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Abstract 
The aim for this essay is to examine the knowledge among parents to students, from grade 9 
of upper level lower secondary school, about what is assessed in the school subject physical 
education. This is done by distributing a postal questionnaire to 89 parents. 42 of them chose 
to take part in the survey and the results show that parents are having different opinions about 
assessment and what the base is for assessment in the school subject physical education. 
When looking at the result of the study from a gender perspective it shows that the women 
rate their knowledge about the base for assessment higher than the men. The parents were also 
asked to rank what they think is the most essential part when it comes to assessment. The 
result shows that both women and men think it is the active participation of the pupil during 
lessons. When the parents rank which element of the school subject physical education is 
most and least important, when it comes to assessment, the result shows that dance is seen as 
one of the less important elements. The results of the study can overall be seen as quite 
fragmented. One explanation concerning the fragmented results could be the question about 
what knowledge really is in the school subject physical education. 
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Förord  
Jag vill inleda med att tacka deltagarna i enkätundersökningen. Utan era värdefulla insats hade 
denna studie inte kunnat genomföras. De som hjälpte mig med det administrativa arbetet förtjänar 
också ett omnämnande.  

Min handledare Åsa Bartholdsson är också värd ett stort tack. Tack för att du fått mig att vrida och 
vända på de data som jag fått fram och tack för att du gett mig en hel del huvudbry. Du har fått mig 
att se ljuset i tunneln och det är enbart i en positiv mening. 

Avslutningsvis riktar jag ett enormt tack till min tålmodiga och alltid stöttande sambo Alexandra. 
Du är den bästa spark i baken som finns!
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1. Inledning 
Bedömning av elevers kunskaper är något ständigt närvarande i en lärares vardag. Vad som 
ska bedömas och hur kunskaperna ska bedömas och dokumenteras är frågor som diskuteras 
dagligen, inte bara bland lärare. Politiker, media, föräldrar och elever är några av de 
intressenter som ska få ta del av den slutgiltiga produkten i form av ett betyg. Betygen är i sig 
lätta att jämföra, en bokstav mot en annan, och elever och skolor kan rangordnas utifrån detta. 
Dock är själva arbetet fram till betyget inte lika lätt att belysa och jämföra, då underlaget för 
bedömning skiljer sig från lärare till lärare och från skola till skola. Arbetet regleras i alla 
grundskolor i Sverige av Skollagen (2010:800) och Lgr 11 och i dessa finns tydliga riktlinjer 
för bedömning och betygsättning och lärare förväntas vara väl införstådda med dessa.  

Syftet med denna undersökning växte fram under min studietid samt de perioder jag fick vara 
på min partnerskola och praktisera. Bedömning var något som diskuterades flitigt, både på 
högskolan och på partnerskolan, och jag slogs av att det finns så många som engagerar sig i 
bedömning och betygsättning. Min handledare på partnerskolan påpekade tidigt att det gäller 
att kunna argumentera för den bedömning som man gör gällande elevernas kunskaper, annars 
ringer föräldrarna direkt. Där såddes ett frö och jag började att fundera kring vad föräldrarna 
egentligen vet om bedömning och vad som ligger till grund för den i ämnet idrott och hälsa. 
Jag fastnade för en del i Skolverkets rapport den Nationella utvärderingen av grundskolan 
2003 (NU-03), den senaste nationella utvärdering som gjorts av Skolverket inom ämnet idrott 
och hälsa. Där skriver de om ämnet idrott och hälsas identitet och att en sådan måste finnas 
genom att fundera kring vad eleverna ska lära sig och varför. För att uppnå en större 
likvärdighet i bedömning och betygsättning föreslås det att tolkningsutrymmet för vad som till 
exempel är ett godkänt resultat måste minskas och på så vis ge en ökad samstämmighet.1 

Kan det vara så att vårdnadshavare har en annan syn på vad som är kunskapsobjektet i ämnet 
än den som återfinns i Lgr11 och vad kan konsekvenserna bli av detta. Hur ska läraren göra 
för att kommunicera, förtydliga och förklara vad som egentligen ligger till grund för en rättvis 
bedömning av elevens kunskaper? 

Läraren står också inför en utmaning om det är så att kvinnor och män har olika syn på vad 
som är viktig kunskap inom ämnet idrott och hälsa och vad kan göras för att skapa mer 
samstämmig bild bland vårdnadshavarna. 

Förhoppningen med detta arbete är att det ska vara ett bidrag till kunskap om föräldrars syn på 
kunskapsobjektet i ämnet idrott och hälsa. 

                                                 
1 NU- 03 (2004) s. 86-87 



 

6 

2. Bakgrund 
I denna del av arbetet lyfts bilder av bedömning och dess olika aspekter fram. Inledningsvis 
behandlas de lagar och förordningar som styr arbetet i skolan och ge en kort historisk 
återblick samt en syn på nuläget. Fokus kommer att ligga på Lpo 94 och Lgr11 då 
enkätundersökningen har gjorts av föräldrar till elever i årskurs 9. Här ges en förståelse kring 
vilka rättigheter och skyldigheter som elever, föräldrar och lärare har gällande bedömning och 
betygsättning. Vidare kommer bedömningen att lyftas fram med hjälp av pedagogisk 
forskning och litteratur. Detta görs för att ge en bredare bild av just kunskapsbedömning och 
vilka parametrar som påverkar när en sådan sker. Avslutningsvis kommer relationen hem och 
skola att behandlas ur ett genusperspektiv.  

2.1 Bedömning i lagar och förordningar  

2.1.1 Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 
förskoleklassen och fritidshemmet - Lpo 94 

I föregångaren till den nuvarande läroplanen finns det istället för de kunskapskrav, som 
återfinns i Lgr11, mål att sträva mot och mål att uppnå. Dessa är målen för arbetet med 
kunskapsutveckling. I Lpo 94 står det under mål och riktlinjer att mål att sträva mot handlar 
om vilket håll skolan ska arbeta och, tack vare det, i förlängningen utveckla sin verksamhet. 
Mål att uppnå är gränsen för vad eleven minst ska ha uppnått vid avslutad skolgång och det är 
upp till skolan och dess skolhuvudman att se till att varje enskild elev får möjlighet att göra 
detta.2 Med utgångspunkt i de två förgående typen av mål bryts sedan skolans roll ner i en 
mängd mindre strävans- och uppnåendemål. Något som det läggs mycket vikt vid är att varje 
individ ska få utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Under avsnittet ”Läraren skall” står 
det att kontakten med hemmet är en grund för samarbete och en gemensam fostran av eleven. 
Den nära kontakten ger också möjlighet till elevens individuella utveckling.3 Om bedömning 
och betyg står det i Lpo 94 att betyget är ett kvitto på i vilken mån som eleven uppnått de mål 
som är uttryckta för respektive ämne. Det understryks även under detta avsnitt att kontakten 
mellan lärare och elev/föräldrar är av största vikt och att kontinuerliga samtal kring 
studieresultat är att föredra. Vid betygsättning skall läraren använda sig av allt tillgänglig 
information, som eleven fått visa både praktiskt och teoretiskt, och ställa den mot målen för 
ämnet. Genom detta kan en allsidig bedömning göras.4  

I kursplanen för idrott och hälsa står det angående bedömningens inriktning att den bland 
annat ska utgå ifrån elevens kunskap om den egna kroppen och hur val av fysisk aktivitet 
påverkar hälsan. En god kroppsuppfattning där eleven kan utföra rörelser med precision samt 
en känsla för rytm och estetik nämns också. Eleven skall även kunna reflektera kring fysisk 
aktivitet och värdera de val som den gör och ställa dessa i förhållande till sitt eget 
välbefinnande.5 Betygsskalan som infördes i samband med Lpo 94 består av, för elever som 
deltar i undervisningen, följande nivåer: Icke godkänt (IG), Godkänt (G), Väl godkänt (VG) 
och Mycket väl godkänt (MVG). Kriterier för nivåerna G, VG och MVG är uttalade i 
kursplanen och en större grad av initiativförmåga och användande av sina kunskaper samt 
reflektion kring detta kan skönjas i kriterierna för de högre betygen (VG,MVG). För ett 
                                                 
2 Lpo 94 (2009) s. 8 
3 Ibid. s. 9-10 
4 Ibid. s.16 
5 Skolverket (2000) Kursinformationssystemet för skolan. 
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=1314&infotyp=23&skolform=11&id=3872&extraId=
2087 
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godkänt betyg i slutet av årskurs 9 krävs enligt Skolverkets skrift att eleven skall: 

 
– förstå sambandet mellan mat, motion och hälsa och kunna tillämpa kunskaper i ergonomi i 
vardagliga sammanhang, 

– kunna delta i lek, dans, idrott och andra aktiviteter och kunna utföra lämpliga rörelseuppgifter, 

– kunna forma och genomföra aktiviteter för egen motion, 

– kunna orientera sig i okända marker genom att använda olika hjälpmedel samt kunna planera 
och genomföra vistelse i naturen under olika årstider, 

– kunna hantera nödsituationer i och vid vatten, 

– ha kunskaper i livräddande första hjälp, 

– ha kunskaper i vanliga rörelseaktiviteter och hur de kan bedrivas på ett säkert sätt.6 

Det är som synes en rad kunskaper som ska uppvisas innan årskurs 9 är avslutad och i 
Skolverkets Kommentarer till kursplaner och betygskriterier stryker man under vikten av att 
se fysisk aktivitet som en livslång investering där undervisningen i ämnet idrott och hälsa kan 
bli en start till en bättre fysisk, psykisk och social hälsa. Hälsoperspektivet är centralt i 
kursplanen och det påpekas att varje elev skall ges möjlighet att finna sin egen väg till en 
aktiv framtid och på så vis också se en större vinst med de nya kunskaper som den kan få till 
sig via undervisningen.7 

2.1.2 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet - 
Lgr11 

Den nuvarande läroplanen har likt Lpo 94 en inledande del där övergripande målen och 
riktlinjerna för verksamheten återfinns. Dessa ligger till grund för de kunskaper som eleverna 
bör ha utvecklat då de slutar årskurs 9. Med den nya läroplanen kom också ett nytt 
betygssystem med en skala från A-F och på Skolverkets hemsida under bedömning och betyg 
står det att ett F innebär att eleven ej är godkänd medan E-A är godkända resultat. A är det 
högsta betyget som kan ges till en elev. Betygen A-F ges till de elever som deltar i 
undervisningen och där det således finns underlag för bedömning. Nytt är även begreppet 
kunskapskrav och det har ersatt Lpo 94:s begrepp mål att sträva mot och mål att uppnå. 
Kunskapskrav finns för E, C och A. För att få ett D krävs det att alla kunskapskrav för E är 
uppfyllda och även övervägande del av kunskapskraven på C-nivå. Om det ska bli ett B krävs 
således allt på C-nivå och övervägande del av A-nivån.8 Skolverket skriver under 
övergripande mål och riktlinjer för bedömning och betyg att betyget ska sättas utifrån vilken 
utsträckning eleven har uppnått de nationella kunskapskrav som finns för varje ämne. Det är i 
Lgr11, likväl som i Lpo 94, stort fokus på tydligheten från läraren till eleven och hemmet och 
det är elevens individuella kunskapsutveckling som ska belysas. Läraren ska se till all 
tillgänglig information om elevens kunskaper och ställa de i relation till de nationella 
kunskapskraven för respektive ämne. Slutprodukten blir enligt Skolverket på detta vis en 
allsidig och rättvis bedömning.9 Kursplanen för idrott och hälsa styr undervisningen i ämnet 
och syftet med ämnet är bland annat att ge eleverna förutsättningar att utveckla sin egen 
förmåga. Det kan vara i form av att planera och genomföra olika aktiviteter både inomhus och 
utomhus under olika årstider. Eleven ska få möjlighet att uppvisa motoriska färdigheter i olika 
sammanhang och reflektera kring dessa utifrån hälsa och livsstil. Ett säkerhetstänk ska också 
                                                 
