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Abstrakt   

Denna uppsats syftade till att utreda hur lärare upplever att de har påverkats av läroplansbytet. 

Uppsatsens metod har varit en kvalitativ undersökning som genomfördes med 

semistrukturerade intervjuer. Sju högstadielärare inom idrott och hälsa har intervjuats och gett 

sina syner på hur de och eleverna har påverkats av läroplansbytet. Alla intervjuer spelades in 

och har sedan transkriberats samt analyserats. Analysen har skett utifrån Ekbergs modell kring 

stoffurval och arenor för produktion, formulering, transformering och realisering. Det 

tydligaste resultatet med denna undersökning var att samtliga respondenter ansåg att bytet av 

läroplan har medfört många förändringar för både elever och lärare. Vidare visade resultatet 

på att lärarna upplevde att det i lgr 11 har blivit svårare för eleverna att nå det högsta betyget 

på grund av att betygen bygger på elevens svagaste förmåga. Något som lärarna inte 

uppskattat.  

 

 

Nyckelord: Arbetssätt, Bedömning, Betyg, Idrott och hälsa, Lgr 11, Lpo 94. 
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Det [nya betygssystemet] tycker jag är helt vansinnigt om jag får vara riktigt ärlig, 

för så där tycker jag inte att de ska behöva vara. För eleverna är inga 

övermänniskor, ingen kan ju vara bra på allt! 

-Hanna 

 

Hanna, som egentligen heter något annat, är en av informanterna som har deltagit i denna 

studie. Hon menar att betygssystemet har blivit hårdare och att det nu är svårare för elever att 

nå upp till de högsta betygen. Bakgrunden till detta är att skolan i Sverige har genomgått stora 

förändringar sedan början av 1990-talet. Bland annat har ansvaret flyttats från staten ut till 

skolorna och sättet som eleverna får betyg på har förändrats i grunden. I läroplanen för 

grundskolan 2011
1
 finns sex betygssteg i jämförelse med läroplanen för de obligatoriska 

skolformerna från 1994
2
 där antalet betygssteg endast var fyra. Det är emellertid inte antalet 

betygssteg som orsakar att det nya betygssystemet har blivit tuffare. Även kunskapskriterierna 

för att nå ett visst betyg har förändrats och det har blivit betydligt svårare att nå de högre 

betygen (Vlachos, 2013, 14 juni). Införandet av det nya betygssystemet har också debatterats i 

dagspressen där mycket har skrivits om hur betygssystemet har påverkat eleverna negativt 

(ex. Cervenka, 2014, 22 maj; Barr, 2014, 4 juni). 

 

Men vad kan läroplansreformen innebära för de lärare som fick till uppgift att förverkliga 

arbetet med att realisera den nya läroplanen och få den att fungera i praktiken? Denna uppsats 

ämnar belysa den frågan. Vi vill sprida ljus över hur lärare inom ämnet idrott och hälsa på 

grundskolan upplever och har hanterat bytet ifrån lpo 94 till lgr 11 och hur arbetet med 

undervisning, betygsättning och elever har påverkats. 

 

                                                 
1
 Benämns även som lgr 11 

2
 Benämns även som lpo 94 
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Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna uppsats är att belysa hur aktiva och erfarna ämneslärare i idrott och hälsa 

upplever arbetet med att bedöma och betygsätta elever utifrån den senaste läroplanen, Lgr 11. 

Vidare ämnas en jämförelse ske mellan lärarnas upplevelser av den nuvarande och den 

föregående läroplanen, Lpo 94. Jämförelsen syftar att beakta lärares upplevelser av skillnader 

och likheter i arbetssätt och bedömning samt hur den nya läroplanen påverkar eleverna. För 

att besvara syftet har vi valt att formulera följande frågeställningar: 

 

• Hur har arbetet med innehåll och arbetssätt påverkats av läroplansbytet? 

• Hur har bedömningen påverkats av läroplansbytet? 

• Hur har eleverna påverkats av läroplansbytet? 
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Bakgrund & Tidigare forskning  

Läroplaner 

I detta kapitel ges en kort bakgrund till svenska läroplaners utveckling och innehåll för 

grundskolan. Detta för att sedan ge en mer detaljerad och djupare inblick i de två läroplaner 

som är av störst intresse för denna uppsats nämligen lpo 94 och lgr 11. Fokus kommer att 

ligga på kursplanen för idrott och hälsa då detta är en väsentlig del av bakgrunden till denna 

undersökning. 

 

Svenska läroplaners utveckling 

Grundskolan som vi känner den idag fick sin start i och med läroplansreformen 1962. Den 

nya läroplanen lgr 62 röstades igenom av riksdagen med en bred partipolitisk majoritet och 

skulle komma att ersätta de skolformer som föregick grundskolan (Säljö, 2011; Hartman, 

2012). Bakgrunden till reformen tar sin början i slutet av det andra världskriget i och med de 

totalitära staternas fall. I riksdagen ansågs det att demokratins värderingar måste stärkas 

genom en gemensam bottenskola där samtliga elever skulle fostras till demokratiska 

medborgare som aktivt skulle motverka totalitära och odemokratiska tendenser. De 

demokratiska värderingarna i värdegrunden lever kvar i läroplanerna för grundskolan än idag 

(Hartman, 2012). Läroplanerna har sedan 1960-talet förändrats fyra gånger där utvecklingen, 

särskilt genom de sista två reformerna, gått mot en mer decentraliserad och målstyrd skola. På 

1990-talet blev decentraliseringen ett faktum då en ny läroplansreform (lpo 94) gav 

huvudansvaret för skolan till kommunerna. Staten hade dock fortfarande det övergripande 

ansvaret för att formulera nationella mål som kommunerna och skolorna var tvungna att 

förhålla sig till (Hartman, 2012). 

 

Läroplanen för grundskolan 1994 

I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet 1994 är skolans värdegrund en central del. 

Denna beskriver bland annat skolans uppdrag kring värderingar och kunskap som skall 

genomsyra all undervisning på skolan. I läroplanen återfinns också mål och riktlinjer där ”Mål 

att sträva mot anger inriktningen på skolans arbete. […] Mål att uppnå uttrycker vad eleverna 

minst ska ha uppnått när de lämnar skolan”(Lpo 94). För ämnet idrott och hälsa beskrivs 

ämnets syfte samt mål som eleven ska ha uppnått i slutet av årskurs 9. Till lärarens hjälp finns 

även betygskriterier för betyget väl godkänt (Lpo 94). Även om staten hade huvudansvaret för 
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skolan så fick kommunerna ansvar för att för att upprätta lokala läroplaner vilket beskrivs i 

skollagen: 

 

I alla kommuner skall den finnas en av kommunfullmäktige antagen skolplan som visar 

hur kommunens skolväsende skall gestaltas och utvecklas. Av skolplanen skall särskilt 

framgå de åtgärder som kommunen avser vidta för att uppnå de nationella mål som har 

satts upp för skolan (SFS1990:1477). 

 

Det mål- och kunskapsbaserade betygsystemet som infördes i och med lpo 94 innebar en 

förändring från det tidigare relativa betygsystemet i lgr 80. De tidigare fem betygsstegen 1-5, 

förändrades till de fyra betygsstegen; icke godkänd (IG), godkänd (G), väl godkänd (VG) och 

mycket väl godkänd (MVG). Skillnaden från tidigare system var också att varje elev 

bedömdes utifrån hur väl eleven uppfyllde ”de mål som uttryckts i kursplanen för respektive 

ämne” (Svensk facklitteratur, 1998, s. 97), till skillnad mot innan reformen då eleverna istället 

konkurrerade om ett givet antal betyg i varje valör eftersom betygen skulle fördelas enligt en 

normalkurva (Skolverket, 2014).  

 

I lpo 94 fanns olika värdeord som var kopplade till de olika betygsstegen. Det var utifrån 

dessa värdeord som läraren var tvungen att förhålla sig till i betygsättningen. Orden beskrev 

hur väl eleven uppfyllt ett visst kriterium. Det värdeord som fanns för det lägsta betyget G i 

årskurs nio var bland annat kunna delta i, genomföra och förstå. Värdeorden som 

motsvarade det högsta betyget MVG var exempelvis förklara, analysera och dra slutsatser 

(Redelius, 2012). 

 

Kursmål för idrott och hälsa 

I läroplanen lpo 94 beskrivs de olika kursmålen i idrott och hälsa för grundskolan, utifrån tre 

övergripande områden; rörelse, rytm & dans, natur & friluftsliv och livsstil, livsmiljö & hälsa. 

Till de tre områdena finns beskrivna syften och förslag på hur eleverna ska kunna uppnå 

målen. De mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret konkretiserades till: 

 

 Förstå sambandet mellan mat, motion och välbefinnande. 

 Kunna delta i lek, dans och idrott och utföra rörelseuppgifter genom härmning och 

improvisation. 
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 Kunna göra egna enkla rörelseprogram till musik. 

 Vara förtrogen med några folkdanser och de vanligaste moderna danserna. 

 Ha kunskaper i de vanligaste idrottsgrenarna samt kunna organisera och leda en 

idrottsaktivitet. 

 Ha kunskaper om friluftsliv och vistelse i naturen, känna till allemansrätten och kunna 

orientera i okänd natur genom att använda olika hjälpmedel.  

 Kunna tillämpa kunskaper i ergonomi i vardagliga sammanhang. 

(lpo 94) 

 

För att kunna gradera in eleverna under de olika betygskriterierna G-MVG hade skolverket 

skrivit ut betygskriterier för VG där det står mer tydligt vad som krävs av eleverna. I den 

första upplagan av lpo 94 fanns inte några kriterier för G eller MVG, men år 2000 kom en 

revidering av lpo 94 där även kriteriet för MVG beskrevs
3
 (Skolverket 2000). 

 

Läroplanen för grundskolan 2011 

I läroplanen för grundskolan, lgr 11, beskrivs skolans värdegrund, uppdrag samt de mål och 

riktlinjer som gäller för alla verksamma inom skolan. Värdegrunden liknar i stor utsträckning 

den i lpo 94. Efter värdegrunden återfinns samtliga kursplaner för skolans ämnen. 

Kursplanerna är uppbyggda genom att varje ämne har ett syfte och centralt innehåll samt 

kunskapskrav för årskurs 6 och 9 (lgr 11).  

 

Betygen bygger, i likhet med lpo 94, på mål- och kunskapskriterier. Antalet betygssteg har 

dock utökats till sex stycken. Den främsta anledningen till denna utökning framhålls vara att 

lärare och elever ansåg att det fanns för lite spelrum då en elev hamnade mellan två 

betygssteg (Skolverket, 2014, Säljö 2011). Betygskriterier beskrivna för betygen E, C och A 

där de olika värdeorden används till de olika nivåerna. Exempelvis för betyget E så kan 

eleven prestera en förmåga till viss del, för betyget C är värdeordet relativt väl och för att få 

det högsta betyget A så kan eleven utföra en förmåga väl. Andra värdeord som finns för att 

bedöma elevens nivå är viss, relativt god och god. För att nå exempelvis ett E måste eleven 

ha uppnått samtliga kunskapskrav för betyget E. För att få betyget D ska eleven uppnå 

samtliga kunskapskrav för betyget E och övervägande krav för C nivå. För att eleven ska få 

                                                 
3
 Se bilaga 2 för betygskriterierna lpo 94 



10 

betyget B ska denne uppnå alla krav för betyget E, C och till övervägande del krav för betyget 

A:s kunskapskrav (lgr 11). 

 

Centralt innehåll för Idrott och hälsa 

I lgr 11 har kursmålen försvunnit och istället har ett centralt innehåll tagit dess plats. Det 

centrala innehållet ska ligga till grund för vad undervisningen ska behandla. Det centrala 

innehållet för idrott och hälsa i lgr 11, är tematiskt uppdelade under; rörelse, hälsa & livsstil 

och friluftsliv & utevistelser.
4
  

 

Rörelse 

 Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och 

rörelser till musik. 

 Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa 

aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan. 

 Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik. 

 Olika simsätt i mag- och ryggläge. 

 

Hälsa och livsstil 

 Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen. 

 Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska 

aktiviteter och träningsformer. 

 Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande 

av skador, genom till exempel allsidig träning. 

 Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet 

mellan beroendeframkallande medel och ohälsa. 

 Kroppsideal inom idrotten och i samhället i övrigt. Dopning och vilka lagar och regler 

som reglerar detta. 

 Första hjälpen och hjärt- och lungräddning. 

 Hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas av olika faktorer, 

till exempel av kön. 

 

                                                 
4
 Se bilaga 3 och 4 för ämnets syfte och kunskapskraven A, B och E i slutet av årskurs 9. 
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Friluftsliv och utevistelse 

 Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för 

positionering. 

 Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras. 

 Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten. 

 Kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse. 

 Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer i och vid vatten 

med alternativa hjälpredskap, enligt principen för förlängda armen. 

(lgr 11, s.53-54) 

 

Genom de aktiviteter och moment som finns beskrivna i det centrala innehållet ska eleverna 

kunna uppfylla och visa kunskapskraven. Trots att antalet moment som finns med i det 

centrala innehållet har utökats i jämförelse med lpo 94s kursmål har fortfarande läraren 

möjlighet att fritt välja undervisningens struktur och innehåll. 

 

Ämnet idrott och hälsa 

Nedan följer ett avsnitt som diskuterar ämnet idrott och hälsa. Dels beskrivs ämnets väg in i 

skolvärden till hur det formats till det ämne som finns idag och dels beskrivs synen på ämnet 

över tid. Det faktum att lgr 11 får något mindre uppmärksamhet i detta kapitel beror på att det 

finns mindre forskning kring lgr 11 på grund av den korta tid den varit aktuell.   

 

Idrott och hälsas utveckling 

Annerstedt (1991) skriver om att första försöket till att införa fysisk uppfostran i skolan var år 

1813. Det fanns då inte några gymnastiksalar att prata om och det var enbart Per Henrik Lings 

tankar och idéer som präglade gymnastiken. Annerstedt (1991) benämner denna period som 

pågick mellan åren 1813-1860 för etableringsfasen. När folkskolan infördes 1842, blev 

gymnastiken en permanent del av skolundervisningen (Lundquist-Wannerberg & Sandahl, 

2002) 

 

Nästa period som Annerstedt (1991) beskriver som militärfasen sträcker sig mellan 1860-

1890. Under denna tid skedde idrottsundervisningen i det vanliga klassrummet eller på 

skolgården. Undervisningen var starkt förknippad med soldatträning, vilket innebar att 

flickorna inte var en del av undervisningen. Lundquist-Wanneberg och Sandahl (2002) skriver 
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att linggymnastiken var den dominerande formen under 1800-talet fram till början av 1900-

talet. Denna typ av gymnastik innehöll en stark koppling till militärisk exercis, anpassat för 

allmänheten. Linggymnastik ansågs vara vetenskaplig och kroppsutvecklande, men det gällde 

att göra övningarna på precis rätt sätt. Det kunde vara uppemot 150 elever som samtidigt 

genomförde linggymnastiken där följde och imiterade lärarens rörelser. Även om 

linggymnastiken var den dominerande formen av gymnastiken i skolorna så började den att 

ifrågasättas, dock utan något märkbart resultat (Annerstedt, 1991). 

 

Nästföljande period, enligt Annerstedt (1991), sträcker sig mellan 1890 och 1912 och 

benämns stabiliseringsfasen. Som namnet antyder så började ämnet stabiliseras i den svenska 

skolan. Vissa förändringar ägde dock rum. Exempelvis började den militäriska delen minskas 

samtidigt som lek fick en plats i undervisningen. Nu började även flickornas undervisning att 

komma igång så sakteligen. 

 

Tiden mellan 1912-1950 benämner Annerstedt (1991) som brytningsfasen. Det var i denna fas 

som linggymnastiken ifrågasattes på allvar och allt fler aktiviter infördes i undervisningen. År 

1919 bytte ämnet namn till; gymnastik med lek och idrott (Annerstedt, 1991). Lundquist-

Wanneberg & Sandahl (2002) menar dock att lek och idrott inte infördes officiellt i 

undervisningen innan 1928 och att det gjordes på grund av krav från riksdagen. Trots detta 

bestod 1940-talets undervisning i realiteten av två tredjedelar linggymnastik och endast en 

tredjedel av lek och idrott. Annerstedt (1991) skriver att det var efter andra världskriget som 

idrotter och lekar med boll blev en dominerande del i idrottsämnet.   

