligger till grund för betygssättningen. Detta grundar sig, 

enligt oss, på att några av eleverna förmodligen chansat på ett exempel och fått rätt, vilket medför att 

troligen färre elever än resultatet visar har den kunskap som eftersträvas. Vi har även fått ta del av 

om det finns någon skillnad mellan tjejer och killar vad gäller vetskapen om betygskriterierna och 

om eleverna fått kännedom om kriterierna. 
 

97 Backman, J, (1998) Rapporter och uppsatser. Lund. s. 24 
98 Bell, Judith, (1993) Introduktion till forskningsmetodik. s. 63 
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6.2.2 Reliabiliteten 

 

För att mäta reliabilitet mäts samma sak flera gånger för att se hur mycket resultaten skiljer sig eller 

överensstämmer med varandra. Med reliabilitet menas att mätningar inte ska skilja sig åt även om 

undersökningen utförs vid olika tidpunkter. När mätningarna är klara och det visar sig att resultaten 

av dessa överensstämmer ganska bra så är reliabilitet hög och om det visar sig vara tvärtom, att 

mätningarna misstämmer, blir reliabiliteten låg. Om samtliga mätningar gav samma resultat blir 

reliabiliteten maximal.99

 

Undersökningens reliabilitet anser vi även den är låg, eftersom vi endast utförde undersökningen vid 

ett tillfälle. Reliabiliteten hade alltså ökat om enkäten lämnats ut till samma elever flera gånger 

under samma termin, eftersom vi då sett om resultaten överensstämt med varandra. Även om 

resultaten inte överensstämt hade det ändå varit möjligt att utläsa om det skett någon förändring i 

fråga om elevernas kunskaper om betygskriterierna i Idrott och hälsa. 

 

6.3 Egna reflektioner  
 

Denna rapport har varit väldigt givande att författa och sammanställa. Framförallt har det varit 

värdefullt för oss lärarstuderande att verkligen gå igenom och granska de lagar, kriterier och 

rekommendationer som ligger till grund för hur vi som lärare ska bedöma och värdesätta elevernas 
ansträngningar, framförallt inom ämnet idrott och hälsa. Vår förhoppning är att vi ska känna oss 

trygga, när vi i framtiden ska betygssätta elever, eftersom det är deras framtid som påverkas.  

 

Rapportens syfte var att försöka ta reda på om eleverna blivit informerade, och i så fall i vilken 

omfattning de har befäst kunskapen, om de betygskriterier som ligger till grund för deras 

betygssättning. Undersökningen visar framförallt på att mer än hälften av de tillfrågade eleverna inte 

kan avgöra till vilken betygsnivå de olika betygskriterierna hör. Vår bestämda uppfattning är att 

detta beror på att informationen som delgetts eleverna är svår att förstå, men även att den inte 

tillräckligt ofta betonats av läraren. Följderna av att målen är svåra att förstå kan bli att bedömningen 

blir orättvis då elevernas varierande medvetenhet gör att de kanske fokuserar på att behärska fel 

kriterier. Dessutom verkar det vara upp till var och en av lärarna vilka kriterier som anses vara 

relevanta för att klara de olika betygsnivåerna. Om lärarna inte tolkar mål och kriterier lika, skapas 

det lätt en orättvisa mellan skolor och elever. För att eleverna ska reflektera över de nu gällande 

betygskriterierna tror vi att samtalen om dessa bör vara återkommande. Det hjälper inte den enskilda 
 

99 Bryman, A. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. s. 86 
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eleven om utvecklingssamtalet nästintill är enda gången man talar om vilka insatser eleven bör göra 

för att nå målen. I och med att eleverna förstår målen så ökar deras chans att kunna nå målen de satt 

upp men det är ändå inte självklart att de får det betyg de vill ha. Eleverna måste även kunna utföra 

det som krävs. 

 

Överlag verkar Lpo-94 väldigt bra och då speciellt grundtanken med att det finns kunskapsmål och 

att den enskilde skolan och läraren får vara med och påverka hur målen ska uppnås. Detta ger 

utrymme för egna idéer och ett friare undervisningssätt, vilket efterfrågats i många år. 