6 Skolverket (2000) Kursinformationssystemet för skolan.  
7 Skolverket (2000) s. 29-30 
8 Skolverket (2011) Betygsskalan A-E. http://www.skolverket.se/bedomning/betyg 
9 Lgr11 (2011) s. 18 
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finnas med och det handlar om den egna säkerheten vid aktiviteter samt förmågan att hjälpa 
andra som hamnat i nödsituationer på land eller i vattnet.10 Utifrån syftet och ämnets centrala 
innehåll, de delar som ska finnas med i undervisningen, har kunskapskraven arbetats fram och 
för att få ett E vid slutet av årskurs 9 krävs enligt Lgr11 att: 

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.11 

Kunskapskravet för E innehåller vissa specifika moment som exempelvis simning och 
orientering medan den största delen handlar om olika förmågor. I Skolverkets 
Kommentarmaterial till kursplan i idrott och hälsa behandlas bedömning och det lyfts fram 
att eleven ska ges möjlighet att visa sitt kunnande för de olika betygsstegen på lektionerna. 
Fokus läggs på hur eleven visar det den kan och till hjälp för att göra en bedömning och 
beskrivning av elevens kvalitéer finns de så kallade värdeorden. Jag har valt att behålla de 
som fetstilta i det ovanstående kunskapskravet. Värdeorden beskriver kunskapsnivåer för de 
olika betygsstegen och är således olika beroende på vilket kunskapskrav det handlar om. Ett 
exempel är ordet enkla som används på E-nivå. På C-nivå ses kvalitén på kunskaperna som 
utvecklade och på A-nivå är de välutvecklade/välutvecklade och nyanserade. Uttrycken 
svarar till exempel på kvalitén på elevens förmåga att resonera kring något eller elevens 
förmåga att ge omdömen.12 Värdeorden blir en hjälp för läraren vid bedömning och 
betygsättning. Kunskapskraven för årskurs 6 och årskurs 9 är de som ligger till grund för 
betygssättningen och slutbetyg ges vid slutet av dessa årskurser. Övriga betyg som ges, 
höstterminen i årskurs 6 och betygen i årskurs 7 och 8, är terminsbetyg, så vida inte ett ämne 
avslutas innan årskurs 9. 

2.1.3 Skollagen 

Skollagen (2010:800) är i Sverige det dokument som samlar de lagar och bestämmelser som 
gäller för och i skolan. Likväl som i Lgr11 så lyfts varje elevs rätt till vägledning och 
stimulans i skolan fram och varje individ ska få utvecklas så långt som möjligt utifrån sina 
egen förutsättningar. Kring bedömning och betygsättning står det i Skollagen att varje elev 
ska informeras om de grunder som finns för betygssättning och bedömning. Hemmet ska 
också få information kring elevens situation och kunskapsutveckling och detta ska ske 
fortlöpande samt i form av ett möte vid det så kallade utvecklingssamtalet.13  

  

                                                 
10 Ibid. s. 51 
11 Lgr11 (2011) s. 55-56 
12 Skolverket (2011) s. 20-23 
13 Skollagen (2010) kap. 3 3 §, 4 § och 15 § 



 

9 

2.2 Pedagogisk forskning och litteratur om bedömning och 
betygsättning 

I denna del kommer bedömning och betygsättning behandlas med utgångspunkt i olika 
synsätt. Underrubrikerna används för att ge en tydligare struktur kring den litteratur och de 
undersökningar som finns med i denna uppsats. 

2.2.1 Relevans och reliabilitet 

Dessa två begrepp är centrala då man diskuterar bedömning. Relevans innebär att bedömning 
bygger på just de kunskapskrav som ska bedömas och att den således är rättssäker. 
Skolverkets skrift Bedömningsstöd i idrott och hälsa årskurs 7-9 påtalar vikten av att 
bedömningen är relevant, det vill säga att bedömningen inte får utgå ifrån elevens intresse för 
ämnet och den kan heller inte grundas i hur högt en elev hoppar i höjd eller hur mycket man 
orkar lyfta i bänkpress. Fokus ska istället ligga på kunskapskraven och läraren har till uppgift 
att planera sin undervisning så att den ger möjlighet för eleverna att uppvisa de kvalitéer som 
efterfrågas. Planeringen av undervisningen är väsentlig och den påverkar också möjligheten 
till bedömning. Det innebär i korta drag att läraren ska ha en tanke om hur och när den ska 
bedöma och även vilka kunskapskrav och vad som krävs för att uppvisa dessa. Läraren måste 
se bortom de olika aktiviteterna och rikta sin energi mot de faktiska mål som finns för 
undervisningen. Här uppnås en hög trovärdighet i bedömningen och den blir relevant.14 
Reliabilitet är också viktigt vid en bedömning och det skapas genom att bedömningen är 
tillförlitligt och noggrann, det vill säga reliabel. I Skolverkets stödmaterial kring bedömning 
hävdas det att en samstämmig bild bland lärarna av vad det faktiskt är som ska bedömas är en 
viktig del. Det nämns att en helt tillförlitlig och säker bedömning är svårt att få till men om 
bedömningen av elevens kunskaper görs vid ett flertal tillfällen och med olika metoder, 
muntliga, skriftliga och praktiska, kan i alla fall den bli mer reliabel.15 

2.2.2 Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (NU-03) 

Ämnet idrott och hälsa har historiskt sett genomgått många förändringar och det har följt den 
aktuella människosynen och hur man sett på begreppet hälsa i samhället. Läroplaner har bytts 
ut och i och med dem också synen på bedömning och betyg. Idrott och hälsa var ett av de 
ämnen som synades i och med Skolverkets nationella utvärdering våren 2003. Detta är den 
senaste nationella utvärdering som Skolverket gjort inom ämnet idrott och hälsa. Rapporten 
belyser ämnet utifrån bland annat måluppfyllelse och behov av insatser inför framtiden och 
elever, föräldrar och lärare har deltagit i undersökningen. Det konstateras att både pojkar och 
flickor visar ett stort intresse för ämnet och föräldrar rankar det som det femte viktigaste 
skolämnet.16 När man ser till ämnets innehåll så svarar tre fjärdedelar av eleverna att det är 
viktigt att ha kul genom att röra på sig. Självförtroende, ökad fysisk kapacitet och samarbete 
lyfts fram av 66% av de tillfrågade eleverna. Lärarna rankar att har roligt genom fysisk 
aktivitet som viktigast med ämnet och ser förmågan att kunna tävla som det minst viktiga. Ett 
starkt samband mellan eget idrottande på fritiden och betyg i ämnet kan utläsas och de icke 
aktiva eleverna får endast fysisk träning i skolan.17 Studien visar angående betyg att en del av 
de elever som fått ett godkänt betyg eller högre i själva verket inte har de kunskaper som 
krävs. Simning, orientering och dans är tre moment där eleverna svarar att de har bristfälliga 

                                                 
14 Skolverket (2012) s. 3-4  
15 Ibid. s. 4-5 
16 NU-03 (2004) s. 76 
17 Ibid. s. 77-78 
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kunskaper.18 I rapportens slutsatser framkommer att görandet är i fokus då både elever och 
lärare ser aktivt deltagande och glädje som det viktigaste. Kritik riktas mot detta och vikten av 
att belysa lärandet lyfts fram. Att vara ombytt och med på lektionen ska inte enbart räcka till 
ett godkänt betyg. Reflektioner kring själva görandet efterfrågas. Bedömning och 
betygssättning varierar mellan olika lärare och det ses som ett problem att arbeta med 
framöver. Författarna till rapporten påpekar även att den idrott som de flesta utövar på 
fritiden, till exempel bollsporter, är också den som dominerar i undervisningen.19 Det 
understryks i Skolverkets studie att idrott och hälsa måste hitta sin identitet och fundera kring 
vad eleverna ska lära sig och varför.  För att få en större likvärdighet i bedömning och 
betygsättning föreslås det att tolkningsutrymmet för vad som till exempel är ett godkänt 
resultat måste minskas och på så vis ge en ökad samstämmighet. Skillnaderna i kraven för 
betyg mellan skolor kan förhoppningsvis utjämnas tack vare detta och en rättvisare 
bedömning kommer till. Elever behöver utveckla sin förmåga till reflektion och aktiv 
medverkan i undervisningen och lärarna ska sträva mot en utvecklad yrkesroll och 
professionalitet.20 

2.2.3 Bedömning i litteratur samt forskning 

Oavsett vilken läroplan som styrt så har kunskap varit i centrum. Eleven ska visa vad den kan 
och utifrån det görs en bedömning. Per Måhl lyfter fram att de nationella kraven på 
undervisningen är lika landet runt men att de lokala planerna visar på stora skillnader i 
bedömning och mål för undervisningen.21 Om bedömningsutmaningar skriver Astrid 
Pettersson och hon menar att bedömning är något ständigt närvarande i våra liv. Tanken på att 
bedöma allt som en person kan är omöjlig oavsett om bedömningen är summativ eller 
formativ. Det viktiga blir istället, enligt henne, att avgränsa sig och fokusera på det som 
faktiskt ska bedömas och efter bedömning ge en kvalitativ feedback.22 Hon nämner också att 
en bedömning ska vara till för att stödja elevens lärande och på så vis stärka självkänslan. 
Elevens kunnande ska analyseras och värderas på ett sådant sätt att eleven känner tilltro till 
sin egen förmåga. Lärarens förmåga att bedöma blir avgörande och planeringen av 
undervisningen är vital vilket innebär att det arbetet kräver tid, omsorg och en bred 
kompetens.23 Roger Fjellström poängterar i Betygsättandets etik att betygsättning och 
bedömning är något känsligt och det kan vara en stor påverkan på unga och hur de upplever 
sig själva och sin skolgång. Det gäller att ha förståelse för detta som lärare och vara beredd på 
de konsekvenser som kan uppstå.24 Måhl menar att man som lärare är skyldig enligt 
styrdokumenten att motivera sin bedömning. Eleven ska bli informerad om vad som gjorde att 
den fick betyget och även få reda på vad som krävs för att uppnå nästa betygssteg. Föräldrar 
kan också begära att få veta vilka grunder som läraren har för sin bedömning.25 Bedömning 
och betyg har, förutom de ovan nämnda eleven och hemmet, en rad andra intressenter såsom 
politiker, tränare samt media och det bidrar till att dessa är ständigt aktuella.  