 

Under den fysiologiska fasen 1950-1970 var en grov tolkning av idrottslärarens uppgift var att 

få eleverna att svettas. Under denna fas kom musik att få en stor plats inom ämnet 

(Annerstedt, 1991). Lundvall och Meckbach (2003) menar att i och med införandet av lgr 62 

blev idrottsämnet bredare och skulle förbereda eleverna för det väntade arbetslivet. Denna 

läroplan var väldigt detaljerad, bland annat med konkreta anvisningar om formuleringar om 

arbetssätt och klädsel. Det var nu individualiseringsbegreppet tog vid och hamnade i fokus. I 

lgr 69 ansågs det viktigt för alla elever att bland annat ha ett funktionellt rörelsesätt (Lundvall 

& Meckbach, 2003).  

 

Den fas som går ifrån 1970-talet och framåt går under namnet osäkerhetsfasen, enligt 

Annerstedt (1991). Lundvall och Meckbach (2003) skriver att ämnet bytte namn till idrott i 
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och med lgr 80 och att gymnastiken bara blev ett moment inom ämnet och var likställt med 

andra moment så som simning och bollspel. Benämningen av fasen förklarar Annerstedt 

(1991) med att de material och centrala anvisningarna började minska, vilket resulterade i att 

idrottslärarna blivit osäkra på ämnets innehåll. Lundvall och Meckbach (2003) menar vidare 

att det var i samband med lpo 94 som ämnet bytte namn till det nuvarande namnet idrott och 

hälsa. Annerstedt (1991) poängterar att så stora förändring som idrott och hälsa har genomgått 

under sin tid inom den svenska skolan har inget annat ämnet varit i närheten av. På grund av 

de många förändringar inom målsättning och innehåll har lärarna fått problem att hänga med i 

vad som ska göras. Innehållet i idrott och hälsa har gått ifrån gymnastik till bollsporter.  

 

Flickor och pojkar inom ämnet idrott och hälsa historiskt 

Lundvall och Meckbach (2003) skriver att flickor och pojkar i bästa fall hade delad 

undervisningen när idrottsämnet infördes i skolan. I realiteten hade flickor oftast ingen 

idrottsundervisning alls. Det fanns även en tydlig uppdelning av vilka kunskaper som flickor 

och pojkar skulle lära sig. Pojkarnas undervisning syftade till en militärisk fostran. Detta 

ansågs inte vara en viktig kunskap för flickor, vilket medförde att flickorna hade egen 

undervisning eller var åskådare på pojkarnas lektioner. Lundvall och Meckbach (2003) 

skriver vidare att det år 1933 första gången nämns att lärarna ska anpassa sin undervisning 

efter kön och ålder. Det blev tydligare år 1955 då studieplanen visar på att pojkar och flickor 

ska få en undervisning som passar deras behov Detta innebar dock inte en individanpassning 

för den enskilda eleven, utan en generaliserande anpassning utifrån könsstereotypa 

uppfattningar om manligt och kvinnligt. Där flickorna skulle ha mer rytmiskt innehåll och 

pojkarna skulle ha mer färdighetsgymnastik. Det skulle dröja till Lgr 69 innan den 

könsspecifika gymnastikundervisningen togs bort, och till Lgr 80 innan man rekommenderade 

samundervisning för alla åldrar. Idag finns fortfarande skillnader mellan könen inom idrott 

och hälsa. 

  

Betyg och Bedömning 

Detta avsnitt belyser forskning om betyg och bedömning inom den svenska skolan, med fokus 

på idrott och hälsa. Det innehåller även lärares erfarenheter kring att bedöma idrott och hälsa 

samt statistik på betyg i grundskolan. 
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Forskning om Betyg och Bedömning 

Annerstedt (2002) menar att frågorna vad, när, vem, hur och varför bör ställas i en 

bedömningssituation. Främst ansvarar läraren för att bedöma elevens handling. Denna 

handling är vad en elev kan utföra/prestera i ett givet sammanhang, eller ett kunnande/vetande 

inom det aktuella ämnet. Detta motsvarar alltså frågan vad. Vad som ska bedömas kan alltså 

ta olika former i undervisningen, dels kroppsliga färdigheter (praktiska) och dels 

kunskap/reflektion (teoretiska färdigheter). Bedömningen sker enligt Annerstedt (2002) både 

kontinuerligt och i efterhand. Den kontinuerliga bedömningen ger idrottsläraren möjlighet att 

ge snabb feedback och korrigera elevens prestationer så att denne lättare kan nå de uppsatta 

målen/kriterierna. Detta kallas även formativ bedömning. Läraren kan då notera fortlöpande 

om eleven lyckats uppfylla olika mål i undervisningen. Den bedömning som görs i efterhand 

är en reflekterande bedömning. Här kan läraren i lugn och ro sammanfoga den kontinuerliga 

bedömningen till en mer omfattande och övergripande bedömning som till största del ligger 

till grund för det slutgiltiga terminsbetyget. Denna form av bedömning benämns oftast som 

summativ bedömning. Detta är alltså svaret på frågan när bedömningen sker. Bedömningen 

utgår i lpo 94 och lgr 11 från ett mål- och kunskapsrelaterat betygssystem från olika mål och 

kriterier. Dessa kriterier bestämmer vad som ska betygsättas. Om och hur väl eleven uppfyller 

betygskriterierna avgör vilket betyg eleven får. Samtidigt är elevens förutsättningar så som 

ålder, kön, längd, vikt också viktiga att väga in i betygsättningen. Läraren måste alltså ta 

hänsyn till individen och hur denne har möjlighet att uppfylla kriterierna (Annerstedt, 2002).  

Synen på kunskap inom skolan och dess regelverk har, enligt Annerstedt (2002), en betydelse 

för hur bedömningen av lärandet och kunskapsinlämningen går till. Begrepp som fakta, 

färdighet, förståelse och förtrogenhet har varit centrala i kunskapssynen inom lpo 94. I ämnet 

idrott och hälsa har man fokuserat på färdighet menar Annerstedt (2002). Enligt Berndtsson 

och Gustavsson (1998) framkommer att lärare bedömer och betygsätter elever utifrån olika 

kriterier och tolkar kriterierna olika. Därför har betyg inom ämnet har varit omdiskuterat. 

Annerstedt (2002) menar att bristen på lärares olika bedömningsgrunder kan spåras tillbaka 

till den svenska lärarutbildningen. 

De flesta lärare har [...] emellertid inte erhållit någon utbildning eller träning i att sätta 

betyg innan de lämnat lärarutbildningen och själva skall betygsätta sina elever. Detta är 

ett mycket märkligt faktum inom svensk lärarutbildning (Annerstedt, 2002, s. 126-127).   
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Detta blir problematiskt för likvärdigheten i bedömningen sett över landet. I förlängningen 

kan detta innebära att elevers möjligheter och förutsättningar för jobb och högre utbildningar 

blir orättvist fördelade beroende på vilken kommun, skola eller lärare som har betygsatt 

elevens prestationer (Annerstedt, 2002).  

Redelius (2012) skriver att en av anledningarna till att vi i Sverige har betyg inom skolan är 

för att vi ska kunna göra ett urval med hjälp av dessa. Det medför att betygen har stor 

inverkan på elevernas framtid som Berndtsson och Gustavsson även kommenterade. Redelius 

(2012) skriver att det är diskussioner om hur tidigt eleverna ska få sina första betyg, där de 

som är för och emot betyg i tidig ålder har liknande argument. Det som ofta lyfts som 

motargument mot betyg i tidig ålder är att de svaga eleverna blir stämplade som otillräckliga 

och att deras självkänsla kan sänkas. Hon menar vidare att ett argument för betyg i tidig ålder 

är att de eleverna som är svaga sticker ut och lärarna kan på ett tidigt stadium ge det stöd och 

hjälp som denne elev behöver. Syftet med lpo 94 var att rätta till de svagheter som fanns i lgr 

80 som bland annat var att lärarna skapar sig en egen teknik vid betygsättning, men detta 

lyckades inte. Lärarna använder sig inte utav likvärdiga kriterier vilket medför att 

bedömningen blir orättvis för eleverna. Detta trots att målet med lgr 11 är att bedömningen 

ska bli mer likvärdig (Redelius 2012). 

Statistik 

Wikström och Wikström (2005) har tagit fasta på detta i sin artikel om betygsinflation och 

betygsstabilitet i den svenska skolan. I artikeln utgår Wikström och Wikström (2005) ifrån 

fyra möjliga hypoteser kring varför meritvärdet i den svenska skolan har fått en ökning 

samtidigt som resultaten på standardiserade prov inte följt med i samma utveckling.
5
 

Wikström och Wikström (2005) finner att det varken är bättre prestationer av eleverna, en 

urgallring av de svaga eleverna eller elevernas möjlighet till att välja kurser som är 

förklaringen till de ökade meritvärdena. Istället fann Wikström och Wikström (2005) att 

ökningen beror på att lärare har sänkt kraven för vad som krävs för att få ett visst betyg. 

Anledningen till att lärarna har sänkt kraven kan, enligt Wikström och Wikström (2005), bero 

på att lärarna har vissa problem i att hitta nivån i läro- och kursplanerna eller så kan 

förklaringen kan ligga i betygens användningsområde. I och med övergången till lpo 94 

menar Wikström och Wikström (2005) att tävlingen om eleverna blev ett faktum. Eftersom 

betyg används som ett urvalsinstrument för antagning till högre studier och jobb, samt som ett 

                                                 
5
 Med standardiserade tester avses exempelvis nationella prov och internationella undersökningar. 
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medel för konkurrens emellan lärare och skolor, så kan pressen ha ökat på lärare att sätta ett 

högre betyg än vad eleven egentligen förtjänat (Wikström & Wikström, 2005). Fynden stärks 

i figur 1 som visar på att det genomsnittliga meritvärdet bland svenska niondeklassare stadigt 

ökar. 
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Figur 1: Meritvärde för kommunala skolor från läsåret 1997/1998 till och med läsåret 2012/2013.
6
 

 

Statistik visar även på att pojkar får i genomsnitt bättre betyg i idrott och hälsa än vad flickor 

får menar Larsson, Fagrell och Redelius (2005). De skriver fortsättningsvis att det är enbart i 

idrott och hälsa som pojkarna får bättre betyg än tjejerna. Larsson et al. (2005) ställer sig 

frågan om lärarna följer de uppsatta målen eller om de bedömer någonting annat som 

resulterar i att pojkar får högre betyg. De har även uppmärksammat att skolan verkar sakna 

samundervisning i idrott och hälsa då flickor och pojkar särundervisas medvetet och 

undermedvetet. Under lektionerna drar sig flickor mot flickor och pojkar mot pojkar. Larsson 

et al. (2005) menar att flickor ses som mer rytmiska och gillar gymnastik medan pojkar antas 

gilla bollsporter och att tävla. Den särundervisning som förekommer enligt Larsson et al. 

(2005) är huvudsakligen i tre former, genom att; sänka kraven för flickorna, skilja pojkar och 

                                                 
6
 Data hämtat från skolverkets hemsida: http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/statistik-i-

tabeller/grundskola/betyg-ak-9  

http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/statistik-i-tabeller/grundskola/betyg-ak-9
http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/statistik-i-tabeller/grundskola/betyg-ak-9


17 

flickor och förlöjliga killarnas övertro på hur bra de är. Larsson et al. (2005) menar att lärarna 

ofta sänker kraven för och har lägre förväntningar på tjejer. Exempel på detta är bland annat 

när en pojke genomför en svår eller tung övning så meddelar läraren att tjejerna inte ska vara 

ledsna om det inte klarar det lika bra som pojkarna enligt Larsson et al. (2005). Det visar på är 

att det lärarna värdesätter och ger betyg för är manlighetsbetonade aktiviteter och 

överensstämmer oftast inte med de nationella kursmålen. De aktiviteter som är mer 

förknippade med kvinnlighet finns med i undervisningen men får inte samma genomslagskraft 

i betygsättningen. 

 

Skolverket (2010) belyser även att pojkarna som grupp gynnas inom idrott och hälsa då det 

förekommer mycket bollsporter på lektionerna där pojkarna kan visa upp sina kunskaper och 

färdigheter. Eftersom fler pojkar utför bollaktiviteter på fritiden än tjejer, så har de en fördel 

gentemot tjejer generellt sett. Skolverket (2010) skriver vidare om att det som har stor tyngd 

för att få ett MVG i lpo 94 är ledarskap där elevernas personlighet bedöms även om den inte 

får vara avgörande. Har eleven en bra attityd till ämnet är det större chans att eleven får MVG. 

 

Lärares erfarenheter av bedömning 

Meckbach (2004) har intervjuat lärare efter att lpo 94 hade införts. Hon frågade lärarna om 

vad den största skillnaden var mellan läroplanerna lgr 80 och lpo 94. De svar hon fick var att i 

och med lpo 94 så blev det mer fokus på att alla elever skulle nå godkändnivå. Lärarna ansåg 

också att det blivit tydligare med att informera eleverna om vad som krävdes för de olika 

betygen och vilka kursmål som fanns. Meckbach (2004) skriver att lärarna ansåg att med lpo 

94 så blev det processen istället för resultatet som låg i fokus. Lärarna tyckte även att 

undervisningen blev mer fri och att det blev viktigt att se till att alla elever kunde delta i 

idrottsämnet. I lpo 94 var det mer viktigt att eleverna hade roligt och deltog. Larsson et al. 

(2005) menar att de olika lokala betygskriterierna inte alltid motsvarar de nationella 

kriterierna. Exempelvis så kan krav som aktivt deltagande vara ett kriterium för betyget 

godkänt, vilket inte är ett krav för betyget i lpo 94. Vidare ger Larsson et al. (2005) som 

exempel att eleven behöver ha en viss social förmåga för att kunna få betyget MVG vilket inte 

det heller återspeglas i lpo 94. Larsson et al. (2005) skriver om hur de lärare de har intervjuat 

inte har helt klart för sig vilka kunskaper som eleverna ska lära sig inom idrott och hälsa 

enligt de nationella målen. Även dessa lärare ansåg att det är viktigt att eleverna har roligt 

som Meckbach (2004) antydde. Vidare menar Larsson et al. (2005) att lärares uppfattning om 
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vad som var viktigast i idrott och hälsa inte samspelar med det som ligger till grund för vad de 

bedömer eleverna utifrån. De kunskaper som ansågs viktiga var teoretiskt inriktade men 

eleverna blev främst bedömda utifrån hur duktiga eleverna var på de praktiska momenten. 

 

Otydligheter kring vad som ska bedömas 

Redelius (2012) skriver om problematiken med att betygsätta elever i idrott och hälsa. Det har 

visat sig att det är svårt både för elever och lärare att klargöra det viktigaste inom idrott och 

hälsa. Problematiken kan härledas till att ämnet ofta förklaras med vad det inte är. Det är inget 

ämne som står på egna ben utan behöver andra ämnen för att få en identitet. Detta medför att 

betygsättningen blir problematisk eftersom man enbart vet vad som inte ingår i ämnet idrott 

och hälsa. Även Lundvall (2004) belyser otydligheten i idrottsämnet: 

 

I den digra floden av studier och data som jag mött i min genomgång, träder en 

motsägelsefull bild av ämnet fram: ämnet är omtyckt men ändå oomtyckt, ger kunskap 

med ändå inte “rätt” kunskap, förstärker känslan av kompetens hos de redan kompetenta 

och förmedlar på samma gång det motsatta hos andra. Ämnet bidrar till att bevara 

könsskillnader och stereotypa uppfattningar om kropp, kön och rörelse - men erbjuder 

samtidigt möjligheter till gränsöverskridande. Ämnet ges legitimitet av beslutfattare, men 

i praktiken blir legitimiteten svag i relation till andra skolämnen. Sammantaget verkar 

ämnet ha både förlorat och samtidigt behållit sin kärna, en kärna som inte har det formella 

stödet i styrdokumenten, men som samtidigt möter majoriteten av elevernas och andra 

intressenters förväntningar (Lundvall, 2004, s.36). 

 

Pettersson (2011) menar att det förr var lättare att veta vad som skulle bedömas i skolan, 

eftersom innehållet var på förhand bestämt inom alla ämnen. Att innehållet inte är bestämt 

medför att bedömningen mellan lärare blir olika och ger en orättvis/olikvärdig bedömning för 

elever med olika lärare. 

 

Pettersson (2011) menar att om en elev ska bli bedömd måste eleven ha uppvisat en specifik 

kunskap. Det är här det bland annat kan gå fel, eleven kanske har visat kunskapen men lärare 

har tolkat den fel, eller så har läraren missat att dokumentera. För att en elev verkligen ska 

bedömas på det den kan så skulle läraren behöva följa eleven hela tiden, vilket Petterson 

(2011) inte anser är möjligt. Hon skriver om fyra olika frågor som bedömaren ska ställa sig 

inför en bedömning för att den ska bli korrekt och pålitlig. Dessa är: 
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 Bedöms det som ska bedömas? 