Problematiken med detta kan vara att om många lärare inte förstår det ”nya systemet” kan det bli 

misstolkningar och orättvisa betyg till följd. Eleverna som inte förstår varför de får ett visst betyg 

blir förmodligen missnöjda elever. Ett annat problem med detta kan vara att skolans resurser blir 

avgörande för vad eleverna kan efter avslutad kurs. En elev som t.ex. börjar gymnasiet med ett G i 

idrott och hälsa ska enligt kursplanen kunna simma. Tänk om denne elev inte har haft möjlighet att 

lära sig detta eftersom resurser inte funnits på den skola eleven just avslutat sina studier.  

 

På den öppna frågan (fråga 15) kan det utläsas bland tjejernas övriga svar, angående vilka kriterier 

som är viktiga för att nå upp till betyget MVG, att kondition/styrka, bra bollsinne, talang och idrott 

på fritiden är viktigt. Dessa egenskaper härleds ofta till killarnas styrkor, enligt bland annat Fagrells 

rapport (2005). Att detta skulle vara anledningen till att pojkar har högre betyg i Idrott och hälsa 

anser vi inte stämmer eftersom flickor i dagens samhälle är lika aktiva som killar och tjejidrott är på 

frammarsch. Vidare framkom, enligt skolverkets rapport Skolämnet Idrott och hälsa i Sveriges 

skolor - en utvärdering av läget (2002), att flickor anser att pojkar är värda högre betyg i ämnet. 

Åsikter som dessa hoppas vi håller på att omvärderas. Överlag verkar det inte finnas någon större 

skillnad mellan könen, rörande den allmänna insikten i kriterierna. Flickorna verkar lika medvetna 

som killarna om vad som krävs för att få ett visst betyg i Idrott och hälsa. Att det däremot verkar 

skilja cirka 10 % på fråga 11 (se 5.3), angående kännedom om MVG är underligt. Vi kan endast 

spekulera i orsakerna till detta. Pojkar har enligt Larsson, Fagrell och Redelius högre betyg i Idrott 

och hälsa än flickor vilket skulle ha kunnat innebära att lärarna mera grundligt förklarar 

betygskriterierna för pojkarna. Andra orsaker kan vara att flickorna inte förstår betygskriterierna 

eller att pojkarna helt enkelt är mera fokuserade på att få högre betyg.  
 

Vidare visade granskningen av den öppna frågan att flickorna inte svarat lika frekvent som pojkarna. 

Pojkarna hade överlag flera alternativ på respektive betygskriterium, flickorna endast ett. Detta 

medförde att resultatet blev såsom tabell 1, 2, och 3 visar. Det var betydligt fler flickor som skrivit 

alldeles egna alternativ till de olika betygskriterierna, d.v.s. som ingen annan tagit upp som ett 
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kriterium. Detta medförde att vi vid sammanställningen fick färre likadana svar från flickorna än 

pojkarna. Under ”övrigt” ses alternativ som fler än 1 elev skrivit. Anledningen till att vi inte tagit 

med fler alternativ i vår sammanställning är att vi inte ansåg att ”ensamma” alternativ påverkade 

undersökningen märkbart. Det som däremot kan vara av intresse är varför flickorna hade så många 

olika alternativ? Anledningen till flickornas splittrade kunskaper, när de själva fick skriva in vad 

som var viktigast för respektive betyg, kan vara att de flickor som deltog i undersökningen inte var 

lika eniga som pojkarna om vad som är viktigast. Det kan även vara så att flickorna inte anser att det 

finns speciella ”mallar” för vad elever ska kunna för att få ett visst betyg, utan de kanske anser att 

det finns mängder med olika egenskaper som är viktigt för t.ex. betyget VG och därmed blev 

svarsalternativen så olika så de inte gick att sammanställa. Detta är bara spekulationer från vår sida 

och den egentliga orsaken till varför flickorna svarat så olika jämfört med pojkarna framgår inte i 

vår undersökning utan vi lämnar detta till eventuell framtida forskning. Bland de mest frekventa 

svarsalternativen som flickorna och pojkarna angett, angående vad eleverna tror är viktigt för att få 

respektive betyg i ämnet Idrott och hälsa, fanns däremot ingen nämnvärd skillnad mellan könen. 

Däremot kan man undra om de nationellt bestämda uppnåendemålen verkligen har medfört att 

utbildningen blivit likvärdig i hela landet? Som tidigare berättat visade undersökningen på att lärare 

i den kommun vi undersökt, valt att tyda målen att uppnå i årskurs nio till att innefatta positiv 

inställning och ett aktivt deltagande i ämnet Idrott och hälsa (se underkapitel 5.8.1). Kan det vara så 

att det inte är enbart elever som har svårigheter att tyda mål att uppnå och betygskriterier i ämnet? 