Claes Annerstedt diskuterar likt Måhl de skillnader i bedömning som finns i skolor runt om i 
landet. Han är inne på samma linje när han skriver att det genom betygsundersökningar 
framkommit stora skillnader i betygssättning och kriterier för bedömning inom ämnet idrott 
och hälsa. Han härrör den felaktiga betygssättningen till det faktum att betyget i idrott och 
                                                 
18 Ibid. s. 79-80 
19 Ibid. s. 84-85 
20 NU-03 (2004)  s. 86-87 
21 Måhl (2005) s. 14 
22 Pettersson (2006) s. 31-32 
23 Ibid. s. 40-41 
24 Fjellström (2002) s. 77 
25 Måhl (2005) s. 152 
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hälsa är det enda betyget som inte behöver räknas när man söker till högskola.26 En 
infallsvinkel för att handskas med problemet kan vara att fokusera på det didaktiska frågorna 
som Håkan Larsson och Karin Redelius tar upp. De skriver att det är som idrottslärare viktigt 
att vid planering av undervisningen fråga sig vilket innehåll ska det vara, vilket syfte har man 
och för vem ska undervisningen vara? Läraren ska också ha förmågan att möta varje elev på 
dennes egen nivå och hjälpa den i sin kunskapsutveckling samt en god kunskap om vad 
eleverna ska lära sig i idrott och hälsa.27 Annerstedt behandlar bedömning och menar att man 
ska utgå från frågorna varför, vem, vad, när och hur. Han lyfter fram feedback som en viktig 
del i bedömningen och ser den som en väg framåt. Vidare ger Annerstedt sin bild av mål och 
kriterier för bedömning och betygsättning och han säger att de ska vara tydliga och relaterade 
till varandra. Att erbjuda elever olika former för uppvisande av sina färdigheter ses också som 
fundamentalt då elever kan agera olika beroende på situation utifrån hur trygga de känner 
sig.28 Redelius visar i kapitlet Betygsättning i idrott och hälsa – en didaktisk utmaning med 
pedagogiska konsekvenser i boken Idrottsdidaktiska utmaningar skälen till varför vi har betyg 
och de dessa är: 

- deras funktion som urvalsinstrument 

- som information om hur eleverna ligger till 

- som utvärdering och kontroll av vad som sker i undervisningen 

- som motivationsskapare29 

Hon diskuterar dessa fyra skäl och ifrågasätter hur motivationsskapande betygen är. Är det 
viktigaste att få ett bra betyg eller är det att få till sig en rad nya kunskaper?30 Hon funderar 
även kring ämnets kunskapsobjekt och hänvisar till studier som visar att eleverna bedöms, 
men i ganska liten utsträckning utifrån det som står kursplanen för idrott och hälsa. Om 
läraren har svårt att uttrycka kunskapsmålen med till exempel dans, bollspel och orientering 
finns risken att bedömningen stannar vid att den duktigaste fotbollsspelaren får högsta betyg 
och tydliga signaler om vad som värderas i ämnet skickas således till övriga elever.31 

Gunn Nyberg och Håkan Larsson behandlar ämnet idrott och hälsa och utmaningar som det 
står inför. De vill genom sin bok förtydliga och se nya vägar då det kommer till kunskap och 
bedömning av denna kunskap. Läroplanen och det tolkningsutrymme som finns när det 
kommer till vad som verkligen är ämneskunskaper inom idrott och hälsa lyfts fram som något 
viktigt att arbeta vidare med.32 Författarna påvisar att idrottsrörelsen, framförallt 
tävlingsidrotten, har en stark påverkan både då det kommer till valet av moment i 
undervisning i idrott och hälsa och även då det kommer till bedömning och vad som krävs för 
de högre betygen. Snabbhet och styrka, som i boken nämns som två maskulina ideal, är två 
förmågor som ligger som en slags standard för vilka förmågor som är viktiga inom ämnet. 
Detta leder till att andra moment som till exempel dans, akrobatik och ridning blir åsidosatta 
och således inte lika högt värderade då rörelseformer värderas.33 Bokens författare ser också 
idrottsundervisningens mängd av olika aktiviteter som erbjuds (de väljer att kalla det 
smörgåsbordsfenomenet) som ett problem då det kommer till fördjupad kunskap. Det leder, 
enligt dem, till att man bara skrapar på ytan och att möjligheten för en elev att få tid att 

                                                 
26 Annerstedt (2005) s. 291 
27 Larsson & Redelius (2004) s. 236 
28 Annerstedt (2005) s. 292-293 
29 Redelius (2007) s. 219 
30 Ibid. s. 219 
31 Ibid. s. 228-229 
32 Nyberg & Larsson (2016) s. 26 
33 Ibid. s. 32-33 
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utveckla en speciell förmåga minskar.34 När kunskap inom ämnet idrott och hälsa diskuteras 
lyfts bilden av praktisk och teoretisk kunskap fram. Att enkelt säga vad som är vad när 
kunskapskraven ses utifrån praktik och teori är svårt enligt Nyberg och Larsson men de 
påskiner bilden av att teoretisk kunskap har en större tyngd inom skolväsendet. I ämnet idrott 
och hälsa har just hälsan setts som något teoretiskt och den har också blivit en hjälp för lärare 
inom ämnet när det handlar om att kunna legitimera ämnet som ett kunskapsämne i skolan.35 
Kring detta ges också bilden av att många lärare inom ämnet ser delen ”att ha kul” som något 
grundläggande. Bokens upphovsmakare hävdar att ämnets bildningsvärde inte ska motiveras 
genom att ha kul utan genom de förmågor som kunskapskraven bygger på.36 Oavsett om 
kunskapen är praktisk eller teoretisk så påvisar Nyberg och Larsson att många lärare, trots att 
de har djupa ämneskunskaper inom ämnet idrott och hälsa, har svårt att förklara vad det 
innebär att kunna något. Med den rådande läroplanen med förmågorna i fokus för bedömning 
ökar således kraven på läraren att kunna formulera det kunnande som visar sig i de olika 
förmågorna.37  

Avslutningsvis påpekas det av författarna att det är grundläggande för läraren att bygga sin 
bedömning utifrån vad det innebär att kunna det som man vill att eleverna ska kunna. 
Simningen är uttalad i kunskapskraven för idrott och hälsa likaså orienteringen. Att starta sin 
planering med att fundera kring vad det innebär att kunna simma och att kunna orientera och 
även involvera kollegor och elever i detta arbete ser Nyberg och Larsson som en 
framgångsfaktor.38 

Björn Tolgfors behandlar i sin avhandling Bedömning för lärande i ämnet idrott och hälsa, 
didaktiska konsekvenser av styrning de utmaningar som lärare står inför då det kommer till en 
bedömning av elevernas kunskaper. Han påtalar att ämnet idrott och hälsa är i en identitetskris 
där bilden av ämnet som ett bildningsämne måste stärkas. Det så kallade 
smörgodsbordsfenomenet, som även Larsson och Nyberg diskuterat, hävdar han bidrar till en 
mindre djuplodande kunskap för eleverna. Ämnet idrott och hälsa har breda 
syftesformuleringar men snäva bedömningskriterier och det ses som en del av utmaningen för 
lärare inom ämnet när det kommer till betyg och bedömning.39 Om detta skriver också 
Richard Håkanson i sin avhandling och han lyfter fram att läraren får en stor frihet och det 
leder i sin tur till att risken för en icke likvärdig bedömning ökar. Han ser, likt Tolgfors, på 
styrdokumenten och konstaterar att de ger en bristfällig vägledning när det kommer till 
bedömning och betygsättning. Håkanson lyfter upp dokumentationen som en integrerad del av 
bedömningen och undervisningen och att den i sig kan bidra till en ökad kvalité för eleverna. 
Frågor kring vad som ska dokumenteras och hur det ska dokumenteras blir enligt honom 
viktiga att diskutera kring.40  

Izabela Seger förespråkar likt Tolgfors och Håkanson tydligare styrdokument och kursplaner. 
Hon belyser i Betygssättningsprocess i ämnet idrott och hälsa. En studie om 
betygssättningsdilemman på högstadiet en bild inom ämnet där den teoretiska kunskapen får 
mindre utrymme än den praktiska. Eleverna behöver veta vad kunskapskraven för de högre 
betygen innebär och hur de ska gå tillväga för att kunna uppnå dessa. Här får lärarna en 
central roll och hon påtalar att det framkommit behov av fortbildning inom detta område 

                                                 
34 Ibid. s. 36-37 
35 Ibid. s. 41-42 
36 Ibid. s. 44 
37 Nyberg & Larsson (2016) s. 47-48 
38 Ibid s. 105-106 
39 Tolgfors (2014) s. 38-39 
40 Håkanson (2015) s. 97-98 
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bland de yrkesaktiva lärarna.41 Hennes studie visar att enbart närvaro och ett aktivt deltagande 
från eleven inte ska var grund för ett godkänt betyg. Elevernas uppförande, attityd eller 
inställning till ämnet ses heller inte som betygsgrundande av studiens deltagare.42 Tolgfors är 
inne på samma spår när han skriver att fysisk aktivitet är mer än bara rörelse och att det 
handlar om att utveckla kroppslig förmågor och förståelse kring dessa genom en ständigt 
närvarande reflektion.43 Seger belyser bedömningen inom idrott och hälsa och påtalar att en 
osäkerhet kring de olika betygsstegen inom ämnet kan skapa en dåligt underbyggd 
bedömning. Värdeorden, till viss del, relativt väl och väl finns som ett stöd för att synliggöra 
kvalitativa skillnader men om det inte är klarhet kring vad de innebär skapas gråzoner. Det 
kan leda till olika tolkningar bland olika lärare och i förlängningen en försvårad 
kommunikation med elever och föräldrar då läraren får svårt att förklara den bedömning som 
gjorts.44 Både Segers och Tolgfors studier visar att utmaning med att få till en likvärdig 
bedömning inom ämnet kvarstår och det kommer att krävas ett fortsatt arbete. Seger lyfter 
perspektivet med betygen som en urvalsmetod och att de således ska vara likvärdiga. Detta är 
dock inget som fungerar i verkligheten enligt hennes studie.45 Tolgfors ser den bristande 
likvärdigheten vid bedömningar inom ämnet idrott och hälsa som en orsak till att ämnets 
legitimitet fortfarande diskuteras.46 

2.2.4 Genus i relationen hem och skola 

Göran Widding undersöker i sin avhandling ”Det ska funka” - Om genus betydelse i 
relationen hem och skola samarbetet mellan hem och skola och hur ansvarsfördelningen ser ut 
mellan kvinnor och män samt kvinnliga och manliga lärare. Han har i sin studie intervjuat 
föräldrar, lärare samt skolledare. Det har, enligt honom, sedan grundskolan infördes 1962 varit 
fokus på jämställdhet i skolans styrdokument och hemmets ansvar och inflytande över elevens 
skolgång, i samarbete, med skolan betonas.47 Widding tittar närmare på arbetet med 
jämställdhet och då framkommer att genus inte varit i fokus i så många studier som gjorts 
kring relationen hem och skolan. Det har i större utsträckning handlat om studier kring klass 
och etnicitet. Han vill också synliggöra en bild som visar att arbetet med jämställdhet i 
allmänhet och genus i synnerhet har varit trögt under årens lopp och att de satsningar som 
gjorts inom skolans värld inte alltid gett önskad effekt.48 Resultatet av den studie som Göran 
Widding genomfört visar att det, i likhet med övriga studier som gjorts runt om i världen, är 
kvinnan som har det största ansvaret för elevens skolgång och även kontakten med skolan. 
Kvinnligt ansvar och omsorg ses som grunder i samarbetet mellan hem och skola och lärare i 
studien uttrycker, trots att de säger att de är ganska medvetna om genus, också att de i större 
utsträckning kontaktar just mammorna. Logistiken ligger även på deras bord, enligt Widding, 
medan männen har ett mer avgränsat delansvar.49 Studien åskådliggör en syn där 
kunskapsmålen i skolan inte är nummer ett för föräldrarna utan de rankar istället faktorer som 
att eleven ses och bekräftas samt att den känner sig trygg som viktigare. På grund av detta får 
också den kvinnliga läraren en större roll då föräldrarna ser henne som mer kompetent inom 
områden som omsorg och konfliktlösning. Den manlige läraren får således, likt pappan, ett 