 Är innehållet som används vid bedömningen relevant eller adekvat? 

 Är sättet/n som används vid bedömningen tillförlitligt/a? 

 Är slutsatserna som baseras på bedömningarna adekvata och riktiga? 

(Pettersson, 2011, s.39) 

 

I den nya läroplanen för grundskolan lgr 11 står hälsa framskrivet mer tydligt än vad det 

gjorde inom lpo 94. Redelius (2012) menar att det trots det har visat sig att många lärare 

fortfarande planerar sin undervisning efter den gamla läroplanen. Om lärarna inte går efter 

läroplanen är det stor risk att de missar innehåll som ska vara med i bedömningen. Något som 

också är vanligt bland idrott och hälsa lärare är att de planerar olika idrotter som eleverna ska 

genomföra på lektionerna. Frågan är då, menar Redelius (2012) vad det är som bedöms i 

exempelvis fotboll. Är det hur pass bra man kan skjuta ett skott? Fokus borde ligga på 

kunskapen, inte utförandet. Hur lärarna sedan gör för att nå upp till kunskapsmålen spelar 

mindre roll, men det kan givetvis ske med exempelvis fotboll. 

 

Tholin (2000) menar att en del av problematiken med Lpo 94 ligger i oklarheten med 

betygsättningen. Han har undersökt 100 skolors lokala betygskriterier för årskurs 8, och de 

kriterier som finns är svårtolkade. Exempelvis skriver Tholin (2000) att lärare inom idrott och 

hälsa vill komma ifrån de mätbara kriterierna och utformat kriteriet “Löpning: Kan löpa 100m 

det snabbaste man förmår” (Tholin, 2000, s.29). Det finns många liknande kriterier som är 

otydliga och svåra att tolka. Redelius (2012) skriver även att det är vanligt att eleverna blir 

bedömda efter mätbar prestation, så som höjdhopp eller liknande. “En slutsats av tidigare 

forskning är att eleverna betygsätts i en hel del saker, men i ganska lite utsträckning i det som 

styrdokumenten föreskriver” (Redelius, 2012, s.227). 
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Teoretiska utgångspunkter 

Vi har influerats av den analysmodell som Ekberg (2009) använder sig av i sin avhandling 

mellan fysisk bildning och aktivering. Här har han skapat en modell för att identifiera vilka 

arenor som påverkar, och på vilket sätt de påverkar urvalet av stoff och metod inom ett 

skolämne. Ekberg har med ”stöd i Bernsteins (2000) fält för produktion, rekontextualisering 

och reproduktion och Lindes (2006) arenor för stoffurval; formulering, transformering och 

realisering […] forma[t] en struktur för urvalsprocesser för pedagogisk verksamhet” (Ekberg, 

2009, s. 75). Utifrån dessa har Ekberg skapat en modell för att åskådliggöra hur skolans 

ämnen formas av interna och externa påverkningar. Trots att Ekberg (2009) nyttjar sin modell 

för att analysera stoffurval och metodik inom ett ämne så menar vi att man även kan överföra 

och jämföra detta med den bedömning som ligger till grund för lärares betygsättning av 

elever. 

 

Figur 2: Ekbergs modell över fält för produktion, rekontextualisering och reproduktion samt arenor för 

stoffurval, formulering, transformering och realisering (Ekberg, 2009, s. 76). 

Nedan följer en sammanfattning av Bernstein och Lindes teorier kring fält och arenor för att 

ge en bakgrund till Ekbergs modifierade modell som följer sist i kapitlet. 
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Formulering, transformering och realisering 

Linde (2012) har identifierat tre arenor för stoffurval till läroplaner och undervisning. 

Perspektiven på dessa arenor är utformade som macro-, meso- och micronivåer och skalar ner 

ämnets omfattning för varje nivå. I den yttersta arenan, macronivån, återfinns det samhälle 

som skolan verkar i. Samhälle bildar kontexten för ämnet. Denna kontext är avgörande för det 

stoff som kommer att vara centralt i läroplaner. Behovet av att kunna föra vidare kunskaper 

och värderingar, eller påverka samhällsutvecklingen till att ta en speciell riktning, har i alla 

tider varit viktiga för människan och varit ett upphov för att formulera läroplaner. Linde 

(2012) pekar på flera exempel över tidens gång där samhällets tankar och värderingar har 

sjunkit in i läroplanen och haft stor betydelse för vilket stoff som skall läras ut. Äldre 

läroplaner är inte utformade och spridda på samma sätt som de läroplaner som finns idag, men 

de bär på samma grundläggande principer. Principerna hos läroplaner följer enligt Linde 

(2012) olika läroplanskoder för urval, organisation och förmedlingsform beroende på vad som 

skall uppnås med utbildningen. Samhällets normer bestämmer alltså vad som skall återfinnas i 

den färdiga läroplanen och det är i denna macronivå som läroplanen formuleras. Även om 

samhället sätter ramarna för läroplanerna så kommer delar att skalas bort och omformuleras. 

Detta sker i arenan för transformering och här tolkas innehållet, görs tillägg och fråndrag ifrån 

de ursprungliga formuleringarna. Linde menar att ”transformeringen […] inte [är] en enkel 

fråga om statens föreskrift, lärarnas tolkning och elevernas mottagande” (Linde, 2012, s.66). 

Detta är istället en komplex process där stoffet bearbetas och förändras av många olika 

aktörer som tillexempel lärare, skolledare, företag, organisationer och lärarutbildning. Ämnet 

formas av dessa aktörers egna viljor, önskemål, övertygelser och vad de uppfattar som deras 

plikt inom sammanhanget. Till sist realiseras det bearbetade stoffet på micronivå i 

klassrummet i och med den verkliga undervisningen (Linde, 2012).  

 

Produktion, rekontextualisering och reproduktion 

Bernstein (2000) använder sig av begreppen produktion, rekontextualisering och reproduktion 

för att förklara hur kunskap implementeras och behandlas inom skolan. Produktionen av 

kunskap sker till stor del utanför skolans verksamhet. Forskning och upptäckter står för 

mycket av den nya kunskapen. Oftast sker detta inom universitet, högskolor och liknande 

instanser i samhället. Kunskap kan också produceras inom exempelvis föreningsidrotter och 

hälsofrämjande verksamheter (Ekberg, 2009). Den stora insamlingen av råmaterial måste 

skalas ner för att kunna reproduceras (Bernstein, 2000). Reproduktionen blir således den 



22 

verksamhet som pågår i samhällets skolor. Reproduktionen kan sägas vara ett utfall av den 

didaktik och pedagogik som används för att förmedla den producerade kunskapen. Processen 

med att skala ner den producerade kunskapen till något greppbart för skolorna att reproducera 

sker inom rekontextualiseringsfältet (Bernstein, 2000). Den producerade kunskapen bryts ner 

till det samhället anser vara aktuellt eller viktigt att bevara eller att förändra (jämför med 

Linde, 2006). Bernstein (2000) menar att det finns agenter verksamma inom fälten för 

produktion och rekontextualisering som har förmåga att förändra diskursen för ett specifikt 

ämne. De har makt att förändra synen på vilken kunskap som bör produceras och, i 

förlängningen, fokuseras på. 

 

Arenor och fält för urvalsprocesser 

På ett liknande sätt som Ekberg (2009) använder sig av analysmodellen till stoff-, och 

metodurval vill vi använda denna modell för att analysera betygskriteriernas process från dess 

formulering till realisering på den lokala nivån. I figur 2 som är hämtad från Ekbergs 

avhandling, finns tre nivåer av arenor (Ekberg, 2009). Den yttersta arenan symboliserar 

samhällets påverkan på ett ämne. Det är här som den nya kunskapen produceras. För att detta 

skall kunna implementeras i skolan måste ett urval ske. Detta sker i det sekundära fältet. 

Utifrån detta urval så bestäms vilka kunskaper (och kunskapskrav) som bör vara aktuella för 

att lära ut och bedöma inom skolämnet, och dessa formuleras i styrdokumenten. 

Styrdokumenten sätter således ramarna för ämnets klassifikation och avgränsning. 

Styrdokumenten sätter upp spelplanen för hur kunskaperna kan realiseras på den tredje och 

sista arenan där även reproduktionen sker (vilket inte syns i figur 2). Det är här den faktiska 

verksamheten befinner sig och den måste således alltid förhålla sig till det samhälle det verkar 

i och det urval som i stor del sker över verksamhetens huvuden. 

Eftersom uppsatsen syftar till att utreda lärarens upplevelser av läroplansreformen så är 

modellen som Ekberg (2009) skapat ett användbart verktyg för att se hur den formulerade 

läroplanen har mottagits av lärare och elever i transformerings-, och realiseringsarenan. I 

denna uppsats så kommer därför de teoretiska utgångspunkterna främst att användas i våra 

analyser av samspelet mellan formulerings-, transformerings-, och realiseringsarenan. Fältet 

för produktion har framkommit till viss del i bakgrunden men detta är av sekundär betydelse 

för uppsatsens resultat. 
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Metod 

Metoden som använts i denna uppsats har varit kvalitativa intervjuer, eftersom kvalitativa 

intervjuer passar bäst för att undersöka lärares uppfattningar (Bryman, 2001) och belyser 

realiseringsarenan. Sammanlagt har sju intervjuer genomförts med erfarna lärare i idrott och 

hälsa som samtliga har varit verksamma inom grundskolans senare år (årskurs 7 till och med 

årskurs 9). Tre av intervjuerna genomfördes på lärarnas arbetsplatser. På grund av tidsbrist 

och begränsade möjligheter till att resa längre sträckor för att intervjua så har resterande fyra 

intervjuer gjorts via telefon- och videosamtal. Samtliga intervjuer har spelats in och 

transkriberats. Sammanställningen nedan ger en överblick kring hur vi har valt 

datainsamlingsmetod, hur vi valt att förhålla oss till forskningsetiska principerna, och hur det 

insamlade materialet har bearbetats till ett resultat. 

 

Val av datainsamlingsmetod 

Till denna undersökning har intervju använts som metod. Bryman (2001) menar att kvalitativ 

undersökning är mer inriktad på ord än siffror vilket den kvantitativa undersökningen istället 

syftar till. Vi använder oss av en semi-strukturerad intervju som enligt Bryman (2001) innebär 

att det finns en intervjuguide som intervjuaren följer, men inte behöver följa i ordning och kan 

anpassa frågor utifrån det intervjupersonen har svarat. Bryman menar då att detta blir en mer 

öppen intervju och intervjupersonen berättar vad denne upplever som viktigast. Vi valde 

intervju som metod eftersom vi är intresserade av att veta intervjupersonernas egen 

uppfattning (Bryman, 2001) om betyg och bedömning.  

 

För att få tag i våra sju respondenter så har vi använt oss av det Bryman (2001) benämner som 

bekvämlighetsurval. Han förklarar bekvämlighetsurval som det urval som görs på grund av att 

forskarna kan få tag i respondenter relativt lätt. De kriterier våra intervjupersoner skulle 

uppfylla var att de skulle vara lärare i idrott och hälsa som arbetat med både lpo 94 och lgr 11.   

 

Forskningsetiska principer 

Våra intervjuer har följt de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (2002) 

rekommenderar. Principerna innehåller fyra huvuddelar; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Varje intervju har inletts med 

att redovisa det övergripande syftet för studien samt den forskningsetik som vi valt att förhålla 
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oss till. På så sätt anser vi att vi har säkerställt att respondenterna har varit medvetna om, och 

godkänt hur deras medverkan i studien kommer att behandlas. Vetenskapsrådet förklarar 

dessa krav och skriver att informationskravet innebär att vi ska meddela intervjupersonen vad 

uppsatsen syfte är och att intervjun sker på intervjupersonens egna villkor. Vi har förhållit oss 

till informationskravet genom att vi beskrev syftet för uppsatsen så att våra respondenter var 

medvetna om varför vi gjorde intervjuerna Vidare skriver vetenskapsrådet (2002) om 

samtyckeskravet vilket menas att det är intervjupersonen själv som väljer om den vill delta i 

intervjun. I början av våra intervjuer var vi noga att berätta för respondenterna att det är upp 

till dem om de vill svara på en fråga och att de får avbryta intervjun när de ville. Med 

konfidentialitetskravet menar vetenskapsrådet att personuppgifter ska hanteras så att 

obehöriga inte kan nå dessa och att intervjupersonen är anonym. När vi sedan har behandlat 

intervjuerna i vår uppsats har vi använt oss av fiktiva namn för att våra intervjupersoner ska 

hållas anonyma. Det är även bara vi som har tillgång till intervjuerna och transkriberingen så 

ingen obehörig kan ta del utav dem. Det sista kravet, nyttjandekravet, står för att den 

information som kommer fram vid intervjun enbart får användas till den forskning som 

förkunnats i informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002). Eftersom det bara är vi som har 

tillgång till intervjuerna kan vi försäkra våra respondenter om att det de berättade på intervjun 

enbart kommer att användas i vår uppsats.  

 

Upplägg och genomförande 

Vi började med att göra en testintervju för att se hur väl vår intervjuguide fungerande och för 

att testa vår inspelningsutrustning. Svaren från denna intervju har inte använts i vårt resultat. 

Dalen (2008) menar att det är ett måste för forskaren att genomföra en testintervju då denne 

gör en kvalitativ intervjustudie. Dalen förklarar att via en provintervju kan forskaren få 

möjlighet att upptäcka eventuella fel och se över så att utrustningen fungerar. Vi testade både 

diktafonen och mobiltelefonen eftersom vi visste att vi sedan skulle använda dem båda i våra 

intervjuer. Vi fick även möjlighet att öva upp vårt samspel i och med att vi gjorde en 

testintervju. Efter testintervjun skickade vi ut ett brev
7
 till olika rektorer och bad dem att 

vidarebefordra vårt missivbrev
8
 till deras lärare i idrott och hälsa på högstadiet. Genom det så 

fick vi tag i två av våra respondenter som vi hade mejl kontakt med innan intervjun som 

skedde på deras skolor på platser som de hade valt. Eftersom vi inte fick svar från fler lärare 

                                                 
7
 Se bilaga 5 

8
 Se bilaga 6 
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genom mejl så skickade vi en förfrågan via ett forum för idrottslärare på Facebook. På detta 

sätt fick vi ytterligare svar från en respondent som vi sedan hade videosamtalsintervju med på 

grund av geografiskt avstånd mellan oss. För att få tag i fler intervjuer använde vi oss nu av 

vårt kontaktnät där vi använde både mejl och sms för att få tag på fler respondenter. Vi 

genomförde då tre intervjuer via telefon eftersom de bodde för långt bort. Den sista 

respondenten träffade vi personligen och intervjuade. Totalt har vi genomfört sju intervjuer 

med lärare från olika delar av Sverige. Intervjuerna har spelats in med mobiltelefon och 

diktafon beroende på vad vi för tillfället hade tillgång till. Samtliga intervjuer har sedan 

transkriberats ordagrant.  

 

Av de intervjuer vi gjorde där vi träffade respondenten fysiskt gjordes två i ett grupprum och 

en i en relativt tom lokal där respondentens barn sedan var och lekte i slutet av intervjun. I de 

fyra intervjuer som vi gjorde via telefon och videosamtal satt vi ostört och vi upplevde att 

våra respondenter också satt i en lugn miljö utan störningar. Intervjuerna tog mellan 25-60 

minuter. Vi började alla intervjuer med att gå igenom forskningsetiken och några frågor om 

vem vår respondent var för att de skulle få en mjukstart och känna sig bekväma. Bryman 

(2001) menar att de inledande frågorna även är viktiga för att få en bakgrundsinformation om 

respondenten och kunna använda dennes svar i ett sammanhang. 

 

Bearbetning av material 

Bearbetingen av materialet har skett i tre steg, likt det Trost (2010) beskriver. Första steget är 

insamlandet och transkriberandet. Det andra steget har varit en analys där materialet har 

sammanställts. Det sista steget har varit att tolka materialet utifrån våra teoretiska 

utgångspunkter. 

 

Materialet som samlats in under intervjuerna har transkriberats inom ett par dagar efter att 

intervjuen genomfördes. Anledningen till att vi skyndsamt ville transkribera intervjuerna var 

för att minnas delar av intervjun som inte kunde fångas av ljudupptagningen, exempelvis 

kroppspråket som kunde vara avgörande för hur informanten förmedlade svaret och därmed 

avgörande för resultatet av uppsatsen. Det transkriberade materialet uppgick till cirka 65 

datorskrivna sidor vilket är det första steget i bearbetningsprocessen. 
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I början av det andra steget valde vi att färgkoda det transkriberade materialet direkt i 

ordbehandlingsprogrammet. Materialet kodades i fyra olika färger varav tre av dessa 

representerade frågeställningarna i studien. Den fjärde färgen markerade delar av 

intervjusvaren som var intressanta men inte direkt svarade till någon av frågeställningarna. 