 

När vi genomförde undersökningen fick vi möjlighet att samspråka med idrottslärare som muntligt 

beskrev hur luddiga och svårtolkade de nationellt fastställda målen kan vara. Vi fick även möjlighet 

att fråga hur ofta och när eleverna får/fått ta del av kriterierna och överlag fick eleverna veta 

betygskriterierna vid terminsstart och innan betygen sätts. Däremellan får de elever, som är 

intresserade av att veta hur de ligger till betygsmässigt, ytterligare information om betygskriterierna 

och vad som krävs för ett visst betyg. Många lärare beskrev gärna kriterierna för eleverna med egna 

ord eftersom de ansåg att de nationellt fastställda kriterierna både är luddiga och svåra att få ”grepp 

om”. Summan av detta kan bli att de kriterierna som redan finns, för att främja en rättvis bedömning 

mellan skolor och elever, blir främmande hos eleverna, vilket i sin tur medföra att eleven inte vet 

vad betyget han/hon får/fått grundar sig på. Är det kriterier som finns nationellt fastställda för hela 

landet eller den enskilde lärarens egna bedömningskriterier? Det system man tillämpar idag ger mer 

utrymme för den enskilde läraren, skolan och kommunen att bestämma vilket/vilka arbetssätt som 

ska tillämpas för att eleverna ska uppnå målen och kunna få ett visst betyg. Förhoppningen med 

målrelaterad betygssättning är att få en mer likvärdig bedömning mellan skolor och elever, men på 

grund av den bristande förståelsen av kriterierna fallerar systemet. Då är det inte konstigt om elever 
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kan känna sig ”splittrade” och inte riktigt förstå sig på betygskriterier och bedömning. Enligt vår 

undersökning verkar större delen av eleverna inte vara införstådda i betygskriterierna. Som vi 

tidigare nämnt anser vi att lärarna bör förankra kriterierna hos eleverna vid flera olika tillfällen 

eftersom de uppenbarligen är svåra att förstå sig på. 

 

I vår lärarutbildning har vi fått lära oss att skriva ner mål till varje nytt arbetsområde utifrån läroplan 

och kursplan. Dessa mål ska sedan förankras hos eleverna innan man startar arbetsområdet. I dialog 

och samspel mellan lärare och elever kan man sedan komma fram till hur man på bästa sätt ska göra 

för att nå dessa mål. På detta sätt tydliggör läraren för eleverna meningen med lektioner och 

uppgifter vilket vi tror kan vara ett bra sätt att arbeta på. Förslagsvis bör lärarna klargöra, i samband 

med lektionstillfället, varför eleverna utövar t.ex. badminton. Efter arbetsområdet utvärderar lärare 

och elever hur arbetet gick. Nådde eleverna det utsatta målet? Om inte bör man fundera på vad som 

bör tänkas på till nästa gång. Detta för att hela tiden utveckla verksamheten både med arbetssätt 

samt elevernas kunskaps- och måltänkande.  

 

Den nuvarande regeringen (2007) håller som bäst på att diskutera fram ett nytt betygssystem. Detta 

trots att varken lärare eller elever verkar ha ett ”grepp” om den nuvarande målrelaterade 

betygsystemet. Resultatet av ett nytt system kan innebära ännu mera förvirring runt om i skolorna. 

Visst bör man förbättra det som inte fungerar i dagsläget, men då måste man vara på det klara med 

att lärare måste ges utbildning och all den information de behöver innan ett nytt system tas i bruk. 

Detta för att på ett rättvist sätt kunna sätta betyg. Det bästa vore om regeringen inte förhastar sig och 

påbörjar ett nytt betygssystem utan att ha tänka igenom konsekvenser som kan uppkomma. 