                                                 
41 Seger (2014) s. 32-33 
42 Ibid. s. 132 
43 Tolgfors (2014) s. 42 
44 Seger (2014) s. 136 
45 Ibid s. 143 
46 Tolgfors (2014) s. 153 
47 Widding (2013) s. 35-36 
48 Ibid. s. 42 
49 Ibid. s. 48 ff 
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mindre ansvar när det kommer till samarbetet kring hem och skola.50 

När det avslutningsvis i studien analyseras vad som bidrar till att kvinnan och den kvinnliga 
läraren får en större roll kring samarbetet mellan hem och skola lyfter Widding fram ett par 
aspekter som påverkar. Han ser tidsbristen i skolan som en del av det hela. Lärarna har/får inte 
tid till att förändra och utveckla arbetet kring jämställdhet utan det är de mätbara kunskaperna 
som ligger i fokus. Mer tid till diskussioner kring hur gamla mönster och synsätt kan 
förändras ser han som en väg till en förändring. I nuläget blir själva genusarbetet istället 
endast en förstärkning av den rådande diskursen där kvinnan ses som bärande av ansvaret. Det 
skrapas bara på ytan i frågan om hur en förändring kan komma till och rollfördelningen i både 
hem och skolan mellan kvinnor och män faller därför lätt tillbaka i gamla hjulspår. Kvinnan 
står kvar som den viktigaste föräldern när man ser på samarbete mellan hem och skola 
rörande elevens skolgång.51 

                                                 
50 Ibid. s. 55-56 
51 Ibid. s. 57 ff 
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3. Syfte 
Syftet med denna undersökning är att skapa kunskap om föräldrars förståelse av bedömning 
och kunskapsobjektet i ämnet idrott och hälsa samt att undersöka om förståelsen skiljer sig 
mellan könen. 

4. Frågeställningar 
 Hur väl uppskattar föräldrar sin kännedom de nationella styrdokumenten? 

 Vad ser föräldrar som det mest grundläggande samt minst grundläggande vid en 
bedömning i ämnet idrott och hälsa? 

 Vilket moment anser föräldrar vara det viktigaste samt minst viktiga då elevens 
kunskaper ska bedömas i skolans undervisning i idrott och hälsa? 



 

16 

5. Metod 

5.1 Val av metod 

Valet av att använda en enkät för undersökningen grundar sig i att den ger en större grupp 
svarande jämfört med om intervjuer skulle ha gjorts under den relativt korta period som fanns 
för examensarbetet. Själva sammanställningen av enkäten är betydligt mer tidsparande 
jämfört med om jag skulle ha valt att intervjua personerna och sammanställt dessa. Oavsett 
tidsåtgång för enkät- kontra intervjustudie så ger de öppna svarsalternativen i en intervju 
upphov till subjektiva tolkningar och de blir för problematiska att sammanföra. I valet av 
enkätundersökning som metod togs det hänsyn till standardisering och strukturering och om 
detta skriver professor Jan Trost i sin bok Enkätboken att det är att föredra att ha en hög grad 
av standardisering vid enkätundersökningar. Standardisering innebär att frågorna är desamma 
för alla i undersökningen. Enkäten som undersökningen grundas i har en hög grad av 
strukturering och med det menas att svarsalternativen är förutbestämda och fasta.52 Genom en 
hög grad av standardisering och strukturering ges litet utrymme till subjektivitet då enkäten är 
lika för alla och Trost menar att detta ger en reliabel mätning. Att den är reliabel, eller 
tillförlitlig, grundas även i den kongruens, konstans och precision som enkätundersökningen 
ger. Att frågorna var lika är för alla bidrar till undersökningens kongruens. Konstans handlar 
om tidsaspekten och att deltagarna troligtvis skulle ge samma svar om de fick svara på 
enkäten igen. Precision innebär att det finns litet utrymme att missförstå enkätformuläret. 
Enkäten ska även ha en hög giltighet, validitet, och det innebär att frågorna verkligen ger svar 
på det som de har till uppgift att mäta.53 

Eftersom studien är gjord på ett relativt litet urval av föräldrar så kan man inte säga att den har 
hög generaliserbarhet. Dock ger den en fingervisning om föräldrars uppfattning om 
bedömning i idrott och hälsa. Med tanke på att reliabilitet och validitet varit utgångspunkt i 
skapandet av enkäten ses det som möjligt för någon annan att genomföra denna undersökning 
och få i stort sett samma resultat. Ovan nämnda parametrar vägdes in då beslutet togs om att 
använda enkät som metod för undersökningen.  

Innan undersökningen genomfördes togs hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska 
principer som finns som grund för en vetenskaplig undersökning.  

Informationskravet uppfylls genom missivbrevet och information på själva enkäten där syftet 
med undersökningen och vem som genomför den går att finna. Det framgår att 
undersökningen är frivillig och att den kan avbrytas när helst den deltagande önskar genom att 
inte fortsätta att besvara enkäten. Samtyckeskravet uppfylls genom att den deltagande kan 
välja att besvara enkäten och sända den med svarskuvertet. Gör den detta ger den sitt 
samtycke. Information om det finns i missivbrevet. Konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet uppfylls genom att enkäten är anonym. De inkomna enkäterna tas om hand 
och används endast till det undersökningen avser.54 

5.2 Population och urval 

Populationen för undersökningen är föräldrar till elever i årskurs 9 på en högstadieskola i en 
mellansvensk kommun. Skolan ligger i ett samhälle där andelen svensktalande är hög och 

                                                 
52 Trost (2012) s. 57-59 
53 Ibid. s. 60-61 
54 Vetenskapsrådet (2002) Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 
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risken för språkförbistringar är därför låg. Valet av föräldrar till elever i denna årskurs 
motiveras genom att de har haft sina barn i grundskolan under längst tid och på så vis fått 
störst möjlighet att bilda sig en uppfattning kring det som undersökningen avser att mäta. 
Valet av skola för undersökning grundas i geografiska aspekter och är en högstadieskola med 
89 elever i årskurs 9 fördelade på fyra klasser.  

5.3 Distribution och insamling 

Enkätundersökningen har valts att distribueras via posten. Trost avhandlar olika typer av 
enkäter och skriver att de finns två typer, gruppenkäter och postenkäter. Valet för denna blev 
således postenkäter. Kostnadsfrågan vid denna form av enkät lyfter Trost fram och med i 
beräkningen ska också påminnelsebrevet vara.55 Kuvert med adresslappar, som skolan i 
undersökningen tillhandahållit, har förberetts. I kuverten läggs enkäten, svarskuvert och 
missivbrevet. Missivbrevet är enligt Trost som ett följebrev och det ska ge den information 
om mig och min undersökning som han eller hon behöver. Samtidigt som det ska vara 
utförligt ska det enligt Enkätbokens författare inte vara för långt. Då kan det ha en 
avskräckande effekt. Missivbrevet är det första som den tilltänkte svararen ser och därför är 
det av vikt att lägga energi på dess utformning.56 Trost råd om missivbrevets utformning 
följdes och det fyller sin funktion. Svarskuverten är kodade, frankerade och klara och de är 
adresserade till skolan för undersökningen och administratören hjälper till att samla in dem. 
Kodningen av svarskuverten har gjorts endast för att veta vilka som det ska skickas en 
påminnelse till. Två veckor, efter första utskicket, skickas påminnelsebrevet ut. 

5.4 Enkätens utformning  

Enkäten har arbetats fram utifrån Trosts råd i Enkätboken. Han belyser en rad aspekter 
gällande utformningen av enkäten och påvisar bland annat vikten av att undvika krångliga ord 
och långa frågor. Enkäten får heller inte vara för lång i sig, då kan svarsfrekvensen minska.57 
Trost ger råd om att inleda enkäten med en enkel fråga och det rådet har följts. Enkäten, som 
går att finna som bilaga längst bak i uppsatsen, innehåller fem frågor, varav den första är en 
demografisk fråga som behandlar kön och den är icke numrerad. Information om syftet med 
undersökningen finns under undersökningens namn högst upp i mitten på enkäten. Här 
informeras det även om att undersökningen är anonym. Till vänster kan det utläsas vilken 
högskola som studenten går på och även programmet. Efter den inledande onumrerade frågan 
kommer fråga 1.  

Fråga 1 behandlar föräldrars kännedom om de nationella kunskapskraven och de får fyra 
alternativ att välja på. Det som stämmer bäst överens ska ringas in. Denna fundering väcktes 
under min verksamhetsförlagda utbildning (VFU) där föräldrars roll ständigt diskuterades, 
och det var den som gav mig idé till själva undersökningen.  

Fråga 2 handlar om de svarandes uppfattning om vad som är mest grundläggande för en 
bedömning i ämnet idrott och hälsa. Här ska sju förutbestämda alternativ rangordnas från 1-7, 
där 1 är det som ses som mest grundläggande och sedan i en fallande skala ner till 7. 

Den tredje frågan i enkäten handlar om den svarandes uppfattning om vilket moment som 
väger in mest då elevens kunskaper ska bedömas i ämnet idrott och hälsa. Denna fråga har 
tolv alternativ som ska rangordnas på liknade sätt som fråga 3, alltså en 1 för det alternativ 
som den svarande anses väger in mest och sedan i en fallande skala ner till 12.  

                                                 
55 Trost (2012) s. 10-11 
56 Ibid s. 111-112 
57 Ibid. s. 84 
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Den sista frågan är en öppen fråga och det är något som Trost rekommenderar som avslutning 
på en enkät.58 I denna kan den svarande skriva vad den vill angående undersökningen, dess 
utförande och vad den syftar att mäta, bedömning i ämnet idrott och hälsa och vad som är 
kunskap inom ämnet. 

5.5 Bearbetning av data 

Trost skriver att en bortfallsanalys ska göras innan man börjar att bearbeta det material man 
har fått in. Han påpekar att inställningen till postenkäter har sedan 1970-talet förändrats och 
från att man tidigare kastat material där bortfallet överskred 15 procent får man idag räkna 
med en svarsfrekvens runt 50 procent. Bortfallsanalysen görs på bästa sätt genom att ställa sitt 
material i förhållande till populationen och urvalet.59 Trost diskuterar även det sekundära 
bortfallet som innebär att en svarande har besvarat enkäten men inte alla dess frågor.60  

Undersökningen som genomförts består av 89 enkäter som skickades till föräldrar till elever i 
årskurs 9 på en skola i en mellansvensk kommun. Efter utskickat påminnelsebrev, som 
gjordes två veckor efter första utskicket, inkom slutligen 42 stycken enkäter. Det ger en 
svarsfrekvens på knappt 50 procent. Bland inkomna enkäterna finns dock inget sekundärt 
bortfall, alla enkätens frågor är besvarade av alla som deltagit i undersökningen. Vad själva 
bortfallet kan bero på kommer att diskuteras i metoddiskussion. 