Nästa moment i kodningen var att klippa ut och sammanfoga alla intervjusvar med samma 

färg, även detta gjordes med hjälp av ordbehandlingsprogram. Det bearbetade materialet 

uppgick till cirka 40 datorskrivna sidor och bestod fortfarande av ren transkribering. 

Transkriberingen renskrevs nu till ett nytt dokument där vi tolkade och skrev om 

respondenternas svar till varje frågeställning till en sammanhängande text. Den 

sammanfattade bearbetningen uppgick till totalt 11 datorskrivna sidor. Innan vi gick vidare till 

sista steget i bearbetningen gick vi igenom vår fjärde färg för att se om det kunde passa in i 

någon del av resultatet.  

 

I det sista steget så sammanfogades respondenternas svar och kunde renskrivas till det första 

utkastet till resultatet. I analysen och bearbetningen gick det att urskilja övergripande mönster 

och återkommande svar. Dessa mönster blev till de underrubriker/teman som återkommer i 

resultatpresentationen. (se figur 3 för en grafisk förklaring av metoden). 

 

 

Figur 3: Modell över bearbetning av resultat. 
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Validitet och reliabilitet 

Byrman (2001) menar att begreppen validitet och reliabilitet skiljer sig mellan kvalitativ och 

kvantitativa studier. Begreppet validitet avser traditionellt att studien faktiskt mäter det den 

avser att mäta. Reliabilitet står för huruvida studien kan upprepas och samma resultat nås. 

Begreppen kan alltså ses som ett mått på den aktuella studiens kvalité. I den kvalitativa 

studien är dock begreppen mindre kopplade till siffror och mätningar, nedan beskrivs 

Brymans (2001) tolkning av validitet och reliabilitet för kvalitativ forskning. 

 

Validitet i en kvalitativ studie 

Bryman (2001) delar upp validitet i extern och intern validitet. Den interna validiteten 

beskriver Bryman (2001) som en styrka i kvalitativa forskningar, där det ska stämma överens 

mellan observationerna och de teorier som forskaren utvecklar. Extern validitet ses mer som 

en svaghet för kvalitativa studier enligt Bryman (2001). Extern validitet handlar om att 

forskarens resultat ska kunna appliceras i andra situationer. 

 

Reliabilitet i en kvalitativ studie 

Reliabilitet kan precis som validitet delas in i extern och intern (Bryman, 2001). Han förklarar 

intern reliabilitet med att forskarna inom ett projekt ska vara samspelta i hur de ska tolka det 

som forskarna ser och hör. Bryman (2001) skriver vidare och berättar om extern reliabilitet 

som är svår att uppfylla i kvalitativa undersökningar. Extern reliabilitet står för att forskaren 

eller en ny forskare ska kunna upprepa samma studie. Ett råd på hur forskaren skulle kunna 

efterlikna den tidigare studien är att denne ska gå in i samma roll som den tidigare forskaren 

hade, vilket Bryman (2001) menar skulle gälla som extern reliabilitet vid kvalitativa 

forskningar.  

 

Vår förhållning till validitet och reliabilitet 

För att studien skulle få så god validitet och reliabilitet som möjligt så har vi gjort vissa 

åtgärder. Vi har exempelvis samarbetat under intervjuerna och när vi bearbetade resultatet, 

alltså har vi båda varit delaktiga i forskningsprocessen och arbetat fram gemensamma 

tolkningar.  För att vi skulle veta om vår intervjuguide bidrog till att vi fick fram de svar som 

avsågs för studien så genomförde vi en testintervju vars resultat inte används i studien utan 

enbart för att kunna säkerställa detta. För att någon ny forskare ska ha möjlighet att 
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genomföra samma studie och få ett liknande resultat har vi skrivit hur vi har gått tillväga för 

att denna ska kunna följa samma struktur som vi har gjort. 

 

 



29 

Resultat  

Resultatet är indelat efter uppsatsens tre frågeställningar. Vi har valt att presentera 

frågeställningarna utifrån de huvudsakliga teman vi funnit i vår bearbetning av materialet. 

Varje tema inleds med en kort sammanfattning av vad som framkommit under intervjuerna. 

Därefter har några intervjupersoners utsagor valts ut för att exemplifiera och styrka 

sammanfattningen. För att ge en bakgrund om vilka som är våra respondenter ges här en 

kortfattad information om dem med fingerade namn.   

 

Gustav - Han är i 57 år och har jobbat som lärare i idrott och hälsa i 20 år. 

Hanna - Hon är 42 år och har jobbat som lärare i idrott och hälsa i ca 12 år. 

Johan - Han är 40 år som jobbat som lärare i idrott och hälsa i 17 år.  

Markus - Han är 38 år och har vart utbildad lärare i idrott och hälsa sen 2004 men jobbade 

som resurs i början och det är de senare åren som han har jobbat som lärare i idrott och hälsa. 

Robert - Han är 37 år och har jobbat som lärare i idrott och hälsa i 10 år.  

Viktor - Han är 44 år och har jobbat inom skolan länge men det är sen 2004 som han har 

jobbat som lärare i idrott och hälsa. 

William - Han är 44 år och var färdigutbildad 1997, men har haft ett uppehåll för sin 

idrottskarriär så han har inte jobbat som lärare alla år sedan 1997.   

 

Läroplansbytet och arbetssätt 

Vi har funnit att arbetet med innehåll och arbetsätt har förändrats som en följd av 

läroplansbytet. Vi har identifierat två återkommande teman inom denna frågeställning. 

Lärarna upplever ett ökat fokus på de teoretiska och hälsoorienterade momenten och att 

arbetssättet har förändratas till att bli mer strukturerat i och med lgr 11 samt att fokus har 

flyttats till att samtliga lektioner ska gå att bedöma. 

 

Ökad teori- och hälsofokus 

Samtliga tillfrågade lärare upplever att de teoretiska delarna av ämnet har fått större fokus. 

Fem av de tillfrågade lärarna anser att teorin är ett svårt moment att behandla i 

undervisningen. Anledningarna till lärarnas problematik med detta uppges vara att teorin tar 

upp tid ifrån de praktiska momenten och det faktum att idrottsämnet förväntas vara fyllt med 

aktivitet. Ett fåtal av informanterna berättar att de använder sig av andra skolämnen för att 

undervisa teorin så att detta inte tar tid från undervisningen i ämnet idrott och hälsa. 
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William är en av informanterna som menar att ämnet fortfarande ska vara praktiskt och 

handla om rörelse. Samtidigt är han tvungen att lägga in mer teoretiska moment som gör att 

eleverna blir stillasittande på hans lektioner. William menar att ämnet har ett ansvar att bidra 

till att eleverna får en rörelseglädje och motverka stillasittande ungdomar, särskilt de som inte 

rör sig så mycket på fritiden.  

 

Samtidigt så vill man att det ska vara så praktiskt som möjligt. Det ska ju handla 

om rörelse. Det är ju bara att öppna en tidning så ser man alla larmrapporter om 

att ungdomar inte rör sig. Särskilt den gruppen som inte rör sig på fritiden, de rör 

ju sig inte alls mer än i skolan. Så jag vill ju bidra till en nyfikenhet och lust till 

idrotten och därför vill jag inte teoretisera den för mycket. 

- William 

 

Markus tycker även han att det är svårt att få in teorin på ett smidigt sätt i undervisningen. 

Han vill fortfarande att det ska vara ett praktiskt ämne, speciellt eftersom många elever enbart 

motionerar på idrottslektionerna. Samtidigt menar Markus att de teoretiska delarna har fått 

mycket större fokus inom lgr 11, särskilt för att få högre betyg. Markus tycker även 

övergångsfasen mellan läroplanerna varit problematisk. Han upplever att skiftet gick för 

snabbt eftersom de elever som läst idrott och hälsa utifrån förutsättningarna i lpo 94 plötsligt 

kastades in i en ny läroplan utan att ha rätt förkunskaper för att klara av kunskapskraven, 

särskilt med hänsyn till de teoretiska delarna. Viktor är dock mer positiv till den ökade 

mängden teori, han menar att idrott och hälsa är ett kunskapsämne och att kunskapen är 

viktigare än rörelsen. Därför har Viktor även rena teorilektioner. Han menar att den rörelse 

eleverna får inom idrott och hälsa inte är tillräckligt för att säga att de har en aktiv livsstil, de 

måste röra sig utanför skolan också. Därför är det den teoretiska kunskapen som måste vara 

central för att eleverna ska förstå att de måste röra sig senare i livet också, enligt Viktor.  

 

Gustav säger att han var medveten om att lpo 94 hade ett hälsofokus, trots detta var det först i 

lgr 11 som det fick ta en stor plats i hans lektioner. Men han upplever ändå att det är ett svårt 

område att få in i undervisningen eftersom eleverna ofta har förväntningar på 

idrottslektionerna som inte inkluderar att sitta i ett klassrum och diskutera. 
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Alltså att jobba och diskutera kring begreppet hälsa, och det har varit lite knepigt att få in 

hos eleverna. De är förväntansfulla kring att det ska hända någonting, man ska byta om 

och man ska röra på sig. 

- Gustav 

 

För att hantera den utökade teoretiska delen inom idrott och hälsa i och med lgr 11 är det två 

lärare som beskriver att de använder sig av sitt andra ämne. Gustav förklarar skälet till detta 

som att det beror av att vissa teoretiska delar stjäl tid av idrottslektionerna där han hellre vill 

ha rörelse och praktiska moment. På Roberts skola görs detta genom att de arbetar med något 

som de kallar för kunskapsområden där man jobbar ämnesöverskridande mellan olika 

skolämnen. De jobbar då inom ett tema som exempelvis rymden och då arbetar de med 

rymden på olika vis i de olika områdena. Detta medför att teorin inom idrott och hälsa kan 

undervisas i andra ämnen än just på lektionerna i idrott och hälsa. Under de perioder då skolan 

inte arbetar med kunskapsområden försöker Robert blanda teori och praktik under sina 

lektioner så att ämnet fortsatt har en praktisk prägel. På så sätt anser Robert att hans arbete 

med idrott och hälsa inte förändrats så mycket i och med den nya läroplanen. 

 

Anpassning av undervisning  

Arbetssättet med idrott och hälsa har förändrats emot att bli mer strukturerad med olika 

arbetsområden menar tre av respondenterna. Införandet av arbetsområden har varit ett sätt att 

rationalisera och strukturera sin undervisning för att hinna med allt innehåll som finns 

beskrivet i lgr 11. Arbete med arbetsområden innebär att undervisningen exempelvis delas 

upp efter de teman som återfinns i det centrala innehållet. Detta är alltså en förändring som 

tvingats fram i och med lgr 11. Två av de lärare som ändrat till arbetsområden anser även att 

ett större fokus i lgr 11 har hamnat på bedömning av elever och har känt behovet av att 

utforma sina lektioner utifrån detta. Resterande respondenter menar att det är andra saker än 

just läroplanen som ligger till grund för hur de utformar undervisningen, därför har de inte 

behövt ändra sin undervisning på grund av läroplanen.  

 

Markus är en av respondenterna som ändrat sin undervisning. Han menar att innan lgr 11 

använde han sig främst av ett slags ”smörgårdsbord” av aktiviteter eftersom han upplevde att 

det inte var lika strikt vilka moment som skulle finnas med i lpo 94. Även Viktor jobbar 

numer med idrott och hälsa genom olika arbetsområden.  
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[…] men vi har gjort lite olika sådana här arbetsområden, som vi kallar det för. Och vi 

jobbar en liten längre stund för kunna få en chans att utvecklas i ett område. Som nu 

tillexempel så har vi kört orientering och då jobbar vi med det i kanske 4 veckor, både 

med teori och praktik. Vi försöker varva med teori och praktik så mycket som vi kan. 

- Viktor 

 

Johan har även han sin undervisning strukturerad på ett liknande sätt. Han har ett moment i 

några veckor innan han går vidare till nästa. Men Johan berättar att det är andra faktorer som 

styr hans arbete förutom läro- och kursplanen. Den första faktorn är vilka förutsättningar som 

finns, så som lokal, utrustning samt hur mycket tid han har. Det andra som påverkar Johans 

undervisning är vilken typ av klass har att arbeta med. Klassens nivå kunskapsmässigt avgör 

hur han väljer att arbetar med ett ämne. Utifrån det så får Johan anpassa sin undervisning. Det 

sista som han tar hänsyn till är vad händer i samhället, vad som är aktuellt just nu. Då försöker 

han ta med sig det och använda i undervisningen för att skapa sammanhang. Johan menar att 

de övergripande momenten är ungefär på samma tid varje år eftersom årstiderna spelar in för 

vilket moment som är lämpligt att ha en viss tid. Även om det nyligen kom en ny läroplan så 

fortsätter Johan och kör sina redan invanda områden då det ger honom känsla av trygghet. 

Johan behöver då bara fokusera på de nya kursmålen och nya betygssystemet istället för att 

utveckla nya områden. Vilket innebär att hans arbetssätt inte har förändrats så mycket mellan 

läroplanerna. Han menar att han gärna utvecklar nya arbetsområden och nya 

undervisningsmetoder när han känner sig säker med den nya läroplanen. 

 

Även om det har blivit mycket nytt i lgr 11 så menar Gustav att det egentligen inte att det som 

står i läroplanen spelar så stor roll när man väl står i lektionssalen och har lektion. Då har man 

mer bekymmer med att få eleverna att lyssna, sitta still och så vidare. Då har man inte tid att 

tänka på läroplanen. Markus tycker även att lgr 11 lägger större fokus på vissa delar som 

egentligen kanske inte borde ha så stort fokus. Han säger att ”komplexa rörelser i lekar, spel 

och idrotter är en ganska stor del egentligen om man jämför med att kunna röra sig i takt till 

musik”. Han menar att det är ett smalare område men har fått större utrymme i lgr 11, vilket 

han anser är konstigt. Detta för att rörelse ingår i de flesta områden (friluftsliv, simning, dans 

osv.) som behandlas inom idrott och hälsa. Markus tycker att andra områden som inte är lika 

omfattande kan sänka betyget med flera steg är snedvridet. Detta påverkar hans arbetssätt 

genom att han måste låta mindre omfattande områden ta större plats i undervisningen för att 

elevernas chanser till främst de högre betygen ska öka. 
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William upplever att han kunde vara mer avslappnad på lektionerna innan den nya läroplanen. 

Nu anser han att det är svårt att göra inspirerande lektioner då han upplever att läroplanen har 

ett större fokus på bedömning, vilket medför att alla lektioner måste ha ett tydligare syfte och 

ligga till grund för bedömningen. Den stora förändringen har att göra med att 

dokumentationen av elever i lgr 11 måste vara mycket tydligare än i lpo 94, vilket gör att 

arbetet med att sätta betyg blir större. Detta gör att William känner sig hindrad att genomföra 

och bedriva vad han kallar “riktigt bra undervisning” eftersom han anser att den kan vara 

problematiskt att bedöma. Samtidigt menar William att allt inte bara är dåligt med att större 

fokus hamnar på bedömningen. I och med den nya läroplanen tvingas han tänka igenom sin 

undervisning och inte bara “lulla och sätta ett betyg som känns bra.” Eftersom 

betygsättningen har förändrats upplever Robert att det är en skyldighet att erbjuda eleverna en 

andra chans att visa upp sina färdigheter. Han menar att man som lärare måste lägga upp 

arbetet så att alla elever har råd att misslyckas och ändå känna att de har fler chanser att jobba 

sig till det betyg som eleven vill ha.  

 

Läroplansbytet och bedömningen 

Lärarnas bedömning av elevernas kunskaper har förändrats i och med den nya läroplanen. I 

vår bearbetning har två teman utifrån respondenternas svar identifierats. Bedömningen och 

betygsättningen utgår ifrån elevens sämsta förmåga i lgr 11 samt att värdeorden har fått en 

stor inverkan på hur lärarna ska bedöma.  

 

Den sämsta förmågan bedöms 

Samtliga informanter har poängterat att betygsättningen i lgr 11 har förändrats till att utgå från 

elevens sämsta förmåga. Förklaringen till detta är enligt lärarna att betygssystemets 

utformning och de nya kunskapskraven, tillsammans gör att lärarna måste identifiera 

elevernas svaga sidor för att sätta betyg utifrån dessa.  