 

6.4 Erfarenheter inför framtiden 
 

Efter vårt arbete med denna undersökning har vi insett vikten av att det i lärarutbildningen läggs ned 

mycket tid på betyg och betygsättning. För tre år sedan var det lite studier och diskussioner kring 

ämnet. Under det senaste året har däremot mycket hänt angående detta på de universitet som vi går 

på. Eftersom det är varje lärares skyldighet att informera eleverna om varje ämnes mål är det viktigt 

med grundlig förberedelse inför kommande lärarprofession. Vi har insett att det kommer att kräva 

tid och många pedagogiska samtal kolleger emellan för att klargöra målen och bättre kunna 

förtydliga dessa för eleverna. Läroplan och kursplan måste bli en del av vårt dagliga arbete för att 

alla inblandade (lärare, elever och föräldrar) ska förstå ”tänket”. När det gäller vår undersökning har 

vi insett hur svårt det är att utifrån en enda fråga, dra några slutsatser om hur insatta tjejer är i MVG 

– kriterierna. För ett mer sanningsenligt svar borde det ha funnits fler frågor av detta slag i enkäten. 
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Vidare har vi, när vi analyserat fråga 15 och de svar som kommit in, insett att frågan skulle ha 

formulerats på ett annorlunda sätt. Eftersom alla kriterier är lika viktiga för att sätta betyg upplever 

vi att frågan förvirrar elever då den är formulerad så att de ska berätta vilket betygskriterium de tror 

är viktigast. Om frågan skulle ställas en till gång bör den ändras och vårt förslag är att formulera den 

på detta sätt: ”Nämn ett exempel på ett betygskriterium du tror krävs för betyget godkänt.” 

Förhoppningsvis har undersökningen medfört en, för oss tre blivande lärare, utökad 

kompetens/medvetenhet att hjälpa eleverna förstå/tolka betygskriterierna i dagens målinriktade 

skola. Att tydliggöra varje enskilt ämnes mål för eleverna är en del av vårt blivande arbete. 

 

6.5 Förslag på fortsatt forskning 
 

Det skulle vara av intresse att få veta vad idrottslärare anser om betygskriterierna och om de har 

förslag på alternativ betygssättning inom Idrott och hälsa än den redan befintliga? Det har 

framkommit, efter att ha studerat tidigare undersökningar och studier, att bedömningen för Idrott 

och hälsa kan skilja sig markant mellan skolor. Av den anledningen skulle det vara intressant att 

undersöka varför det är på det viset och om skolorna själva har förslag på hur systemet kan 

förbättras för att få till stånd en mer likvärdig bedömning? I vår undersökning framkom det att 

flickornas svarsalternativ på fråga 15 inte var lika frekventa som pojkarnas och vi lämnar till 

eventuell framtida forskning att ta reda på orsaken till detta. 
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Bilaga 1 
 

Mål att sträva mot 

 

”Skolan skall i sin undervisning i idrott och hälsa sträva efter att eleven: 

– utvecklar sin fysiska, psykiska och sociala förmåga samt utvecklar en positiv självbild, 

– utvecklar kunskap om vad som främjar hälsa, 

– utvecklar en god kroppsuppfattning och kunskaper som gör det möjligt att se, välja och värdera 

olika former av rörelse ur ett hälsoperspektiv, 

– stimuleras till ett bestående intresse för regelbunden fysisk aktivitet och tar ett ansvar för sin 

hälsa, 

– utvecklar och fördjupar sin rörelseförmåga och lust att röra sig samt stimuleras att ge uttryck för 

fantasi, känslor och gemenskap, 

– utvecklar förmågan att leka, motionera och idrotta på egen hand och tillsammans med andra,  

– utvecklar kunskaper att kritiskt bemöta missförhållanden som kan förekomma i samband med 

olika typer av fysiska aktiviteter samt ges förutsättningar till ett personligt ställningstagande i 

idrotts- och hälsofrågor,  

– utvecklar förmågan att organisera och leda aktiviteter, 

– får inblickar i idrottens och friluftslivets historia samt lär känna olika former av lekar, danser och 

idrottsformer i olika kulturer, 

– utvecklar kunskaper om handlande i nöd- och katastrofsituationer.” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Svensk Facklitteratur, (2002) Regler för målstyrning – Grundskolan s. 95



Bilaga 2  

 

Betygskriterier för årskurs nio 

 

”Kriterier för betyget Väl godkänd 

Eleven reflekterar med hjälp av kunskaper om kropp och rörelse över hur hälsa och välbefinnande 

kan bibehållas och förbättras.  

Eleven föreslår och genomför fysiska aktiviteter som befrämjar egen motion och hälsa. 

Eleven använder ett ändamålsenligt rörelsemönster vid deltagandet i olika fysiska aktiviteter. 

Eleven deltar i och tillämpar sina kunskaper om friluftsliv under olika årstider.  

Eleven använder sina kunskaper för att förutse och avvärja risker i samband med olika fysiska 

aktiviteter. 