Programmet Calc från Libre Office användes för att bearbetat de data som inkommit. 
Programmet gav möjlighet till att föra in de svar som enkäterna gav och sedan behandla dessa 
och presentera dem i form av diagram. Resultaten har förts in och omräknats till procent och 
avrundats till närmaste heltal. Valet att avrunda till närmaste heltal gjordes för att göra 
resultatet tydligare. 

Data från fråga 1 har behandlats på så vis att det svar som getts har förts in under respektive 
alternativ. I fråga 2 och 3 är det de alternativ som rangordnats högst respektive lägst som 
tagits med i bearbetningen. Detta är gjort för att kunna tydliggöra och diskutera eventuella 
skillnader och likheter när det kommer till föräldrarnas tanke om vad som ses som viktigast 
samt minst viktigt vid en bedömning i ämnet idrott och hälsa. Fråga 1-3 är sammanställda 
både utifrån kvinnors och mäns uppfattning samt utifrån en gemensam bild av de svarandes 
uppfattningar. I bearbetning lyfts de alternativ som kvinnor och män ser som mest 
grundläggande/väger in mest samt minst grundläggande/väger in minst vid bedömning i 
ämnet idrott och hälsa fram. En helhetsbild av de svarandes uppfattningar ges kring 
kännedomen om de nationella kunskapskraven, fråga 1, samt utifrån vad som ses som mest 
grundläggande/väger in mest vid bedömning i fråga 2 och 3.  

I fråga 1 ses resultatet utifrån ett hem- och skolaperspektiv. Denna kategori används för att 
kunna analysera orsaker till föräldrarnas eventuellt goda eller mindre goda kännedom om de 
nationella kunskapskraven och vad som kan påverkar samarbetet och informationen mellan 
hem och skola. 

För fråga 2 kategoriseras de olika alternativen utifrån skolan/läraren och hemmet/eleven för 
att kunna undersöka föräldrarnas uppfattningar kring vad de ser som grunden för 
bedömningar i ämnet idrott och hälsa. Framträder några skillnader/likheter hos de svarande då 
de två kategorier analyseras utifrån de rangordningar som gjorts. 

Vid fråga 3 används också av kategorier och dessa är praktisk alternativt teoretisk kunskap. 
Idrott och hälsa är ett av skolämnena som innehåller både teoretiska och praktiska delar som 
                                                 
58 Ibid. s. 92 
59 Trost (2012) s. 147 
60 Ibid. s. 131 
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ska bedömas. Kategoriseringen används för att kunna undersöka kunskapssynen hos 
respondenterna och se hur de väljer att rangordna de praktiska respektive teoretiska 
kunskaperna. 

Kategoriseringar är grundade i den litteratur som studerats och som återfinns arbetets 
bakgrund och de är gjorda för att kunna förtydliga och analysera resultatet. I resultatdelen 
kommer även varje diagram att kommenteras skriftligt och det är för att ge en än tydligare 
bild av de resultat som framkommit. De frisvar som deltagarna i enkätundersökningen har 
lämnat kommer att vara med i de kommentarer som görs till respektive fråga.  

Genusperspektivet, där kvinnors och mäns svar ställs mot varandra, kommer att vara en 
närvarande del av min analys både i resultatdelen och i diskussionsdelen. 
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6. Resultat 

6.1 Resultatdelens struktur 

I denna del kommer de data som postenkätundersökningen givit att presenteras. Resultaten 
redovisas med hjälp av stapeldiagram och den information som finns i dem är angivna i hela 
procent. Detta görs för att ge en så tydlig bild av resultatet som möjligt. Siffror kommer också 
att användas och den första demografiska frågan gällande kön anges endast med siffror. I 
diagrammen till fråga 1-3 är svaren från kvinnor och män uppdelade och det har gjorts för att 
de ska kunna jämföras. En helhetsbild av de svarandes kännedom och uppfattningar ges 
också.  

Fråga 1 förklaras med ett diagram med kvinnor och män åtskilda samt med ett diagram där 
kännedomen kring de nationella kunskapskraven bland alla svarande framkommer. Fråga 2 
och 3 utgår från den rangordning som de svarande gjort och även här visas resultaten utifrån 
parametrarna kvinnor/män samt en helhetsbild. I diagrammen lyfts bilder av vad kvinnor och 
män ser som mest grundläggande/vad som väger in mest vid bedömning samt minst 
grundläggande/väger in minst vid bedömning fram. De helhetsbilder som finns för fråga 2 och 
3 baseras på vad deltagarna i undersökningen ser som mest grundläggande/väger in mest i de 
två frågorna. Här nedan följer resultatet av undersökningen och det visas i form av diagram 
och de kommer att kommenteras i skrift för en än större tydlighet. 

6.2 Resultat av enkätundersökningen 

Som inledning ges det svar på den demografiska frågan om kön i undersökningen och 
fördelningen är 26 kvinnor (62%) och 16 män (38%). Nu följer resultatet av fråga 1-3. 

Figur 1a. Hur föräldrar uppskattar sin kännedom om kunskapskraven för ämnet idrott 
och hälsa. Antal svarande: 42 

På första frågan enkäten, där det frågas om föräldrars kännedom om de nationella 
kunskapskraven för ämnet idrott och hälsa, svarar 10 % att de känner till dem mycket väl. 
26 % av de tillfrågade skattar sin kännedom som väl medan 38 % känner till dem till viss del. 
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26 % av de svarande har ingen kännedom alls om de nationella kunskapskraven i ämnet (Fig. 
1a). 

 

Övervägande del av de tillfrågade har alltså till viss del eller inte alls någon kännedom om 
kunskapskraven för ämnet idrott och hälsa. 64 % av dem har knapphändig kunskap rörande 
vad som eleven faktiskt ska kunna inom ämnet. Om man ser på svaren utifrån en fråga om 
samarbete och kommunikation mellan hem och skola så visar resultatet att det finns möjlighet 
till förbättring. En kvinna kommenterar i fritextsvaret att hon ser ämnet idrott och hälsa som 
viktigt för hennes barn men att hon önskat mer information men att det har brustit av olika 
anledningar. Vad som kan ligga till grund för den osäkra bild som föräldrarna ger kring 
kunskapskraven kommer att analyseras senare i arbetet. 

Figur 1b. Hur kvinnor samt män uppskattar sin kännedom om kunskapskraven för 
ämnet idrott och hälsa. Antal svarande: 26 kvinnor och 16 män. 

Kännedomen kring de nationella kunskapskraven i idrott och hälsa uppskattas högre av 
kvinnorna jämfört med männen (Fig. 1b). 12 % av kvinnorna säger sig känna till dem mycket 
väl och 6 % av männen är inne på samma spår. 9 % av männen och 31 % av kvinnorna skattar 
sin kännedom till väl medan lika stor del, 38 %, av kvinnorna och männen säger sig ha en viss 
kunskap om kunskapskraven. 38 % av männen har inte alls någon kännedom om 
kunskapskraven och 19 % av kvinnorna svarar likadant. 

Om antalet svarande föräldrar studeras utifrån kvinnor och män så ses en skillnad. Kvinnorna 
uppger i större utsträckning att de känner till kunskapskraven. Männen ger en osäkrare bild 
och de väljer att ranka sin kännedom lägre. Att kvinnorna rankar sin kännedom högre kan ses 
som ett tecken på att de har en ett större engagemang i elevens skolgång. Utifrån antalet 
svarande framstår en bild om vilka som intresserar sig mest för elevens skolgång, 26 kvinnor 
och 16 män deltog i undersökningen.  
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Figur 2a. Hur föräldrar rangordnar vad som ses som mest grundläggande vid en 
bedömning i ämnet idrott och hälsa. Antal svarande: 42 

Hälften av deltagarna i undersökning, 50 %, svarar att de ser att aktivt deltagande som det 
mest grundläggande vid en bedömning (Fig. 2a). Elevens vilja kommer på andra plats och 
26 % ser den som det mest grundläggande för en bedömning. 10 % ser läraren som nummer 
ett i denna fråga och 7 % tycker att elevens närvaro är det fundamentala i en bedömning. Att 
vara positiv till ämnet rangordnar 5 % först och 2 % av de tillfrågade ser 
idrottshallen/materialet som den avgörande faktorn. Ombyte rankar ingen bland svarande som 
mest grundläggande för bedömning i idrott och hälsa. 

Det aktiva deltagandet hos eleven ses alltså som det mest grundläggande vid bedömning i 
ämnet idrott och hälsa bland föräldrarna. Om resultatet ses utifrån kategorierna läraren/skolan 
och eleven/hemmet framträder är en bild av att eleven har ett stort ansvar då det handlar om 
att en bedömning ska kunna genomföras medan läraren/skolan tillskrivs en mindre roll i detta 
sammanhang. Dock framgår det av vissa av fritextsvaren att läraren/skolan har en stor roll och 
detta kommer att lyftas fram i kommentarerna till den kommande figuren (Fig. 2b). 
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Figur 2b. Hur kvinnor samt män rangordnar vad som ses som mest grundläggande vid 
en bedömning i ämnet idrott och hälsa. Antal svarande: 26 kvinnor och 16 män. 

Både män och kvinnor svarar att ett aktivt deltagande är det viktigaste vid en bedömning (Fig. 
2b). 46 % av kvinnorna och 56 % av männen rankar det högst. Viljan hos eleven är nummer 
två gällande förstahandsval bland kvinnorna med 35 %. 13 % av männen ser elevens vilja 
som viktigast. Elevens närvaro rangordnas främst av 13 % av männen medan 4 % av 
kvinnorna väljer detta alternativ. 13 % av de tillfrågade männen lyfter fram lärarens roll som 
nummer ett och 8 % av kvinnorna gör det samma. Idrottshallen/materialet ses mest 
grundläggande av 6 % av männen medan ingen kvinna valde detta. 8 % av kvinnorna valde att 
ranka en positiv inställning till ämnet högst samtidigt som ingen man gjorde det valet. Att 
vara ombytt sätter inget av könen överst på listan. 

Både kvinnor och män ser elevens aktiva deltagande som det viktigaste vid en bedömning 
inom ämnet. Också i fritextssvaren blir detta synligt när fyra av kvinnorna nämner att de ser 
elevens (aktiva) deltagande och vilja att försöka som något grundläggande. Två kvinnor lyfter 
dock fram läraren i sina fritextssvar och de påpekar att den har ett stort ansvar för att motivera 
och få med eleven i undervisningen och således få möjlighet att lära sig nya saker. Läraren 
blir på så vis en viktig aspekt för att eleven ska uppnå kunskapskraven och att en bedömning 
ska kunna genomföras och det kan ses som en tanke om att det inte endast är elevens aktiva 
deltagande som är grunden för en bedömning i ämnet idrott och hälsa. Sammantaget ges en 
bild, av både kvinnor och män, att elevens aktiva insats och vilja är i centrum då det kommer 
till bedömning inom idrott och hälsa. 
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Figur 2c. Hur kvinnor samt män rangordnar vad som ses som minst grundläggande vid 
en bedömning i ämnet idrott och hälsa. Antal svarande: 26 kvinnor och 16 män. 