 

Att betygen grundar sig på elevens svagaste förmåga, upplevs som en stor skillnad i 

jämförelse med lpo 94 och upplevs som mentalt jobbigt av många av lärarna. De nya 

förutsättningarna har enligt William har också medfört att han som lärare har förlorat ett 

verktyg inom betygsättningen. Förr kunde han välja att väga upp ett dåligt resultat inom ett 

område med goda resultat inom ett annat. Detta gjorde att William kände att han betygsatte en 
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helhetsbild av vad eleven kunde under lpo 94, medan han nu får fokusera på att hitta det 

kriterium som varje elev presterar sämst på. Hanna tycker detta nya betygssystem är rent 

vansinnigt, eftersom en elev ”inte kan vara bra på allt”. Viktor har en liknade åsikt och menar 

att mer fokus har hamnat på lärarens förmåga att hitta elevers sämsta punkt tidigt och försöka 

förbättra den. Särskilt om det innebär att eleven kan komma att missa det betyget som denne 

egentligen borde ha fått om läraren fortfarande bedömde elevens genomsnittliga prestationer. 

Både William och Viktor har löst problemet på samma sätt. De menar att eleverna måste få 

testa samma kunskapskrav flera gånger under läsåret/terminen. Detta ger då elev och lärare 

chans att identifiera områden som eleven måste arbeta på och förhoppningsvis se progression 

under terminen.  

 

Det är ett litet sätta-dit-system på ett sätt eftersom man kan ligga på A-nivå och så 

får man E på en [ett kunskapskrav] och då hamnar man på D. Men det är 

egentligen mitt tillkortakommande i sådana fall för då, har man sådana elever så 

man börja märka sådant då borde man skapa en till uppgift eller fler uppgifter i 

någonting för att kunna höja elever. 

- Viktor 

 

En annan följd av de nya kraven är enligt Viktor att han måste se över sina egna tolkningar av 

kriterierna så de inte är för svåra att uppnå. Gustav har också upplevt samma problem och 

problem oftast är att läraren har satt en för hög nivå för de olika betygsstegen. Han menar att 

elever som fallerar på ett kriterium är ovanliga men förekommer. När det händer kan Gustav 

fuska lite och se mellan fingrarna på dessa typer av extremfall. ”Vi lärare är ju bara 

människor” fortsätter Gustav, och han upplever det jobbigt att behöva sänka en elev bara för 

att denne inte kan uppfylla ett visst krav men är duktig i övrigt. Gustav poängterar detta 

ytterligare i citatet nedan. 

 

Eleven ska vara bra i alla bitar för att de ska bli ett A, i början så tänkte jag att så 

ska det vara men jag vill inte att de ska vara så egentligen. Jag kanske inte gör 

som jag borde göra jag kanske fuskar lite och jag är inte säker på att jag inte 

fuskar heller, för jag tycker inte jag kan begära att vi ska ha några fantastiska 

superelever för att få A. 

- Gustav 
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William berättar även han om att de nya kraven är mentalt jobbig för både elever och lärare 

vilket han förklarar nedan:  

 

Den största förändringen som jag tycker är jobbigast att hantera medmänskligt, 

det är ju de facto att du blir betygsatt efter din svagaste förmåga, och det känns ju 

grymt. […] Det sker bara i skolan och inte någon annan plats i världen. Det finns 

inte ett yrke i hela världen där du blir bedömd efter det man är sämst på men i 

svenska skolan där är det så. […] I -94 [lpo 94] så kunde man ju komplettera det 

på ett helt annat sätt. Då kunde man väga och vikta mycket mer. 

- William 

 

Värdeordens inverkan 

Värdeordens betydelse är något som informanterna har diskuterat och de upplever att 

värdeorden fått mer fokus i lgr 11 i jämförelse med lpo 94. Samtidigt har det under 

intervjuerna framkommit att samtliga lärare upplever att värdeorden är problematiska att 

förstå och att tillämpa i undervisningen. Extra svårt upplever lärare det är när elever och 

föräldrar gör egna tolkningar av värdeorden eftersom de sällan stämmer överrens med 

lärarnas tolkningar. 

 

Markus upplever att det finns en schism emellan hur elever och lärare tolkar värdeorden. Han 

menar att många elever tolkar relativt väl som att vara ”ganska duktiga” och detta fångar in i 

princip alla elever. Samtidigt som lärarna tolkar relativt väl på ett helt annat sätt. Här uppstår 

en problematik där elevens självskattning och lärarens bedömning inte överensstämmer. 

Robert menar att lösningen på detta är att använda sig kontinuerligt av värdeorden i 

undervisningen och under utvecklingssamtal. Detta gör, enligt Robert, att både elever och 

föräldrar blir vana vid värdeorden vilket gör att samtliga får en liknande uppfattning om 

ordens betydelse. Då blir det lättare för honom att förklara för elever och föräldrar varför han 

sätter ett visst betyg. Robert menar vidare att det blir mer svart på vitt och att han kan luta sig 

emot lgr 11 på ett helt annat sätt än han kunde med lpo 94. Samtidigt medger han att det var 

mer lättsamt att sätta betyg inom lpo 94 eftersom det fanns färre betygssteg samt att 

betygskriterierna var lite lösare vilket gjorde att han inte behövde vara lika noggrann vid 

betygsättningen och att han kunde ”gå mer på magkänsla”.  
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Informanterna upplever också att det är svårt att få en gemensam tolkning av värdeorden inom 

lgr 11. Alla informanter i studien är mycket tydliga med att man inte kan koppla rent mätbara 

prestationer till värdeorden i lgr 11. Många uppger dock att de har hört talas om kollegor som 

fortfarande mäter resultat i olika grenar och bygger sin betygsättning på det. Gustav uppger att 

han varit närvarande på många seminarier där lärare i idrott och hälsa samlats för att diskutera 

likvärdig och gemensam bedömning. Gustav upplever det dock svårt och lärarna kan inte 

komma överens om värdeordens betydelse eller att gemensamt bedöma elevers förmågor på 

exempelfilmer. 

 

Eleverna upplever det som att relativt väl alltså men jag är relativt hygglig på de 

här, de är lite mer diffust tycker jag iallafall än väl godkänd då ska man ändå vara 

lite bättre. 

-Markus 

 

Ett sätt att hantera att det sker olika tolkningar av värdeorden är enligt Viktor att lärarna måste 

bryta ner kunskapskraven till enklare formuleringar för att få eleverna att förstå vad som krävs 

av dem. 

 

Vi förklarar kunskapskraven för eleverna men sen har vi brutit ner 

kunskapskraven med att anpassa rörelsen relativt väl eller väl och så vidare. Då 

får vi istället: får du bollen ibland dit du siktar till stor del eller till största del. Och 

det där förstår eleverna ganska bra. 

-Viktor 

 

Läroplansbytet och eleverna 

I denna frågeställning har vi uppmärksammat tre olika teman som vi kan dela in 

respondenternas svar i. Ett tema vi har funnit relevant är hur vida kraven har blivit högre för 

eleverna. Ett annat tema vi uppmärksammat från våra resultat är om betygen i och med lgr 11 

har blivit mer rättvisa gentemot eleverna. Vårt sista tema som vi uppmärksammat är 

konsekvenser för eleverna i och med lgr 11.   
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Högre krav? 

Kraven för det högsta betyget i lgr 11 är högre än för det högsta betyget i lpo 94, det är 

samtliga respondenter eniga om. Men anledningen till varför kraven har höjts har 

informanterna delade meningar om. Respondenterna spekulerar om det handlar om att lärare 

har för höga krav på vad som krävs för de olika betygsstegen eller om problemet ligger i 

läroplanens eller kunskapskravens utformning. 

 

Johan har känslan av att han har högre krav på sina elever än vad kanske andra skolor har. 

Viktor menar att många lärare har för höga krav för att få ett A, men egentligen så är det bara 

det faktum att man måste fixa alla kriterier som gör det svårare inte själva prestationen i sig 

själv. Han poängterar att det inte krävs A i alla delar av det centrala innehållet utan på själva 

kunskapskravet.  

 

Gustav har märkt att många elever upplever att det är svårare att få ett A än ett MVG. Markus 

och Gustav tycker däremot att det verkar lättare för eleverna att få ett C som motsvarar ett 

starkt VG i det föregående betygssystemet. Det tror Markus beror av värdeordet relativt väl, 

vilket han tycker är ett diffust begrepp. Viktor tycker att ett VG motsvarar ett C i lgr 11 när 

det gäller för hur väl eleven ska prestera.  

 

Några av våra respondenter menar att det har blivit högre krav på eleverna för att nå de högre 

betygen vilket Johan ger exempel på då han menar att ju fler elever han har sett så höjer han 

ribban för vad som ska nås för högre betyg. Han förklarar att när han sett en elev som 

presterat på en viss nivå som han anser motsvarar ett visst betyg så kan nästa elev prestera 

ännu bättre men ändå befinna sig på samma betygssteg. Detta kan medföra att det blivit 

svårare att få det högsta betyget i lgr 11 i jämförelse med lpo 94, vilket många av 

informanterna poängterar under intervjuerna. Hanna och William menar att en elev med MVG 

i lpo 94 inte hade fått ett A i lgr 11. Det är inte bara den enskilda lärarens nivå som höjts, utan 

också det faktum att samtliga kriterier måste vara uppfyllda innan eleven kan nå ett A. 

 

Robert menar att en skillnad som uppkommit är att det blivit svårare för en elev att höja sitt 

betyg i slutet av läsåret. Om ett visst moment redan har genomförts så har eleven redan 

bedömts inom detta område. Detta plus att eleven blir betygsatt efter sin sämsta förmåga gör 

att eleverna motiveras till att ta varje moment seriöst då eleven alltid riskerar att sänka sitt 
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betyg enligt Robert. Robert menar att det nya betygssystemet tvingar de elever som vill ha de 

högre betygen att utveckla sig själva inom många olika områden. William menar att betyget 

nu kan variera väldigt mycket under läsåret, eftersom eleven blir bedömd efter sin svagaste 

förmåga. Exempelvis kan en elev prestera väl på många moment i rad och därför ligga på ett 

högt betyg, men om eleven presterar sämre på ett kommande moment så innebär det att 

elevens betyg kan sänkas drastiskt. Det som oftast drar ner betyget på det sättet som i 

exemplet ovan är då eleven ska visa prov på utvecklade resonemang menar William, något 

som inte krävdes i samma utsträckning under lpo 94.  

 

Johan upplever att det nya betygssystemet inte ser till hur väl en elev uppfyller 

kunskapskraven generellt sett. Det spelar inte längre någon roll hur duktig en elev är om den 

exempelvis inte kan simma, då får eleven inte ett godkänt betyg. Detta gör det lite enklare för 

lärarna men det blir hårdare mot eleverna. 

 

Rättvisare betyg? 

Samtliga lärare anser att kunskapskraven i lgr 11 gör betygsättning av eleverna enklare. 

Bedömning av eleverna och tolkning av värdeorden är dock fortfarande svårt. Alla tillfrågade 

lärare är samtidigt eniga om att lgr 11 har medfört en större rättvisa mot de flesta elever. 

Deras åsikter går dock isär huruvida det är de högpresterande eller lågpresterande eleverna 

som missgynnas av det nya betygssystemet. Ytterligare en följd av införandet av lgr 11 är 

enligt många respondenter att ett närmare samarbete med kollegor, vilket de anser medför 

likvärdigare bedömning. 

 

William menar att betygen i lgr 11 är mer rättvisa för eleverna eftersom betygsättningen blir 

mer genomskinligt än lpo 94. Lärarna vet vad som ska ingå i ämnet tack vare det centrala 

innehållet och det finns tydliga kunskapskrav. Han säger också att det kan vara mer orättvist 

då eleven inte längre i och med lgr 11 kan kompensera eller vikta en förmåga om du är väldigt 

duktig i allt annat. Williams slutsats av sitt resonemang blir att det “beror på vad man menar 

med rättvist”.  

 

Med lgr 11 anser Gustav att det blir mer rättvist för eleverna medan han tycker att lpo 94 var 

tydligare för eleverna. Han säger också att då det var mätning av prestationer som bestämde 
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betyget så var de mer tydligt för eleverna, då visste de exakt vad de behövde göra för att nå ett 

högre betyg. De visste också precis varför de fick ett visst betyg.  

 

I och med lgr 11 tror även Markus att eleverna bedöms mer rättvist eftersom det finns fler steg 

på betygsskalan. Han tror även det kan bero på att han har jobbat mer med lgr 11 än vad han 

gjorde med lpo 94 och det då är mer tydligt vad som förväntas av eleverna. Hanna tror även 

hon att lgr 11 är mer rättvis mot eleverna, men samtidigt så är den orättvis mot de elever som 

vill nå det högsta betyget A eftersom hon anser att det är svårare att nå. Robert upplever den 

nya betygsskalan som bättre och mer rättvis än den förra. Han menar att det som klassades 

som G-, G och G+ samtliga gav 10 meritpoäng även om det var ett väldigt stort spann mellan 

ett G- och ett G+. Nu kan samma elever hamna på ett E, D eller till och med ett C vilket 

motsvarar 10, 12.5 och 15 meritpoäng.  

 

Gustav berättar om hur svårt det är att ha en likvärdig bedömning mellan olika skolor och till 

och med mellan lärare. Han upplever att en del av skillnaden i bedömningen uppstår då lärare 

”snällbedömer” elever av olika anledningar. Han önskar att det i Sverige skulle vara en mer 

gemensam nivå för de olika betygstegen. En förändring som skedde i och med lgr 11 är att de 

på Johans skola har blivit mer likvärdiga i sin bedömning mellan lärarna i idrott och hälsa. 

När lpo 94 gällde säger Johan att man inte diskuterade bedömning för idrott och hälsa mellan 

lärarna. Alla hade istället sina egna metoder och tankar om hur undervisningen skulle 

bedrivas. När lgr 11 kom började de sitta och diskutera läroplanen och dess innehåll vilket 

Johan tror har medfört att de är mer jämbördiga i sin betygsättning. På hans skola så har 

lärarna börjat använda sig av lektionen elevens val (d.v.s. extra lektion där elever får välja 

själv vilket ämne de ska arbeta inom) för att ge eleverna möjlighet att träna på det som eleven 

kanske inte har den bästa förmågan i. Det blir då upp till eleven om den vill kämpa för att få 

ett högre betyg eller inte. Även Viktor upplever att lärare nu har ett tätare samarbete med sina 

kollegor. Han menar att man nu fått fler forum och kontaktytor för att diskutera arbetssätt och 

bedömning. Förr arbetade varje skola för sig själv när man formulerade lokala mål. Arbetet 

med att skriva lokala läromål är något som finns kvar i tanken hos många av Roberts kollegor, 

upplever han. Lärare vill alltså skriva om målen för lgr 11 till egenformulerade lokala mål 

precis som man gjorde med lpo 94. 

 

Johan tycker att betyg i skolan är väldigt hårda mot de svagare eleverna, då han menar att 

eleverna upplever att de inte duger om de inte når upp till en viss nivå. Han tycker att det nya 
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betygsystemet är lite snällare mot eleverna och ger en mer rättvis bild av eleverna och deras 

kunskaper. Gustav säger sig ha svårt för att ge F till en elev som kämpar och försöker. Han 

tycker även det är fel att en redan utsatt person får ett sämre betyg, då det inte hjälper eleven 

framåt. Han menar att hela bedömningssystemet strider mot skolans värderingar om hur barn 

ska behandlas. Gustav har upplevt att hans elever hellre vill ha poängsystem och en tydlighet i 

vad de skulle göra för att få de olika betygen. Då var eleverna mer motiverade än någonsin 

eftersom de visste vad som krävdes. 

 

Johan upplever att det är positivt med att det nu finns fler betygssteg eftersom han ansåg att 

det i lpo 94 ofta blev stora skillnader inom samma betyg. Han ger exemplet om två elever som 

får betyget godkänt, där en elev knappt var godkänd och den andra eleven var på gränsen till 

väl godkänd. Detta medförde att spannet inom ett och samma betyg var mycket stort. Dock 

ser han ett samband mellan att färre får det högsta betyget och de utökade betygsstegen. Nu 

hamnar ett svagt MVG i den förra betygskalan mest troligt på betyget B i den nya och andelen 

som får det högsta betyget är mindre. Robert menar att det fortafarande finns brister i lgr 11, 

men menar samtidigt att det nya systemet är ett bättre alternativ än lpo 94. Främst är Robert 

positiv på grund av de utökade betygsstegen. De flesta informanterna i studien är positivt 

inställda till att de lokala läromålen har försvunnit, då de ansåg att det bidrog till en ojämlik 

bedömning 

 

Övriga konsekvenser  

De tillfrågade lärarna har upplevt att idrottsämnet tas på större allvar i lgr 11 än i jämförelse 

med lpo 94. Eleverna upplevs mer motiverade, vilket märks genom exempelvis ökad närvaro, 

enligt fyra av de tillfrågade lärarna. För att nå ett högt betyg i idrott och hälsa krävs också 

högre engagemang menar några av lärarna. Enligt fyra av lärarna har flickorna gynnats genom 

de nya styrdokumenten, och den ökade teorin. En av dessa fyra lärare valde dock att ändra 

arbetsupplägget för att inte missgynna pojkarna. 