Kriterier för betyget Mycket väl godkänd 

Eleven använder sina kunskaper om livsstil, livsmiljö och hälsa för att bedöma värdet av olika 

idrotts- och friluftsaktiviteter. 

Eleven komponerar, motiverar och genomför ett allsidigt och funktionellt motionsprogram. 

Eleven organiserar motions-, idrotts- eller friluftsaktiviteter tillsammans med andra med hänsyn till 

olika deltagares behov. 

Eleven anpassar sina rörelser till de krav som olika aktiviteter och situationer ställer på exempelvis 

balans, precision och tempo.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Källa: http://www3.skolverket.se/ki03/ 2005-11-16 

http://www3.skolverket.se/ki03/


Bilaga 3 
 
Lokal kursplan för årskurs nio 
 
 

 
 
 
Källa: Kanalskolan i Skellefteå. Hämtat 2005-11-16



Bilaga 4 
 
Enkät 
 
Vi går lärarutbildningen och gör ett examensarbete om betygskriterier och vill undersöka om du fått 
veta av din lärare vad som krävs av dig för att få Godkänt (G), Väl godkänt (VG) och Mycket väl 
godkänt (MVG) i ämnet Idrott och hälsa. Alla svar kommer att behandlas konfidentiellt vilket 
innebär att varken namn på elever eller skolans namn kommer att förekomma i uppsatsen. 
 
1. Kryssa för om du är flicka eller pojke.   
  Tjej  Kille  
 
2. Har du av din lärare fått veta betygskriterierna i ämnet Idrott och hälsa? 
 Ja Nej 
 
Nedan följer ett antal påståenden hämtade från betygskriterierna. Sätt ett kryss över det betyg du tror 
hör till varje påstående.  
 
3. Eleven ska förstå sambandet mellan mat, motion och välbefinnande. 
 
 G VG MVG 
 
4. Eleven har idéer och genomför aktiviteter som förbättrar elevens egen motion och 
hälsa. 
 
 G VG MVG 
 
5. Eleven ska kunna simma och hantera nödsituationer vid vatten samt ha kunskaper i 
livräddande första hjälp. 
 
 G VG MVG 
 
6. Eleven ska kunna de viktigaste reglerna, grundläggande teknik och taktik i de 
aktiviteter klassen arbetat med. 
 
 G VG MVG 
 
7. Eleven reflekterar, utifrån sin kunskap om kropp och rörelse, över hur hälsa och 
välbefinnande kan bibehållas och förbättras. 
 
 G VG MVG 
 
8. Eleven ska kunna orientera samt vistas i naturen utan att störa. 
 
 G VG MVG 
 
9. Eleven använder sina kunskaper för att förutse och avvärja risker i samband med 
olika fysiska aktiviteter. 
 
 G VG MVG



10. Eleven använder de rörelser som krävs vid deltagande i olika fysiska aktiviteter. 
 
 G VG MVG 
 
11. Eleven komponerar, motiverar och genomför ett allsidigt och funktionellt 
motionsprogram. 
 
 G VG MVG 
 
12. Eleven ska kunna praktisera skadeförebyggande åtgärder inom idrott och känna 
till behandling av enkla skador. 
 
 G VG MVG 
 
13. Eleven ska delta på ett aktivt och positivt sätt i lek, dans, idrott och friluftsliv. 
 
 G VG MVG 
 
14. Eleven ska kunna tillämpa kunskaper i Ergonomi (t ex lyfta och bära på ett sätt så 
kroppen inte tar skada) 
 
 G VG MVG 
 
15. Skriv med egna ord vad du tror är viktigast (skriv endast ett exempel på varje) i 
ämnet Idrott och hälsa för att få betyget:  
 

Godkänt___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Väl godkänt________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Mycket väl godkänt________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  
  
  
 
 
Tack för din medverkan 
 Mvh / 
 Madelene Mikaelsson 
 Maria Wising 
 Pär Östlund 


	 
	Rättvisa betyg har diskuterats under flera år och vi upplever att detta är en av de hetaste debatterna i dagens skola. Denna debatt började redan när medborgarskolan växte fram och alla barn skulle börja gå i skolan och vikten av ett rättvist betygssystem har sedan dess, många gånger, lyfts fram. I detta kapitel ska betygssystemens historia bearbetas, från absoluta betyg och fram till dagens målinriktade. Det ska klargöras vad de olika systemen innebär och varför de ersatte varandra. 
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