38 % av männen ser en positiv inställning till ämnet som det minst viktiga vid bedömning 
medan 8 % av kvinnorna rankar det lägst (Fig. 2c). Elevens närvaro anser kvinnor är det som 
ska värderas minst vid en bedömning och 38 % har gjort detta val. 25 % av männen ser 
närvaron som det minst grundläggande. Att eleven är ombytt rankar båda könen lågt. 19 % av 
kvinnorna och 13 % av männen rangordnar det sist. Kvinnor lägger liten vikt vid 
idrottshallen/materialet, 23 % valde detta, liksom 6 % av männen. 19 % av männen ser läraren 
som oviktig vid bedömning och 4 % av kvinnorna gör likadant. Lika stor del av kvinnorna, 
4 %, ser aktivt deltagande alternativt viljan hos eleven som minst grundläggande. Ingen av 
männen rangordnar något av de alternativen som lägst. 

Eleven är även vid detta resultat i fokus hos de svarande. Kvinnorna ser elevens närvaro som 
minst viktigt medan männen väljer att rangordna att eleven är positivt inställd till ämnet som 
minst relevant vid en bedömning. Om man ser resultatet som en följd av rangordningen på 
förra frågan så blir det tydligt att båda könen anser att det krävs mer av eleven än att bara vara 
på lektionerna och vara positivt inställd till ämnet för skapa en legitim grund för bedömning. 
Det aktiva deltagandet hos eleven är genomgående högt värderat hos både kvinnor och män. 
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Figur 3a. Hur föräldrar rangordnar vilket moment som väger in mest vid en bedömning 
i ämnet idrott och hälsa. Antal svarande: 42 

Hälsa ses som det viktigaste moment och rangordnas högst av 17 % av föräldrarna (Fig. 3a). 
Rangordningen gjordes utifrån det moment som den svarande anser bör väga in mest då 
elevens kunskaper ska bedömas i skolans undervisning i idrott och hälsa. Därefter följer tre 
moment som alla fått 14 % av förstahandsvalen och de är simning, dans och samarbete. 
Ergonomi ser 12 % av undersökningsdeltagarna som det viktigaste. 
Rörelsekompetens/motoriska färdigheter följer på 7 % och därefter kommer friluftsliv, 
ledarskapsförmåga, lagbollspel och orientering på 5 %. Livräddande första hjälpen ses av 2 % 
som det viktigaste momentet vid bedömning medan regelkunskaper inte prioriterades av 
någon. 

Utifrån frågan om vilket moment som väger in mest då elevens kunskaper ska bedömas svarar 
störst del av de tillfrågade hälsa. Om man ser på resultatet ur ett perspektiv där teoretisk och 
praktisk kunskap jämförs så är det den teoretiska kunskapen som rangordnas högst av 
föräldrarna. Hälsa, ergonomi och samarbete är alla med på topp fem och de har nära koppling 
till teoretiska kunskaper. Dans och simning är de övriga två bland de högst rankade vilket 
innebär att det vore felaktigt säga att det enbart är den praktiska kunskapen som premieras.  
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Figur 3b. Hur kvinnor samt män rangordnar vilket moment som väger in mest vid en 
bedömning i ämnet idrott och hälsa. Antal svarande: 26 kvinnor och 16 män. 

I Figur 3b delas kvinnors och mäns uppfattningar kring vilket moment som är viktigast vid 
bedömning upp. Männen svarar att samarbete är viktigast när det kommer till en bedömning 
och 25 % av dem har valt detta i första hand jämfört med kvinnornas 8 %. Kvinnorna har i sin 
tur simning som det viktigaste momentet för en bedömning och 19 % rangordnar det högst 
medan 6 % av männen gör detta (Fig. 3b). Hälsa får bland kvinnorna 15 % och bland männen 
19 %. Dans ses som det viktigaste momentet av 15 % av kvinnorna och 13 % av männen. 
Ergonomi ligger hos de svarande kvinnorna på 15 % och hos männen som svarat är det 6 %. 
Ledarskapsförmåga ses av 13 % av de manliga deltagarna i undersökningen som nummer ett, 
hos kvinnorna är det ingen som valt detta. Lagbollspel ligger på 8 % bland kvinnorna 
samtidigt har ingen man gjort det valet. Orientering har heller ingen bland männen rankat 
högst men 8 % av kvinnorna har gjort det. Rörelsekompetens/motorisk färdighet har 8 % 
bland kvinnorna och bland männen ligger den på 6 %. Av de svarande så har 6 % av männen 
friluftsliv som viktigast och bland kvinnorna är det 4 %. 6 % av männen rangordnar 
livräddande första hjälpen som nummer ett, ingen kvinna gör samma val. Inget av könen har 
valt regelkunskaper som det viktigaste momentet vid bedömning av elevens kunskaper i 
ämnet idrott och hälsa. 

När kvinnors och mäns svar analyseras separat utifrån frågan om vilket moment som väger in 
mest vid en bedömning så framkommer att männen i större utsträckning väljer de teoretiska 
kunskaperna. Männen väljer att ranka samarbete och hälsa som det viktigaste momenten 
vilket kan ses som en mer teoretisk del av undervisningen. Kvinnorna har ett praktiskt 
moment som nummer ett (simning) men på delad andra plats är två av tre teoretiska (hälsa 
och ergonomi). Två av männen tar i fritextsvaren upp att det ser denna fråga som en av 
ämnets största brister och de påpekar att det är konstigt att något moment ska väga in mer 
eller mindre. De säger att man föds med olika förutsättningar och intresse och till exempel 
bolltalang ska inte vara avgörande vid en bedömning. En av dem skriver också att han tror att 
ett visst utanförskap i undervisningen börjar därför. De lyfter enbart fram praktiska moment i 
sin kritik. En kvinna påtalar att hon aldrig har kunnat stå på huvudet eller hjula och ändå 
klarat sig bra i livet. Det viktiga, enligt henne, är att man (läraren) tar hänsyn till att eleven 
försöker trots kroppsform. Den bild som framträder är att vissa av de praktiska momenten inte 
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är lika högt värderade av föräldrarna och att de också kan kopplas till en tanke om att de kan 
vara mer laddade då fritextssvaren behandlar användandet av den egna kroppen. Svaren är 
dock inte entydiga och det, blir likt i analysen av Figur 3 a, en fråga om kunskapsobjektet i 
ämnet idrott och hälsa samt en fråga om vad som ses som viktig kunskap hos var och en av 
den svarande. 

Figur 3c. Hur kvinnor samt män rangordnar vilket moment som väger in minst vid en 
bedömning i ämnet idrott och hälsa. Antal svarande: 26 kvinnor och 16 män. 

I Figur 3c visas, i motsats till föregående, föräldrars uppfattning kring vilket moment som är 
minst viktigt vid en bedömning av elevens kunskaper. Här är de svarande föräldrarna överens 
och 31 % av männen svara att momentet dans är det som man ska lägga minst vikt vid medan 
23 % av kvinnorna tycker samma sak (Fig. 3c). Samarbete ses av kvinnorna som ett mindre 
viktigt moment och 23 % har valt detta alternativ jämfört med männens 6 %. 
Ledarskapsförmåga är bland de svarande männen på 13 %, ingen av de tillfrågade kvinnorna 
har valt detta i sista hand. Hälsan har bland kvinnorna i studien en procent på 19, hos männen 
är det ingen som rankat den sist. I figuren visas att lagbollspel får av kvinnorna 13 % medan 
ingen man ser som minst viktigt. 6 % av männen och 8 % av kvinnorna anser att det inte ska 
läggas någon vikt vid simning. Orientering har av männen fått 6 % av sistahandsvalen och av 
kvinnorna 4 %. Ergonomi har, likt orientering fått, 6 % av männens och 4 % av kvinnornas 
val. Livräddande första hjälpen och regelkunskaper har båda samlat ihop 6 % i männens 
ranking. Ingen kvinna valde något av de alternativen. Rörelsekompetens/motoriska 
färdigheter får i undersökningen 8 % av kvinnornas och 13 % av männens val. Friluftsliv får 
avsluta analysen av denna figur och 6 % av männen anser att det väger in minst vid 
bedömning av elevens kunskaper i ämnet idrott och hälsa. Ingen av kvinnorna har rangordnat 
på detta vis. 

När man ser på resultatet av frågan kring vilket moment som väger in minst vid en bedömning 
i ämnet idrott och hälsa så svarar de flesta dans. Både kvinnor och män har rangordnat dansen 
som minst viktig. Att dansen också var med i toppen då de svarande fick rangordna de 
moment som ansågs viktigast (Fig. 3b) visar att ämnet har utmaningar att hantera. Männen har 
i större grad än kvinnorna valt praktiska moment som mindre viktiga (dansen och 
rörelsekompetens/motoriska färdigheter). Kvinnorna har en mer teoretisk vinkel, förutom 
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dansen, när de ska välja de moment som är minst viktiga (samarbete och hälsa). Att 
lagbollspel kommer på fjärde plats i kvinnornas rangordning visar att det inte är möjligt att 
bara konstatera att kvinnor förespråkar endast praktisk eller teoretisk kunskap. Samma 
tvetydiga resultat kan ses hos männen, även fast de var många som valde dansen så har de en 
rad teoretiska moment på delad fjärde plats. I ett fritextssvar från en av de tillfrågade männen 
beskrivs det att när man inte riktigt har någon koll på ämnet idrott och hälsa utgår man från 
sin egen skolgång och ämnet idrott eller ”gympa”. Hade jag vetat mer om vad man gör i 
ämnet idrott och hälsa kanske jag hade svarat annorlunda.  
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7. Diskussion 
I denna avslutande del av undersökningen kommer de resultat som framkommit genom 
postenkätstudien att analyseras. Resultatet kommer att ställas mot undersökningens bakgrund. 
För att göra det så tydligt som möjligt för läsaren är diskussionen indelad utifrån de 
frågeställningar som satts upp. Det framkomna resultatet från fråga 1 i enkäten kommer att 
behandlas under rubriken Vårdnadshavarnas kännedom om styrdokumenten. Fråga 2 kommer 
att diskuteras under rubriken Ämnet idrott och hälsas komplexitet. Fråga 3 kommer slutligen 
att diskuteras i avsnittet Ämnets innehåll. Valet att dela in diskussionen i dessa delar görs för 
att det ger en tydligare bild av frågornas och diskussionens koppling till själva syftet med 
undersökningen. Först kommer dock metodens styrkor och svagheter att diskuteras. 

7.1 Metoddiskussion 

En undersökning baserad på postenkäter valdes att genomföras och, som tidigare nämnts, 
gjordes detta för att nå ut till en större grupp svaranden. Det hade, i och för sig, varit intressant 
att genomföra intervjuer men utifrån den begränsade tid som är avsatt för undersökningen så 
ansågs det inte finnas tid till sådana. Tack vare detta metodval har, under en kortare 
tidsperiod, svar från 42 personer inkommit och deras uppfattningar ligger till grund för detta 
arbete. Undersökningens huvudsakliga data plus fritextsvaren är endast kvantitativ och det är 
vanligast vid enkätundersökningar. 