 

William är en av de tillfrågade som har noterat en ökad närvaro på lektionerna i och med bytet 

till den nya läroplanen och drar följaktligen slutsatsen att ämnet idrott och hälsa har fått högre 

status med Lgr 11. Han tror eleverna tar ämnet mer seriöst än vad de gjorde i lpo 94.  När lgr 

11 infördes blev det mer fokus på teori, men Johan har inte märkt att eleverna har ändrat 
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uppfattning om ämnet idrott och hälsa på grund av det. Eleverna har en förmåga att skilja 

mellan teori och praktik. De vet att efter en teorilektion så får de ha mer praktiskt igen.  

 

Sedan lgr 11 började gälla säger Markus att han upplever att elevernas attityd till ämnet håller 

på att förbättras. “De som tycker idrott är roligt tycker fortfarande att idrott och hälsa är kul 

och de som förr tyckte att det är tråkigt är nu mer aktiva”, säger han. När Markus ser till 

närvaron ser han inte någon uppåtgående trend med Lgr 11, likt William, utan menar att 

närvaron varierar från år till år. Däremot tycker han inte att det är samma totalvägran bland 

eleverna längre. 

 

Markus säger att eleverna verkar ha svårt att förstå det breda spektrum av kunskaper som 

ingår i bedömningen. Elever som Markus vet är mycket duktiga inom en specifik idrott 

upplever sig själva som duktiga inom idrott och hälsa. Deras upplevelser krockar dock när de 

får veta vad styrdokumenten förväntar sig. ”Det räcker inte med att vara duktig på bollsporter 

eller dans, man måste ha en bredd” menar Markus. Detta är en stor skillnad mot när eleverna 

sen jobbar då ska de specialisera sig mot något. 

 

William har upplevt att många elever är motiverade till höga betyg och att det i lgr 11 har 

blivit en ökning av betygsjakten. Därför försöker han tona ner betygens betydelse av 

undervisningen. William upplever att det finns en stor ohälsa bland eleverna och säger att han 

tror att betygen är en bov i elevernas välmående. Han tycker det är för mycket press på 

eleverna redan, och att betygen skapar ytterligare stress. William menar att fokus hos eleverna 

har hamnat i vad de ska göra för att få A och inte i att vilja lära sig. Men som Robert påpekar 

kan betygen också bidra till en ökad motivation bland eleverna. Han menar lite press kan vara 

nyttigt så eleverna tar ämnet och undervisningen seriöst. 

  

William menar att den ökade teoridelen i ämnet borde ha gynnat tjejer och höjt deras betyg i 

jämförelse med killarnas, eftersom det ser ut så i övriga teoretiska ämnen. Dock har inte han 

märkt detta. Han spekulerar vidare och menar att det troligtvis beror på att tjejer blir inkorrekt 

bedömda, då tjejer generellt får högre betyg än killar. Johan säger att tjejerna gynnas mer i 

den teoretiska delen samtidigt som killarna gynnas på alla andra delar i undervisningen i idrott 

och hälsa. Markus tror att tjejerna gynnas i det nya betygssystemet eftersom de är bättre på att 

föra resonemang. Han menar att tjejerna är lite mer mogna än killarna vilket är orsaken till att 
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han tror att tjejerna kommer få högre betyg och betygsskillnaden mellan tjejer och killar 

kommer bli större.  

 

Robert upplever att ämnet har teoretiserats vilket gör att praktiken och rörelsen som alltid har 

varit ämnets kärna har försvunnit. Därför har han valt att inte ha rena teorilektioner som han 

hade i början när läroplanen kom. Detta hade dock direkta påverkningar på eleverna. När det 

blev mer teori försämrades killarnas resultat och tjejernas förbättrades. Nu när han inte längre 

lägger lika stor vikt vid teorin har det omvända skett. 

 

Rörelsen ska vara de viktigaste, det är som kärnan i ämnet men de är ju lite lurigt ibland 

om man fokuserar för mycket på teorierna. Det var faktiskt så att tjejerna fick högre betyg 

än killarna eftersom de då lämnade in skriftliga rapporter. Killarna var fortfarande inne på 

de här med att praktiskt och röra på sig och ge järnet så man ska försöka att inte ha så 

mycket skriva och lämna in utan man tar de i diskussioner istället. 

- Robert 
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Analys 

I denna del analyseras uppsatsens resultat utifrån bakgrund och den valda teorin. Analysen 

utgår ifrån resultatets övergripande svar till respektive frågeställning. 

 

Påverkan på arbetssätt 

Lärarna i studien har poängterat att det har blivit mer fokus på teori inom idrott och hälsa i lgr 

11, vilket har resulterat i att tiden som läggs på praktiska aktiviteter har blivit kortare. 

Informanterna menar att hälsa och livsstil har blivit mer framskrivet och tydligare formulerat i 

jämförelse med hur lpo 94 var formulerat. Detta har fått som följd att de tillfrågade lärarna fått 

göra förändringar i sitt arbetssätt. Annerstedt (2002) betonar att teoretiska färdigheter, eller 

kunskaper, alltid varit en stor del ämnet. I det centrala innehållet och kursmålen från både lpo 

94 och lgr 11 går att utläsa att många punkter i innehållet i idrottsämnet har en teoretiks 

prägel. Kunskapsbetonade formuleringar som att förstå, ha kunskaper eller hur olika val 

påverkar finns med i båda läroplanerna (lgr11; lpo 94). Larsson et al. (2005) hävdar dock att 

lärarna dock inte har värdesatt de teoretiska kunskaperna inom ämnet. Vidare menar de att 

betygen och undervisningen (i lpo 94) till största del grundats på praktiska moment och 

färdigheter. Många av lärarna i vår studien ställer sig dock kritiska till att ämnet i och med lgr 

11 förlorar sin praktiska kärna. För att koppla detta till uppsatsens teoretiska utgångspunkter 

går det att hitta en motsättning mellan formuleringsarenan och det realiserade utfallet av 

stoffet (Ekberg, 2009). I den formulerade kursplanen har det varit önskvärt att fokusera mer 

av undervisningen på teoretiska kunskaper. Detta har, av lärarna i studien, transformerats för 

att passa in på deras uppfattningar om vad de upplever som viktigast inom ämnet idrott och 

hälsa. Det har medfört att många av de tillfrågade lärarna försöker att inte teoretisera i allt för 

storgrad i realiseringsarenan utan de försöker istället använda sig utav andra ämnen för att få 

in teorin.  

 

Många av respondenterna upplever en förändring och starkare styrning av kursinnehållet i och 

med den nya läroplanen. Innan läroplansbytet ansåg de tillfrågade lärarna att de kunde välja 

aktiviteter friare. Anledningen till att lärare känner att kursinnehållet är mer styrt är troligen 

att det centrala innehållet i Lgr 11 är mer omfattande, med elva punkter, än kursmålen i Lpo 

94, med sju punkter (lpo 94; lgr 11). Lärarna känner att innehållet har blivit mer reglerat och 

de har därför ändrat arbetssätt. För att få med alla punkter har många av de tillfrågade lärarna 

valt att arbeta i arbetsområden. Formuleringsarenan har påverkat lärarna inom 
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realiseringsarenan genom att tvinga dem att omstrukturera sina planeringar för 

läsåret/terminen (Ekberg, 2009 ). Detta är däremot inte första gången som fokus på vad som 

anses vara viktigt och vad som ämnet bör innehålla förändras, ämnet idrott och hälsa (tidigare 

endast idrott eller gymnastik) har varit föremål för stora förändringar genom åren (Annerstedt, 

1991; Lundvall & Mechbach, 2003). Lgr 11 är endast föremålet för den senaste förändringen i 

en lång rad av stora förändringar i innehållet. 

 

Utöver detta upplever respondenterna att det har blivit ett större fokus på bedömning. Lärarna 

i studien känner sig tvingade att göra en undervisning där eleven hela tiden skall kunna 

bedömas. Därför känner flera av respondenterna att de inte kan hålla lektioner som kan skapa 

rörelseglädje. Detta innebär dock att delar av syftet, som finns formulerat i lgr 11, med ämnet 

blir svårt att uppfyllas enligt lärarna. När läroplanen blivit formulerad i formuleringsarenan 

går det att se att tonvikten i realiseringsarenan har flyttats från aktiviteter som skapar 

rörelseglädje till aktiviteter som är mer kopplade till kunskapskriterier (Ekberg, 2009).   

 

Påverkan på betyg och bedömning 

Informanterna menar att det varken har blivit enklare eller svårare med bedömningen eller 

betygsättningen. Eftersom bedömningsgrunderna har förändrats så har även arbetet och det 

som upplevs som svårt förändrats. Många av lärarna i studien anser att den hårda 

formuleringen i betygskriterierna för lgr 11 är ett problem. Den säger att eleven måste uppnå 

samtliga kunskapskriterier för ett betyg för att kunna gå vidare till nästa betygssteg (lgr 11). 

Detta är ett problem som inte fanns med Lpo 94. Många av informanterna anser att detta krav 

lägger krokben på duktiga elever som har problem med att förstå eller utföra ett visst 

kriterium när de blir bedömda utifrån sin sämsta förmåga. Samtidigt som det gör det ännu 

svårare för svaga elever som har problem att förstå eller utföra flera olika kriterium. 

Annerstedt (2002) nämner hur lärarna i lpo 94 kunde göra en övergripande bedömning, vilket 

innebar att elevens sämsta förmåga inte avgjorde dennes betyg. Detta kan enligt Ekberg 

(2009) ses som ett exempel på hur formuleringsarenan påverkar realiseringsarenan där 

eleverna befinner sig. Formuleringsarenan inverkar även på transformeringsarenan där lärare 

arbetar. Lärarna blir påverkade på så vis att de nu måste sätt betyg efter elevernas sämsta 

förmåga eftersom de måste förhålla sig till den formulerade läroplanen. Lärarna slits mellan 

vad de tycker är rätt(vist) mot eleven och vad som förväntas av dem i deras yrkesroll som 

lärare.  
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Lärarna i transformeringsarenan måste bli experter på att tyda värdeorden som 

formuleringsarenan tilldelar dem via läroplanen och kunskapskraven. Informanterna tycker att 

dessa värdeord är otydliga och svåra att få en likvärdig uppfattning om vad de står för.  

Samtidigt tycker respondenterna att det nu har blivit mer tydligt vad de ska bedöma och kan 

även tydligare visa det för eleverna som är i realiseringsarenan. Larsson et al. (2005) skriver 

att lärarna som undervisade i lpo 94 tyckte det var svårt att veta vad de ska bedöma i idrott 

och hälsa. Redelius (2012) skriver att en del lärare är kvar i den mätbara bedömningen vilket 

även våra intervjupersoner har märkt av då deras kollegor fortfarande använder sig av denna 

metod. Detta kan tolkas som en utbrytning av transformeringsarenan då vissa lärare ej gör det 

som formuleringsarenan kräver av dem, eftersom lärarna inte följer den aktuella läroplanen. 

Vi upplever att våra informanter följer läroplanen för hur de ska bedöma men att de tycker det 

är svårt att exempelvis inte jämföra elever eller gå på mer mätbara resultat. 

 

Påverkan på elever 

Den aktuella läroplanen har påverkat eleverna och framförallt säger våra informanter att i och 

med lgr 11 så har det blivit svårare för eleverna att nå det högsta betyget. En del av våra 

tillfrågade lärare anser att många lärare sätter för höga krav för att få A och att det är därför de 

tycker att det blivit svårare för eleverna att få ett A. Samtidigt har Skolverket (se figur 1) 

publicerat statistik som säger att meritvärdet för nionde klasser stadigt ökar vilket stöds av 

Wikström och Wikströms (2005) resultat. Enligt Ekberg (2009) innebär detta att lärarna i 

transformeringsarenan tolkar formuleringsarenans budskap olika vilket påverkar 

realiseringsarenan där eleverna befinner sig. Våra informanter är inte eniga över huruvida lgr 

11 är mer rättvist för eleverna jämfört med lpo 94. Det de är överens om är att det inte är en 

helt likvärdigbedömning mellan alla skolor och lärare. Redelius (2012) poängterar att 

anledningen till att bedömningen mellan lärare inte är likvärdig kan bero på att lärarna har 

svårt att veta vilka kunskapskraven är och vad de innebär.  När lgr 11 infördes blev teori en 

större del av undervisningen i idrott och hälsa. Våra informanter tycker inte att elevernas 

attityd eller motivation har påverkats något nämnvärt i och med den nya läroplanen. Det 

informanterna däremot tycker är att eleverna bedöms efter sin sämsta förmåga. Av några av 

våra intervjuade lärare framgår det att i och med att det är mer teori i ämnet idrott och hälsa så 

gynnas tjejerna och kan få högre betyg.   
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Diskussion 

Vi har besvarat uppsatsens frågeställningar genom kvalitativa intervjuer med sju lärare som 

undervisar i idrott och hälsa. Resultatet pekar på att arbetsätt, bedömning och inverkan på 

eleverna har påverkats i och med den nya läroplanen för grundskolan 2011. Nedan följer en 

diskussion kring de resultat vi presenterat i föregående kapitel. Vi har valt att presentera 

diskussionen på liknande sätt som i resultat och analys-delen för att underlätta läsningen. 

Slutligen diskuteras även vårt tillvägagångsätt i en metoddiskussion. 

  

Arbetets påverkan av läroplansbytet? 

 

Teori och hälsofokus i lgr 11 

Många av våra tillfrågade lärare i idrott och hälsa upplever att det är svårt att få in teoridelarna 

av ämnet på ett bra sätt i undervisningen. Lärarna vill inte att ämnet ska bli mindre praktiskt 

på grund av teorin eftersom de anser att eleverna redan rör sig väldigt lite. Samtidigt ger inte 

de lektionerna i idrott och hälsa som eleverna har tillräckligt med fysisk aktivitet för att 

uppfylla elevernas behov av rörelse. Det här påpekar Viktor och säger att hans uppgift är att 

ge eleverna förståelse och redskap för att leva aktiva liv. Enligt oss uppstår denna problematik 

då läroplanen blir producerad i formuleringsarenan. Redan i lpo 94 flyttades fokus mot att 

teoretisera ämnet idrott och hälsa. Detta syns inte minst i namnbytet från idrott till idrott och 

hälsa. Dock menar många av våra tillfrågade lärare att de teoretiska delarna inte fick så stort 

fokus i lpo 94, vilket kan jämföras med det Larsson et al. (2005) beskriver.  

 

Det kan konstateras att lgr 11 sätter större fokus på de teoretiska momenten inom ämnet. De 

tillfrågade lärarnas egna föreställningar och erfarenheter om vad som bör ingå i ämnet har en 

stor inverkan på hur de nya formuleringarna i läroplanen tolkas och appliceras i verkligheten. 

Informanterna slits mellan att hålla ämnet praktiskt samtidigt som de måste förhålla sig till det 

centrala innehållet och de kunskapskrav som gäller. Vissa av de tillfrågade lärarna nämner att 

de försöker kringgå detta genom att undervisa teorin i samband med ett praktiskt moment. Vi 

anser att teorin inte nödvändigtvis måste undervisas stillasittande då kunskap även kan 

inhämtas under aktivitet. Det är självklart en svår balansgång, dels att rätta sig efter de 

formulerade styrdokumenten och dels att bevara det som många lärare anser vara ämnets 

kärna. 
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En intressant aspekt som framkommit under intervjuerna är det faktum att vissa av lärarna 

utnyttjar sitt andraämne eller försöker jobba ämnesöverskridande tillsammans med andra 

lärare med teoridelarna. Anledningen till detta framhävs vara för att på så vis få mer tid till 

praktiska aktiviteter under lektionerna i idrott och hälsa. Om detta beror på att läraren som en 

agent inom transformeringsarenan handlar utifrån sina övertygelser om vad ämnet egentligen 

bör innehålla eller om det beror på något annat är svårt att spekulera om. Däremot anser vi att 

arbetssättet skapar frågor som vi inom ramen för denna uppsats inte fick tillfredställande svar 

på. Exempel på dessa frågor är hur det andra ämnet påverkas och vilken inverkan detta får på 

ämnets status. Enligt oss är dock den främsta funderingen som väcktes hur en lärare som 

delegerar ut (teoretiska) moment till andra ämnen för att arbeta ämnesöverskridande går 

tillväga för att bedöma och i förlängningen betygsätta sina elever.  