Distributionen och insamlingen av enkäten fungerade smärtfritt och det var tack vare 
kontakter hos och stöden av personalen på Posten samt skolan för undersökningen. Här 
tjänades värdefull tid och det sparades även pengar.  

När bortfallet analyseras så ses det att 42 av de 89 tillfrågade besvarade enkäten vilket ger en 
svarsfrekvens på strax under 50 procent. Trost påtalar att man idag får räkna med en 
svarsfrekvens runt 50 procent så kan detta ses som ett acceptabelt resultat för 
postenkätundersökningar.61 Men vad var det som gjorde att 47 personer eller strax över 50 
procent valde att inte besvara enkäten? Den allmänna synen på enkätundersökningar kan 
säkerligen avskräckt några. Dock var en viktig aspekt i själva utformningen av enkäten att 
hålla den kort och även formulera korta enkätfrågor för att inte avskräcka deltagarna. Tid har 
tagits upp som en aspekt i valet av metod och det är något som också måste vägas in i 
bortfallsanalysen. Säkerligen har vissa av de icke svarande gjort en prioritering och ansett att 
dygnets 24 timmar inte rymmer en enkätundersökning.  

Trost lyfter fram att bortfallsanalysen görs på bästa sätt genom att ställa sitt material i 
förhållande till populationen och urvalet.62 Någon anledning till bortfallet med utgångspunkt i 
den geografiska aspekten går inte att säkerställa. Dock skulle frågor kring till exempel ålder 
och sysselsättning kunnat vara med i enkäten och gett upphov till en bredare bortfallsanalys. 
Ingen av de icke svarande deltagarna kontaktades med telefon och det är ytterligare en metod 
som kunde ha använts. Här finns således idéer till att fördjupa en framtida undersökning.  

När de enkäter som inkommit bearbetats framgår det att det sekundära bortfallet, som innebär 
att en svarande har besvarat enkäten men inte alla dess frågor är 0. Alla svarande har fyllt i 
enkätens alla frågor och gjort detta på ett tillfredsställande sätt. Detta måste ses som något 
mycket positivt och är även ett kvitto på att enkäten har en hög reliabilitet och validitet. Dessa 
två faktorer var med vid sammanställandet av enkäten. En positiv del av enkäten är den öppna 
frågan som Trost rekommenderar som avslutning på en enkät.63 Den ger en bredare bild av 

                                                 
61 Trost (2012) s. 147 
62 Ibid. s. 147 
63 Ibid. s. 92 
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undersökningsdeltagarnas syn på kunskap inom ämnet idrott och hälsa. 

En brist som framkommit vid analysen av enkäten var alternativet ”Läraren” vid frågan om 
vad föräldrarna ser som mest grundläggande vid en bedömning, fråga 2 i enkäten64. Det blir 
oklart vad respondenterna faktiskt avser med svaret då deras förståelse kring just läraren kan 
vara en annan än den jag avser. ”Läraren” blir ett för brett begrepp och det hade varit 
fördelaktigt att förtydliga alternativet. I detta avseende kan validiteten kring denna fråga, 
något som Trost anser vara viktig vid utformning av enkätfrågor, ifrågasättas.65 Detta kan 
dock också vara en möjlighet till vidare forskning där en djupare analys av föräldrarnas syn på 
lärarens roll kan göras genom tydligare alternativ som ger mer precisa svar. 

Själva bearbetningen av enkäten har fungerat bra och de resultat som framkommit kan 
presenteras på ett tydligt sätt med hjälp av programmet Calc. I fråga 2 och 3 utgås det ifrån de 
alternativ som rangordnats högst respektive lägst. Valet av att använda de alternativ som 
rangordnats högst respektive lägst har gjorts för att kunna analysera och diskutera föräldrarnas 
tankar om vad som värderas högst respektive lägst vid en bedömning i ämnet idrott och hälsa. 
De rangordningar som föräldrarna gjort gav inget entydigt svar kring vad de ser som högst 
respektive lägst värderat vid en bedömning i ämnet. Denna divergerande bild kring 
bedömningsgrunder är dock något som belysts i andra studier66 och möjliggör således den 
analys som gjorts i denna undersökning. En annan analysmetod, som kan vara användbar vid 
en framtida fördjupa forskning, är att använda medianvärden av rangordningarna. Genom 
detta kan variationer mellan det högsta och lägsta rangordningarna också tydliggöras.  

Antalet svarande i denna undersökning är 42 föräldrar (26 kvinnor och 16 män) och det 
innebär ett begränsat urval och det är något som det tagits hänsyn till. Det går inte att 
generalisera och säga att alla kvinnor och män anser att grunden för bedömning är si eller så 
utifrån just deras rangordningar. Dock kan vissa tendenser ses i de svar som getts och dessa 
kommer att analyseras i denna diskussionsdel. 

Slutligen diskuteras möjligheten för någon annan att genomföra denna undersökning. Detta 
ses som fullt möjligt. Dock kan man inte räkna med att resultatet blir exakt detsamma. De 
svarande har fått möjlighet att tänka till kring bedömning i ämnet idrott och hälsa och vissa 
har tack vare undersökningen kanske fått en större förståelse och således en annan grund för 
svar. 

7.2 Vårdnadshavarnas kännedom om styrdokumenten  

Skolan i Sverige regleras av en rad lagar och förordningar och är till för upprätthålla en 
rättssäkerhet vid till exempel bedömning och betygsättning. Kring bedömning och 
betygsättning står det i Skollagen att varje elev ska informeras om de grunder som finns för 
betygssättning och bedömning. Hemmet ska också få information kring elevens situation och 
kunskapsutveckling och detta ska ske fortlöpande samt i form av ett möte vid det så kallade 
utvecklingssamtalet.67 Det är också i Lgr11, likväl som i Lpo 94, stort fokus på tydligheten 
från läraren till eleven och hemmet.68 En person i studien påpekar i fritextssvaret att 
informationen till hemmet angående bedömning inte varit tillräcklig. Detta är något som kan 
ligga till grund för resultatet i frågan om hur god kännedom föräldrar har kring de nationella 
kunskapskraven (Fig. 1a). Drygt en fjärdedel, säger att de inte har någon kunskap kring dessa 
alls och det måste ses som en relativt stor del. 10 % av de tillfrågade hävdar att de har mycket 

                                                 
64 Bilaga 1. 
65 Trost (2012) s. 60-61 
66 Seger (2014) 
67 Skollagen (2010) kap. 3 3 §, 4 § och 15 § 
68 Lgr 11 (2011) s. 18 
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god kännedom kring kunskapskraven. 

Om man ser till andelen föräldrar som anser att de har en mycket väl eller väl kännedom om 
kunskapskraven jämfört med de som svarar till viss del eller inte alls så är summan av de två 
senare alternativen betydligt större, 64 % (Fig. 1a). Med utgångspunkt i information och 
samarbete mellan hem och skola och vilka som ansvarar för dessa delar analyseras här nedan 
föräldrarnas bristande kännedom om kunskapskraven. Vart problemen kring information om 
kunskapskraven för bedömning grundas kan vara svårt att sia om men ett ömsesidigt 
ansvarstagande kring elevens skolgång är eftersträvansvärt. Lärare och föräldrar måste 
tillsammans se till att bästa möjligheter ges för elevens kunskapsinhämtande. Resultatet av 
fråga 1 i studien kan ses som att föräldrar upplever det svårt att ha koll på allt som händer och 
sker i skolan och framförallt i dagens föränderliga skola. En relativt ny läroplan (Lgr11) 
innebär, bland annat, ett nytt betygssystem och omskrivna kursplaner. Detta innebär i sig, att 
än högre krav ställs på läraren och dennes kompetens. Lärarens roll betonas såväl i 
styrdokument som i litteratur och forskning och läraren är central då det handlar om 
information kring bedömning och bedömningskriterier. Det måste även ligga i elever och 
föräldrars eget intresse och ansvar att ta reda på saker för att få en öka inblick i- och kunskap 
kring kunskapskraven i idrott och hälsa och undervisningen i ämnet i stort. Finns inte detta 
intresse blir ett samarbete svårt. Seger diskuterar kring samarbetet och påpekar att om det 
finns en osäkerhet kring de olika betygsstegen samt värdeorden (till viss del, relativt väl och 
väl) som är ett stöd för att synliggöra kvalitativa skillnader kan gråzoner skapas. Det kan leda 
till olika tolkningar bland olika lärare och i förlängningen en försvårad kommunikation med 
elever och föräldrar då läraren får svårt att förklara den bedömning som gjorts.69 Kan lärarnas 
kompetens stärkas blir de tryggare i sin roll och det kan även leda till att kommunikationen 
mellan hem och skola förbättras. Just föräldrars brist på vetskap om möjlighet till insyn i 
skolans värld är ett område att arbeta vidare med. Något som denna undersökning också visar. 
En god grund till ett ökat samarbete med föräldrar och således en ökad kunskap bland dem 
kring kunskapskraven, och i förlängningen även en ökad kunskap bland eleverna står det om i 
NU-03. I Den nationella utvärderingen av grundskolan-03 framkommer det både pojkar och 
flickor visar ett stort intresse för ämnet och föräldrar rankar det som det femte viktigaste 
skolämnet.70 Elevers intresse och föräldrars syn på ämnet borde således kunna vara en 
plattform att bygga ifrån. Lärarna har i detta förutsättningar för att skapa en undervisning där 
det lustfyllda kan blandas med kunskap och bedömning. Att få med samtliga parter borde vara 
en utgångspunkt i undervisningen. Om läraren kan få elever och föräldrar att känna sig mer 
delaktiga i undervisningen kan en positiv effekt bli en ökad kunskap kring de nationella 
kunskapskraven och bedömning och betyg.  

När resultatet bryts ner utifrån den demografiska frågan om kön kan tendenser ses om att en 
större del av kvinnorna anser sig ha kännedom om kunskapskraven (Fig. 1b). Andelen kvinnor 
som besvarat enkäten är också betydligt större, 26 stycken jämfört med 16 män. Utifrån detta 
resultat framträder en bild där studiens kvinnor uppger i större utsträckning än männen att de 
har kännedom om styrdokumenten och elevens skolgång. I avhandlingen ”Det ska funka” - 
Om genus betydelse i relationen hem och skola lyfter Göran Widding fram att det fortfarande 
är kvinnan som har det största ansvaret för elevens skolgång och även kontakten med 
skolan.71 Resultatet i denna studie är således samstämmigt med de resultat som Widding lyfter 
fram i sin avhandling. Kvinnorna har i större utsträckning ansvaret för elevens skolgång och 
även kontakten mellan hem och skola. Att förändra denna bild är något som skolan under lång 
tid har haft som uppgift att göra. En ökad jämställdhet mellan kvinnor och män när det 

                                                 
69 Seger (2014) s. 136 
70 NU-03 (2004) s. 76 
71 Widding (2013) s. 50 
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kommer till ansvarsdelen för elevens skolgång och kommunikationen kring denna ses som 
målet. Vad som har bidragit till att kvinnor fortfarande har det största ansvaret kopplar 
Widding till tidsbristen i skolan. Lärarna har/får inte tid till att förändra och utveckla arbetet 
kring jämställdhet utan det är de mätbara kunskaperna som ligger i fokus. Mer tid till 
diskussioner kring hur gamla mönster och synsätt kan förändras ser han som en väg till en 
förändring.72 Att skolan bidrar med sin del i arbetet med att förändra ansvarsbiten i samarbetet 
mellan hem och skola är en start. Den andra delen har hemmet ansvar för och männen 
behöver öka sin delaktighet i elevens skolgång. 