 

Från smörgårdsbord till arbetsområden 

Lärarna i studien menar att arbetssättet har förändrats i samband med läroplansbytet. Enligt 

informanterna krävs det nu ett mer strukturerat arbetssätt i jämförelse med lpo 94. 

Övergången till lgr 11 har alltså inneburit att lärarna behöver ha en mer genomtänkt 

undervisning för att underlätta bedömningsprocessen. Vilket kan ses som en positiv effekt då 

eleverna troligen blir bedömda på det de ska och inte som Redelius (2012) nämner.  Detta kan 

vi koppla till att det arbete som har utfärdats i formuleringsarenan har inneburit att lärarna i 

transformeringsarenan måste ändra sin verksamhet för att anpassa den till lgr 11. Frågan vi 

kan ställa oss då är om detta är en medveten handling av formuleringsarenan i ett försök att 

göra innehållet mer likvärdigt över hela landet. De flesta respondenter uppger att de nu jobbar 

mer med arbetsområden för att eleverna ska hinna utveckla sig inom områdena. Tidigare hade 

de ett stort utbud med olika aktiviteter som kan liknas vid ett smörgåsbord, där eleverna blev 

erbjudna många olika former av aktiviteter. Vi anser att det är bra att lärarna har tvingats 

planera sin undervisning mer då vi tror att det medför en bättre kunskapsmiljö. Det är även en 

god tanke av lärarna att ge eleverna mer tid till att öva, tyvärr anser vi att det inte är 

tillräckligt mycket tid för att hinna öva upp sig från en F-nivå till en A-nivå. Det medför att 

det slutgiltiga betyget utgår till stor del från färdigheter som eleverna har skaffats sig utanför 

skolans verksamhet. 
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Johan är en av de lärare som påpekade att hans arbetssätt inte förändrats i och med lgr 11, 

orsaken till detta uppgav han vara att det nya betygssystemet krävde för mycket tid och 

ansträngning. Undervisningen påverkas mer av andra faktorer än just läroplanen. Det här 

tycker vi är intressant eftersom undervisningen fortfarande blir påverkad men i det här fallet 

blir den påverkad av samhället istället för formuleringsarenan. En annan intressant aspekt som 

framkom under intervjuerna är nämligen att eleverna påverkar hur mycket en lärare kan 

använda läroplanen som grund i undervisningen, eftersom det är mycket oförutsett som kan 

inträffa med eleverna på lektionerna. Det här innebär att även realiseringsarenan är den arena 

som har störst inverkan på hur de faktiska lektionerna ser ut. Formuleringsarenan och 

transformeringsarenan sätter ramarna för verksamheten men, enligt våra informanter, är ändå 

realiseringsarenan den arena som lärarna måste förhålla sig till i det dagliga arbetet.  

 

Fokus på att göra lektioner som går att bedöma  

Den nya läroplanen har fått de tillfrågade lärarna att fokusera på att göra lektioner som går att 

bedöma. Många av lärarna upplever att lgr 11 har större fokus på bedömning och att detta 

återspeglas i undervisningen. Detta medför dock en rad positiva och negativa effekter. 

Exempelvis menar några av de tillfrågade lärarna att det nu är svårt att ha delar av 

undervisningen som endast syftar till att väcka glädje och intresse hos eleverna (vilket är ett 

av ämnets huvudsakliga syften som ska uppnås utifrån lgr 11) eftersom det kan vara svårt att 

bedöma elevernas prestationer under just de lektionerna. Samtidigt menar informanterna att 

det kan vara positivt att tvingas tänka igenom syfte, mål och innehåll för varje lektion.  

 

Den fråga som är obesvarad är emellertid varför lärarna i studien upplever att det blivit större 

fokus på bedömning. Eftersom resultatet rör sig kring en upplevelse är det svårt att hitta 

definitiva svar på frågan. Men de tillfrågade lärarnas upplevelser kan vara sammanknutna 

med hur länge de arbetat med respektive läroplan. Majoriteten av informanterna började sin 

yrkeskarriär när lpo 94 redan var infört. Detta innebär att lärarna började arbeta med lpo 94 

som nya lärare och således anpassade sig till kollegors planeringar och tolkningar av 

betygskriterierna. När lgr 11 sattes till verket var lärarna i studien själva de som måste sätta 

sig in i de nya betygen vilket kan ha påverkat till vilken utsträckning som man anser att 

bedömning har varit centralt. Om jämförelsen hade gjorts kring lärares upplevelser om 

implementeringen av lpo 94 och implementeringen av lgr 11 hade möjligen resultatet visat att 

lärarna vid bägge läroplansreformerna upplevt större fokus på bedömning. Som detta visar på 
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så har lärarens erfarenhet en avgörande betydelse för hur väl lärarna upplever sig kunna sätta 

ett korrekt betyg, detta kan kopplas med att lärare inte får någon utbildning i att sätta betyg 

inom lärarutbildningen (Annerstedt, 2002).  

 

Hur har bedömningen påverkats av läroplansbytet? 

 

Bedömer den sämsta förmågan 

Våra respondenter är eniga om att det är elevens sämsta förmåga som till stor del avgör 

dennes betyg. Många av respondenter uttalar sig kritiskt mot denna aspekt av bedömningen. 

De tycker att lgr 11 är ett ”sätta dit-system” eftersom om en elev har A i alla moment utom ett 

där eleven har E så får eleven ett D. Alltså blir de då betygsatta efter det som de är sämst på. 

Respondenterna menar att de i lpo 94 mer kunde bortse från enstaka betygskriterier vilket 

även Annerstedt (2002) skriver. Det var mer ett summerande betyg som gav en generell bild 

av elevens kunskaper. Eleven blev således bedömd efter sin genomsnittliga förmåga, vilket 

gjorde att eleven kunde nå det högsta betygssteget trots att eleven inte presterat högsta nivå på 

alla moment enligt våra tillfrågade lärare. Informanternas metoder för att komma runt denna 

problematik är att testa samma kunskapskrav flera gånger under terminen. Även om man 

testar kunskapskravet flera gånger så är dock sannolikheten liten att eleven hinner/har 

möjlighet att utveckla en förmåga på de tillfällen som ges. Markus sätter fingret på problemet 

när han ställer sig frågan om hur en sådan undervisning skulle se ut. På det sättet som lärarna 

beskriver problematiken så är ett alternativ att lärarna på ett tidigt stadium ska hitta varje elevs 

svagaste förmåga och sedan arbeta utifrån den. Detta eftersom betyget i slutändan sätts utifrån 

skolverkets styrdokument. För att en elev ska lyckas få ett A i slutbetyg innebär det alltså att 

denne måste nå upp till A i alla kunskapskrav. Hanna poängterar att eleven inte kan vara bra 

på allt, att det är vansinnigt. Detta kan ses som en effekt av att lärarna inom 

transformeringsarenan upplever de formulerade kraven som orimliga. Vi funderar kring hur 

detta ter sig på realiseringsarenan. Eftersom många av lärarna ställer sig kritiska mot 

förändringen finns möjligheten att den negativa attityden kan sprida sig in i klassrummet och 

till eleverna. Detta kan medföra att elever börjar uppleva ämnet på liknande sätt som lärarna, 

vilket också kan leda till att eleverna tar med sig en negativ inställning till rörelse och hälsa 

vilket strider mot ämnets huvudsakliga syfte. Vissa av lärarna i studien medger att de ibland 

ser mellan fingrarna när denna problematik uppstår eftersom de inte vill underkänna elever 

som jobbat hårt just på grund av denna anledning. 
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Värdeordens inverkan 

Respondenterna anser att det är svårt att veta vad de olika värdeorden står för. Informanterna 

berättar om konferenser där de har diskuterat värdeorden men aldrig kommit överens om en 

gemensam betydelse. Vilket innebär att exempelvis värdeordet relativt väl kan betyda olika 

för olika lärare. Detta betyder också att det kan skilja sig mellan vad en lärare anser att relativt 

väl betyder och vad eleven anser att det betyder. Robert gav som förslag för att få en mer 

likvärdig uppfattning om vad värdeorden står för mellan lärare och elev så ska läraren 

använda värdeorden ofta så eleven blir förtrogen med dem. Vi menar att värdeorden är 

otydliga och om de tolkas olika, vilket våra respondenter indikerat, resulterar det i en icke 

likvärdig bedömning för eleverna vilket även Pettersson (2011) diskuterar. Det kan även bli 

svårare för eleverna att uppskatta sin egen förmåga om inte eleven och läraren är överens om 

vad värdeorden står för. Denna problematik kan uppstå då eleverna i realiseringsarenan direkt 

får läroplanen från formuleringsarenan utan att lärarna i transformeringsarenan är med och ger 

sin förklaring. Vi håller med om att lärarna måste vara med och förklara kunskapskraven för 

eleverna för att de ska förstå dem samtidigt som en kollegial diskussion är viktigt för att 

säkerställa en jämlik bedömning. 

 

Hur lärarna bedömer  

I likhet med Redelius (2012) indikerar vårt resultat att många lärare är kvar i att mäta 

prestationer för att sätta betyg. Att mätbara prestationer ska vara avgörande för vilket betyg 

eleven får tycker vi inte känns helt rätt. Om en elev springer tre km på tolv minuter eller tjugo 

minuter borde inte vara avgörande för vilket betyg den eleven ska få. Utifrån de kunskapskrav 

som idag finns så kan inte vi hitta stöd för ett resultatbetonat betyg. Här har vi ett exempel på 

hur lärarna i transformeringssarenan inte följer det styrdokument som är ifrån 

formuleringsarenan. Det här gör att eleverna i realiseringsarenan inte får ta del av det som är 

beslutat i formuleringsarenan eftersom att lärarna inte följer det. De intervjuade lärarna har 

också nämnt svårigheten att inte jämföra eleverna mot varandra. Som lärare ska du bedöma 

eleverna utifrån kunskapskraven, men vi kan se svårigheten i det då kunskapskraven enbart är 

ord som inte är kopplade mot en specifik handling eller rörelse. Våra respondenter tycker att 

bedömningen är en svår del i deras yrke. Det är enligt oss relevant att se till vilka nivåer som 

motsvarar ett A för årskurs nio. Kan skolverket verkligen mena att för att en elev som är 15 år 

ska kunna få ett A så ska den kunna kunskapskraven så väl som en vuxen? Eller vart finns 

egentligen nivån för vad som är rimligt att en 15 åring klarar? Vi tror att detta kan skilja sig 
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väldigt mycket från lärare till lärare vilken nivå de förväntar sig för betyget A. Detta håller 

även våra respondenter med om och tror även de att olika lärare har olika hög A-nivå. Detta 

bekräftade våra respondenter då de berättade att de själva höjer nivån efter att de har sett fler 

elever.  

 

Konsekvenser för bedömning 

Respondenterna upplever att det i och med lgr 11 blir mer rättvisa bedömningar för eleverna 

genom att det nu finns fler betygssteg. Förut kunde elevernas kunskapsnivå skilja sig väldigt 

mycket inom samma betygssteg. Med fler betygssteg blev det tydligare och lättare att visa för 

en elev varför den fick ett visst betyg, säger Robert. Det som kvar står som problem trots att 

betygsstegen har utökats anser vi är att lärarna fortfarande har svårt att hitta en gemensam 

nivå att bedöma efter. Informanterna anser att lgr 11 är mer tydligt i vad som ska bedömas 

genom att de är mer styrda, ändå tror de inte alla lärare bedömer på liknande sätt. Detta tolkar 

vi som att läroplanen måste vara ännu mer utförlig från formuleringsarenan så att lärarna i 

transformeringsarenan tolkar den lika. Detta för att eleverna i realiseringsarenan ska bedömas 

lika. 

 

Våra tillfrågade lärare anser att de i lpo 94 mer kunde gå på magkänslan när de satt betyg, det 

var mer en känsla och lättare att se skillnad på exempelvis ett G och ett VG. Betygssättningen 

med Lgr 11 framhålls som mer tidskrävande, och lärarna måste vara mer tydliga vid 

betygsättningen. Vi tycker att det är bra att lärarna måste tänka efter lite mer innan de ger 

eleven ett betyg eftersom det då troligen blir ett korrekt betyg för eleven. Samtidigt får inte 

det gå för långt så att bedömningen tar lärarnas all tid så att de inte hinner med att ge eleverna 

den kunskap de behöver.  

 

Våra respondenter har också upplevt att det nu är svårare för eleverna att få ett A än vad det 

var att få ett MVG. De menar att de som fick MVG i lpo 94 troligen inte skulle få ett A i lgr 

11. Alltså upplever lärarna att det är svårare att få högsta betygen, samtidigt som statistiken 

som Wikström och Wikström (2005) belyser visar att elevernas meritvärde stadigt stiger. 

Detta tycker vi är ett väldigt intressant resultat som vi inte riktigt vet hur vi ska förklara. 
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Elevernas påverkan av läroplansbytet  

 

Hur bedöms eleverna 

Något som påverkar eleverna är det som Johan poängterar med att han höjer nivån för vad 

som krävs för att nå exempelvis ett A efter att han har sett allt fler elever. Det här betyder att 

om eleverna har en lärare som agerar på det viset och har arbetat länge så är kraven högre på 

de eleverna. Detta förhållningsätt gör det svårt för att skapa en mer likvärdigbedömning 

mellan alla lärare. För som i Johans fall blir det uppenbart svårare för eleverna eftersom han 

höjer nivån. Detta skulle i teorin innebära att det inte spelar någon roll i den likvärdiga 

bedömningen att det i formuleringsarenan skapades nya styrdokument eftersom att lärarna i 

realiseringsarenan bedömer olika efter hur länge de har jobbat. Andra informanter menar att 

anledningen till att det nu är svårare för en elev att nå ett A beror på att lärarna har för höga 

krav på eleverna. De menar att det inte är själva prestationerna som är svår utan att det är att 

eleven ska uppfylla en hög nivå i alla kriterier som är svår. Det blir extra svårt om det enbart 

är läraren som avgör vilka komplexa övningar som ska bedömas eftersom alla elever inte kan 

vara bra inom alla områden. Då gäller det för eleven att ha tur med vad läraren anser vara en 

viktig kunskap, och att den faktiskt testas i undervisningen. 

 

Eleverna blir inte heller rättvist bedömda då lärarna ger så kallade snällbetyg. Det felaktiga 

betyget kan leda till att eleven inte har den förkunskap som krävs i högre skolformer, detta 

kan innebära att eleven har en förfalskad tro om sin kunskap. Detta kan också göra att eleven 

kan tappa intresset för ämnet när elevens betyg sjunker kraftigt när de når nästa 

utbildningssteg. 

 

De flesta av våra informanter anser att ett C i lgr 11 motsvarar ett VG i lpo 94 eller till och 

med är enklare att uppnå. Detta visar på att det är endast det högsta betygsteget som lärarna 

anser att eleverna har fått svårare att uppnå i och med införandet av lgr 11. Frågan är om de i 

formuleringsarenan hade en plan på att det skulle vara färre som kunde nå det högsta betyget 

då de framställde lgr 11 eller kan det vara så att lärarna har tolkat detta på fel sätt? Vår 

tolkning av läroplanen är till stor del liknande som de tillfrågade lärarnas, men vi känner att 

lärarna kanske har satt en för hög nivå för vad de olika värdeorden står för samt i hur många 

olika sätt en elev ska klara olika kriterier. Konsekvensen av lärarnas tolkning skulle såklart bli 

att elever drabbas genom för låga betyg och orimliga krav från lärare. Vilket vi kan anse är 



53 

orättvist mot de elever som är högpresterande men aldrig får lyckas upp nå det högsta betyget. 

Rent logiskt borde fler betygssteg innebära att färre får det högsta betyget än när det var två 

betygsnivåer färre, vilket stämmer med lärarnas utsagor, men utifrån den statistik som 

Wikström och Wikström (2005) presenterar så verkar detta dock inte stämma överrens med 

hur verkligheten ser ut. Lärare i den svenska skolan sätter högre betyg inom alla ämnen vilket 

medför ett ökat meritvärde. 

  

Rättvisare betyg? 

Majoriteten av respondenterna menar att införandet av lgr 11 har medfört en mer likvärdig 

bedömning. Detta eftersom det tydligt framgår vad som ska bedömas, även om viss oenighet 

kan förekomma kring innebörden av kunskapskravens värdeord som diskuterats ovan. 

Däremot anser lärarna att det känns orättvist att inte kunna bortse från om en elev inte är på 

topp i ett kunskapskrav. Nu får istället eleven automatiskt lägre betyg även om den är väldigt 

duktig på alla andra kunskapskrav, vilket Annerstedt (2002) menar inte var fallet i lpo 94. 

Johan tycker däremot att systemet går väldigt hårt mot de elever som är redan är 

svagpresterande inom ämnet. Eleven kanske aldrig får uppleva känslan av att lyckas och få en 

positiv känsla av idrotten. Informanterna nämner även att de finns elever som verkligen 

försöker men inte har de fysiska förutsättningarna för att nå de högre betygen i idrott och 

hälsa, att då trycka ner dessa elever med ett dåligt betyg känns inte rätt. Något som vi kan 

hålla med om. Det är visserligen så att det nu är mer teori som kan gynna elever som har 

problem med olika fysiska förutsättningar. Samtidigt så kvarstår problemet på samma sätt 

som innan läroplansbytet eftersom de eleverna fortfarande måste nå upp till alla kriterier 

vilket kan vara svårt. Som blivande lärare tänker vi det är meningen att ämnet idrott och hälsa 

ska hjälpa eleverna framåt i livet för att när de kommer ut i vuxenvärlden har den kunskap 

som behövs för att klara sig och må bra. Frågan är om det blir så om vi redan i grundskolan 

trycker ner eleverna genom att ge dem ett F i ämnet idrott och hälsa trots att eleverna 

verkligen anstränger sig och försöker. Det är i sådana situationer vi kan tänka oss att det är 

mer rättvist för eleverna som verkligen kämpar att de kanske får ett snällbetyg. Däremot går 

detta emot vad lärare i egentligen är tillsagda att göra utifrån formuleringsarenan, men detta 

blir en tolkningsfråga i hur lärarna tolkar värdeorden för att betygsätta eleverna i 

realiseringsarenan. Denna fråga om rättvisa betyg tycker vi är väldigt svår då det beror på vad 

som menas med rättvist. Vi tror att det i stort sett är en omöjlig uppgift att få alla elever att 

tycka att betygsättningen är rättvis.  
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Konsekvenser för eleverna 

Vissa av lärarna i studien har förklarat att eleverna har påverkats märkbart av 

läroplansreformen. Den ökade mängden teori inom ämnet har bidragit till att ämnet nu tas på 

större allvar än tidigare. De ändrade uppfattningarna finns både hos elever och hos lärare 

inom andra ämnen. Informanterna menar att ämnet ibland kunde uppfattas som en organiserad 

rast i lpo 94, där eleverna inte behöver sitta still som de var tvingade till i den övriga 

undervisningen. I lgr11 ligger istället fokus på kunskapen inom ämnet vilket de tillfrågade 

lärarna uppfattar som någonting bra. När fokus ligger på kunskapen och inte i själva 

aktiviteten har elevernas engagemang inom ämnet ökat och eleverna känner nu att de måste 

arbeta för att nå upp till kunskapskraven. Detta var inte alltid var nödvändigt i lpo 94. En av 

anledningarna till skillnaden mellan lpo 94 och lgr 11 kan spåras till betygskriteriernas 

utformning. Eftersom samtliga kunskapskrav måste vara avklarade för varje betygssteg krävs 

att eleven hela tiden visar upp sina kunskaper i både teoretisk och praktisk form. Skillnaden i 

formuleringen av betygskriterierna mellan läroplanerna gör att det nu blir viktigare för 

eleverna att visa prov på alla kunskaper som efterfrågas. I förlängningen gör det också att 

eleverna blir drivna att uppnå ett betyg inom ämnet, oavsett om eleven siktar mot ett lågt eller 

högt betyg.  

 

Vissa av de tillfrågade lärarna menar att de utökade teoretiska momenten inom ämnet har gett 

flickorna fördelar inom ämnet. När lärarna i studien genomförde teoretiska moment visade det 

sig att flickorna presterade bättre än pojkarna på reflekterande och resonerande uppgifter. 

Statistiskt sett är en sådan observation inte avvikande då traditionellt pojkar haft sämre betyg 

inom skolan förutom just i idrott och hälsa (Skolverket, 2010). Förändringen av läroplanen 

har, beroende på vilken synvinkel man har, inneburit en förstärkning av flickornas betyg i det 

ämne de innan lpo 94 presterat (betygsmässigt) sämst inom, eller inneburit att man slagit 

undan fötterna på pojkarna i det ämnet som de presterade (betygsmässigt) som bäst inom.  

  

Metoddiskussion  

Det huvudsakliga syftet med uppsatsen var att belysa hur aktiva och erfarna ämneslärare i 

idrott och hälsa upplever arbetet med att bedöma och betygsätta elever utifrån den senaste 

läroplanen, lgr 11. Detta innebar att vi var intresserade av att de tillfrågade lärarna själva fick 

sätta ord på deras uppfattningar kring reformen. För att besvara vår forskningsfråga och vårt 

syfte valde vi en kvalitativ metod som tillåter informanterna att tala fritt kring sina 
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upplevelser. Att få ett svar på syftet genom att använda en kvantitativ metod som ofta 

besvaras med hjälp av data i form av siffror, tabeller och diagram (Bryman, 2001) blir alltså 

svårt. Det tillvägagångssättet skulle vara för kantigt för den här uppsatsen och metoden skulle 

kunna medföra att lärarnas uppfattningar blivit begränsade. Metoden vi använt kallas 

semistrukturerad intervju och tillåter intervjuare och informant att föra ett samtal där 

intervjuaren alltid har förutbestämda frågor att falla tillbaka mot. Samtidigt menar Bryman 

(2001) att denna metod tillåter intervjuaren plockar upp nya spår som uppkommer av 

respondentens svar. Det ger intervjuaren möjlighet att följa informantens tankar och kunna 

ställa följdfrågor för att skapa ytterligare förståelse för informantens svar. Självklart har denna 

metod också negativa sidor. Exempelvis är denna metod mycket tidskrävande, vilket innebär 

att gruppen av informanter måste begränsas. Metoden ställer även vissa krav på intervjuaren. 

Eftersom intervjun kan uppfattas som ett samtal måste intervjuaren hela tiden vara 

uppmärksam på att intervjun fortfarande syftar till att besvara forskningsfrågan (Bryman, 

2001). 

 

Intervjuerna har genomförts utan några större problem. Som vi har beskrivit i metoddelen 

gjordes tre intervjuer på ett traditionellt sätt där vi kunde träffa informanten på deras 

arbetsplats. Resterande fyra intervjuer gjordes via telefon eller videosamtal. I två av 

intervjuerna fanns dock vissa moment som kan ha stört eller påverkat informanten. I det första 

av fallet hölls intervjun på informantens arbetsplats och informanten var tvungen att gå iväg 

för att ta emot sina barn som vid tillfället inte hade någon barnpassning, efter cirka fem 

minuter kunde vi återuppta intervjun. Vi uppfattade inte informanten som stressad eller 

märkbart påverkad av detta, och vi anser inte att det hade någon inverkan på fortsättningen av 

intervjun eller de svar vi fick. I det andra fallet genomfördes intervjun via ett videosamtal 

över internet. På grund av svårigheter med anslutningen blev intervjun något försenad. Vi 

erbjöd att återuppta intervjun vid ett annat tillfälle för att inte skapa en stressig situation för 

informanten. Detta behövdes emellertid inte och vi kunde genomföra intervjun som planerat. 

Vi uppfattade inte att informanten blev påverkad av denna händelse. Självklart hade det 

ultimata varit om alla intervjuerna hade kunnat genomföras på samma villkor, och då helst 

som fysiska möten med informanten. Utifrån de tids- och resursförutsättningar som vi hade att 

förhålla oss till så anser vi att vi genomfört metoden på ett förtjänstfullt vis.  

 

Vår bedömning är att uppsatsens reabilitet och validitet är övervägande god. Vi har i vår 

uppsats vägt våra antagande mot det vi har fått fram i vårt resultat samt vad tidigare forskning 
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visat. Detta medför att vår interna validitet är god. Den externa validiteten är däremot inte god 

i vår uppsats eftersom vårt resultat inte kan användas i andra situationer än då det handlar om 

betyg och bedömning. Vi anser att vi var samspelta i hur vi tolkar intervjuerna, vilket medför 

att vår interna reliabilitet uppfylldes. Den externa reliabiliteten uppfylldes genom att vi 

beskrivit genomförandet och bearbetning av materialet och på så vis skulle samma studie 

kunna genomföras igen. Det som är problematiskt för nya forskare som vill göra denna studie 

är att gå in i samma roll som vi gjorde. Vilket gör att den externa reliabiliteten inte är helt 

uppfylld. 

 

Förslag på vidare forskning 

Något som vi har uppmärksammat i vår studie är att många lärare i idrott och hälsa använder 

andra ämnen för att få in teoridelen som finns i ämnet. Det vi då tycker vore en intressant 

fråga för vidare forskning är hur lärarna bedömer den undervisning som sker i andra ämnen. 

Vilka andra ämnen lämpar sig för ämnesöverskridande verksamheter och hur ställer sig 

läraren i det andra ämnet sig till att hålla i moment som egentligen tillhör idrott och hälsa? En 

ytterligare forskningsfråga för vidare studier är om lärare i andra ämnen har liknande 

upplevelser av bytet mellan lpo 94 och lgr 11. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide   

Intervjuguide 

Vi går igenom etiska ställningstagande 

 Informera om vad syftet med uppsatsen är 
 Anonymitet 
 Får avbryta en intervju när du vill 
 Dina svar kommer enbart användas till denna uppsats 

 

Bakgrund 

 Berätta om dig själv 
o Ålder? 
o Hur länge har du arbetat som lärare? 
o Vilka ämnen undervisar du i? 
o Berätta i korthet om hur du arbetar inom Idrott och hälsa 

 Struktur 
 Inlämningar 
 Examinationer 
 Elevernas inflytande 

 

Bedömning i Idrott och hälsa 

 Tycker du det har blivit enklare eller svårare att bedöma i det nya betygsystemet? 
o Varför? 
o På vilket sätt? 

 Hur bedömer du eleverna? 
 När bedömer du eleverna? 
 Vilka är de största skillnaderna i bedömning om du jämför med den föregående 

läroplanen? 
 Tror du det är någon skillnad i bedömningens likvärdighet mellan skolor/lärare i lgr 

11 jämfört med lpo 94? 
o Vilka? 

 

Betygsättning för Idrott och hälsa 

 Hur går du till väga för att summera ihop dina bedömningar till ett slutbetyg? 
 Upplever du att ditt arbete som lärare inom Idrott och hälsa har förändrats i och 

med den nya reformen? 
o På vilket sätt? 

 Upplever du att det är enklare eller svårare att sätta betyg idag i jämförelse med 
innan skolreformen? 

o Varför? 
 Hur upplever du det är att sätta betyg med det nya betygssystemet? 

o Jämförelse med lpo 94 
 Hur var betygskriterierna redovisade i lpo 94? 

o Fanns alla nivåer med? 
o Vet du hur de lokala betygskriterierna formulerades? 

 Om du har en elev som uppnått betyget A i alla moment utom ett där de har E, 
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 Hur betygsätter du? 
 Hur borde betygsättningen vara tycker du? 

 

Påverkan på eleverna i Idrott och hälsa 

 Upplever du att de elever som fick ett VG i föregående betygssystem får ett C i 
dagens betygssystem?  

 Vilket av betygssystemen anser du är mest rättvis mot eleverna och visar vad de 
kan? 

 Upplever du att elevernas attityd till ämnet Idrott och hälsa har förändrats i och 
med lgr 11? 

o Hur?     
 Anser du dig kunna se skillnad på elevernas motivation och engagemang nu om 

du jämför med hur du upplevde det i den tidigare läroplanen? 
o Vilken? 

 Är det någon skillnad på närvaron av eleverna på Idrott och hälsa lektionerna i 
och med lgr 11? 

o Vilken? 
 Upplever du att någon grupp av elever gynnas i och med lgr 11? 
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Bilaga 2 – Betygskriterier lpo 94 

Kriterier för betyget Väl godkänt årskurs 9 

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 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 årskurs 9 

Eleven använder sina kunskaper om livsstil, livsmiljö och hälsa för att bedöma värdet av olika 

friluftsaktiviteter. 

Eleven komponerar, motiverar och genomför ett allsidigt 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.  
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Bilaga 3 – Ämnets syfte lgr 11 

 

Ämnets syfte lgr 11 

Undervisningen i ämnet Idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga 

rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom 

undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter. Eleverna ska också ges 

möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan 

påverka sin hälsa genom hela livet. Eleverna ska även ges förutsättningar för att utveckla goda 

levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt 

välbefinnande. 

 

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i att planera, genomföra och 

värdera olika rörelseaktiviteter. Eleverna ska genom undervisningen också utveckla 

kunskaper om begrepp som beskriver fysiska aktiviteter och ges förutsättningar att ta ställning 

i frågor som rör idrott, hälsa och livsstil. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet 

att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra. Undervisningen ska skapa 

förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska 

aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin 

egen fysiska förmåga. 

 

Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen 

under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv. Undervisningen ska 

även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om risker och säkerhetsfaktorer i samband 

med fysiska aktiviteter och hur man agerar i nödsituationer. 

 

Genom undervisningen i ämnet Idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges 

förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

 

 röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang, 

 planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån 

olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil, 
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 genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, 

och förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i 

vatten. 
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Bilaga 4 – Kunskapskrav lgr 11 

Kunskapskrav för betyg i slutet av årskurs 9 

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9 

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och 

varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget. I danser och 

rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt, rytm 

och sammanhang. Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. 

Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra 

fysiska aktiviteter. Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna 

upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna 

tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan. 

Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, 

miljöer och regler. Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och 

använder då kartor och andra hjälpmedel. 

Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla 

beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter. Dessutom kan 

eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider. 

     

Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 9 

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är 

uppfyllda. 

     

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9 

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och 

varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget. I danser och 

rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt, rytm 

och sammanhang. Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. 

Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra 

fysiska aktiviteter. Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna 

upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur 

aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska 

förmågan. 
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Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med relativt god anpassning till olika 

förhållanden, miljöer och regler. Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig 

i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel. 

Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge 

utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter. 

Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under 

olika årstider. 

     

Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 9 

Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är 

uppfyllda. 

     

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9 

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och 

varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget. I danser och rörelse- 

och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser väl till takt, rytm och 

sammanhang. Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. 

Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska 

aktiviteter. Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser 

och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans 

med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan. 

Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med god anpassning till olika förhållanden, 

miljöer och regler. Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i okända miljöer och 

använder då kartor och andra hjälpmedel. 

Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge 

välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter. 

Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under 

olika årstider. 
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Bilaga 6 – Missivbrev  

Missivbrev 

 

Hejsan! 

 

Vi är två stycken lärarstudenter vid Umeå universitet som är inne på vår sista termin och 

jobbar just nu med vårt examensarbete (30 hp). Vi söker efter informanter till vår uppsats där 

vi har för avsikt att undersöka idrottslärares upplevelser av hur det är att bedöma och 

betygsätta elever i det nya betygsystemet. Med vårt arbete hoppas vi kunna ge en bild av hur 

lärare hanterar den nya betygsättningen och kunskapskraven i praktiken. 

 

Vi söker informanter som har erfarenhet av betyg och bedömning inom ämnet Idrott och 

hälsa. Vi vill även att Du ska ha erfarenhet av både betygsättning inom den föregående 

läroplanen lpo94 och den nuvarande lgr11. Vi planerar att genomföra intervjuerna under 

veckorna 40 - 46.  

 

Du som informant i studien garanteras naturligtvis anonymitet. 

 

Är Du intresserad av att vara med i studien så maila till någon av oss så hör vi av oss med mer 

information. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Stefan Andersson 

Stan****@student.umu.se 

070-******* 

 

Lisa Kalered 

Lika****@student.umu.se  

073-******* 
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Bilaga 5 – Brev till rektorer     

 

Hejsan.  

Vi är två stycken lärarstudenter vid Umeå universitet som läser vår sista termin och håller just 

nu på att skriva vårt examensarbete i pedagogik (30hp). I vårt examensarbete vill vi undersöka 

hur lärare i Idrott och hälsa upplever bedömning och betygsättning av elever i det nya 

betygsystemet (lgr11/gy11) i jämförelse med det nu gamla betygsystemet (lpo94/lpf94). 

Därför vill vi gärna komma i kontakt med aktiva Idrott och hälsa-lärare som vill ställa upp 

som informanter till vår studie. Men tyvärr kan det ibland svår att hitta rätt mailadresser via 

skolors hemsidor.  

 

Det är därför vi har kontaktat dig. Nu undrar vi om Du vill hjälpa oss med att vidarebefordra 

detta mail, och den bifogade filen, till de lärare på din skola som undervisar i just Idrott och 

hälsa.  

 

Tusen tack på förhand  

 

Med vänliga hälsningar, Stefan Andersson & Lisa Kalered  

 

 

 