7.3 Ämnet idrott och hälsas komplexitet 

Vad de föräldrar som deltagit i undersökningen ser som grundläggande för en bedömning i 
ämnet idrott och hälsa kommer att behandlas i detta avsnitt. Resultatet av frågan om vad som 
föräldrar ser som mest grundläggande för en bedömning i ämnet idrott och hälsa (Fig. 2a) 
visar att bland respondenterna i studien är uppfattningen att elevens aktiva deltagande är det 
mest grundläggande i en bedömning. 50 % rangordnade det som nummer ett. Mellan kvinnor 
och män finns heller ingen diskrepans i frågan om vad som de ser som viktigast för en 
bedömning i ämnet idrott och hälsa (Fig. 2b) utan båda väljer det aktiva deltagandet. 

Det aktivt deltagande ger i sig inte ensamt en grund för bedömning och kritik riktas mot detta 
och vikten av att belysa själva lärandet lyfts fram. Izabela Segers studie visar att enbart 
närvaro och ett aktivt deltagande från eleven inte ska var grund för ett godkänt betyg. 
Elevernas uppförande, attityd eller inställning till ämnet ses heller inte som betygsgrundande 
av studiens deltagare.73 Föräldrarna är inne på samma spår då de rangordnar att vara ombytt 
som ett av de minst grundläggande alternativen för en bedömning i ämnet idrott och hälsa 
(Fig. 2c). Männen har att vara positiv till ämnet som nummer ett och att vara ombytt som 
nummer två medan kvinnorna har att vara ombytt som nummer ett. Föräldrarna fortsätter att 
lyfta upp elevens insats som central vid en bedömning vilket kan ses som naturligt för utan 
elevens insats blir en bedömning omöjlig. Två kvinnor påpekar dock i fritextssvaren att 
läraren också har en viktig roll när det handlar om att få till en grund för bedömning. Läraren 
behöver, enligt dem, vara en motivationsskapare och se till att få med eleverna i 
undervisningen. I resultatet av fråga 2 framkommer det att endast en tiondel ser läraren som 
den viktigaste faktorn vid en bedömning i ämnet (Fig. 2a) men utifrån de kommentarer som 
skrivits i fritextssvaren så verkar läraren tillskrivas en större roll. Lärarens roll vid bedömning 
lyfts, i lagar, styrdokument och litteratur, fram som det mest fundamentala. Seger påvisar att 
eleverna behöver få veta vad kunskapskraven för de olika betygen innebär och hur de ska gå 
tillväga för att kunna uppnå dessa. Här får lärarna en viktig uppgift och hon påtalar att det 
framkommit behov av fortbildning inom detta område bland de yrkesaktiva lärarna.74 En 
stabilare och bredare bas gällande bedömning och betygsättning bland lärare kan således 
skapas genom möjlighet till fortbildning. I Skolverkets utgåva Bedömningsstöd i idrott och 
hälsa behandlas den formativa bedömningen och det accentueras att det handlar om att läraren 
ska ha klart för sig vad som är målen för undervisning, vart eleven befinner sig i förhållande 
till målen och hur eleven kan bli hjälpt vidare i sin kunskapsutveckling.75 För att detta ska 
fungera behövs en ständigt närvarande kommunikation mellan lärare, föräldrar och elev. För 
att undvika missförstånd kring vad som ska vara grunden för en bedömning i ämnet idrott och 
hälsa behövs tydliga riktlinjer. Det får inte stanna vid att elever och föräldrar tror att det 
handlar om att vara ombytt och fysiskt aktiv. Läraren måste på bästa möjliga sätt klargöra, 

                                                 
72 Ibid. s. 56-57 
73 Seger (2014) s. 132 
74 Ibid. s. 32-33 
75 Skolverket (2012) s. 5 
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både för sig själv, för föräldrar och för eleverna, vad som ska vara fokus i undervisningen. 
Richard Håkanson lyfter upp dokumentationen som en integrerad del av bedömningen och 
undervisningen och att den i sig kan bidra till en ökad kvalité för eleverna. Frågor kring vad 
som ska dokumenteras och hur det ska dokumenteras blir enligt honom viktigt att diskutera 
kring.76 Kan läraren finna ett fungerande sätt att dokumentera i den stressiga vardagen finns 
där ett underlag för en mer rättssäker bedömning. 

Att den fysiska aktiviteten ses som något basalt för bedömning i idrott och hälsa bland lärare, 
elever och föräldrar kan ses som självklart. Eftersom ämnet till största del bygger på att 
eleverna är fysiskt aktiva kan det ses som grundläggande att var just aktiv. Dock ger den 
fysiskt aktiva eleven inte, som det tidigare lyfts fram i denna del av diskussionen, i sig ett 
underlag för bedömning. Fokus behöver flyttas från själva görandet i ämnet idrott och hälsa 
och istället vändas mot vad det är som eleven ska lära sig tack vare görandet. Tolgfors skriver 
att fysisk aktivitet är mer än bara rörelse och att det handlar om att utveckla kroppslig 
förmågor och förståelse kring dessa genom en ständigt närvarande reflektion.77 På så vis kan 
fokus flyttas från aktiviteten i ämnet och istället börja diskutera kring vad som är ämnets 
kunskapsgrunder. Eleven får genom reflektionen analysera sitt eget lärande och 
förhoppningsvis finna nya vägar till kunskap. Just ämnet idrott och hälsas kunskapsobjekt är 
något som kommer att behandlas i diskussionens sista del. 

Med utgångspunkt i de alternativ för rangordning som valts att ha med i fråga 2 i enkäten78, 
det vill säga, aktivt deltagande, viljan hos eleven, läraren, idrottshallen/materialet, elevens 
närvaro, att eleven är ombytt och att vara positiv till ämnet avslutas denna del av diskussionen 
med att säga att de är alla komponenter som bidrar till att själva undervisningen i ämnet idrott 
och hälsa blir möjlig. För att en bedömning ska bli möjlig krävs först och främst läraren och 
eleven. 

7.4 Ämnets innehåll 

Ämnet idrott och hälsa måste hitta sin identitet och fundera kring vad eleverna ska lära sig 
och varför. Tolgfors lyfter fram detta och talar om en legitimitetskris där idrott och hälsa 
måste stärka sin roll som bildningsämne. Han tar upp det så kallade smörgodsbordsfenomenet 
där ämnet ses som ett utbud av en rad olika aktiviteter att prova på och där tid inte finns till att 
skaffa sig mer djuplodande kunskaper.79 På frågan om vilket moment som föräldrar anser 
väger in mest då elevens kunskaper ska bedömas i skolans undervisning i idrott och hälsa 
(Fig. 3a) så är hälsa med 17 % det moment som rangordnats som mest grundläggande av flest 
personer. Övriga moment, förutom regelkunskaper som fått noll förstahandsval, har fått 
mellan 2 % och 14 %. Detta kan ses, i likhet med det som Tolgfors lyfter fram, att det är 
många moment som ska rymmas i undervisningen och de finns olika uppfattningar om vad 
som är viktigast bland de svarande. Om resultatet ses ur ett perspektiv där teoretisk kunskap 
ställs mot praktisk kunskap så har föräldrarna i detta fall rangordnat ett teoretiskt som 
nummer ett. Momentet hälsa har, enligt Nyberg och Larsson, setts som något teoretiskt och 
även bidragit till att hjälpa lärare att kunna legitimera ämnet som ett kunskapsämne skolan. 
De diskuterar även kring vad som är kunskap och vad som då kan ses som praktisk och 
teoretisk kunskap. Det är inte enkelt att säga vad som är vad när kunskapskraven för ämnet 
idrott och hälsa ses utifrån praktik och teori men de påtalar att den teoretiska kunskapen har 
en större tyngd inom skolväsendet.80 Seger diskuterar även hon praktisk och teoretisk kunskap 

                                                 
76 Håkanson (2015) s. 97-98 
77 Tolgfors (2014) s. 42 
78 Bilaga 1. 
79 Tolgfors (2014) s. 38-39 
80 Nyberg & Larsson (2016) s. 41-42 
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inom ämnet idrott och hälsa och ger en bild där den teoretiska kunskapen får mindre utrymme 
än den praktiska i själva undervisningen.81 Att säga att föräldrarna endast prioriterar de 
teoretiska kunskaper går inte då de har rangordnat praktiska moment som simning och dans 
på topp fyra. Den bild som framträder säger, hur som helst, en del om ämnets utmaningar när 
det kommer till att fastställa vad som är kunskapsobjektet för idrott och hälsa.  

Kvinnors och mäns svar har analyseras separat med utgångspunkt i vilket moment som väger 
in mest respektive minst vid en bedömning i ämnet idrott och hälsa (Fig. 3b och Fig. 3c) och 
här följer de tendenser som framträder. Om svaren generaliseras så har männen i sina 
rangordningar valt fler moment som kan kopplats till teoretiska kunskaper som viktigast, 
hälsa och samarbete. Medan kvinnorna väljer praktiska moment i större utsträckning, simning 
och dans. Ses resultatet ur ett djupare perspektiv framkommer en mer divergerande bild och 
det blir svårt att säga att kvinnor eller män endast har en praktisk eller teoretisk kunskapssyn. 
Männen har ett praktiskt alternativ på delad tredje plats (dans) och kvinnorna har hälsa och 
ergonomi på delad andra plats (Fig. 3b). I fritextssvaren lyfter två av männen fram att de ser 
det som märkligt att ett moment ska väga in mer än ett annat och de anser att det är en av 
ämnets största brister. De påpekar att man föds med olika förutsättningar och intresse och till 
exempel bolltalang ska inte var avgörande vid en bedömning. En av kvinnorna förstärker 
bilden av att det inte ska vara ett moment som väger mer och hon skriver att hon aldrig lärt sig 
att hjula eller stå på huvudet och klarat sig bra i livet ändå. Larsson och Nyberg behandlar i 
sin avhandling praktisk och teoretisk kunskap och de menar att oavsett om kunskapen är 
praktisk eller teoretisk så har många lärare, trots att de har djupa ämneskunskaper inom ämnet 
idrott och hälsa, svårt att förklara vad det innebär att kunna något. Med den rådande 
läroplanen med förmågorna i fokus för bedömning ökar således kraven på läraren att kunna 
formulera det kunnande som visar sig i de olika förmågorna.82 Viktigt, blir i detta avseende 
inte att belysa praktisk och teoretisk kunskap utan att kunna se bortom det och finna vad som 
skulle kunna hjälpa till att lyfta upp ämnet som kunskapsämne i skolan. 

I valet av vilket moment som väger in minst har både kvinnor och män valt ett praktiskt, dans, 
som nummer ett (Fig. 3c). Dock finns även teoretiska moment bland de tre alternativen som 
oftast rankades lägst hos de tillfrågade. Männen har rörelsekompetens/motorisk färdigheter 
samt ledarskapsförmåga på andra plats och kvinnorna har samarbete som delad etta. Att 
dansen också ses som ett av de viktigaste momenten (Fig. 2b) ger ytterligare en bild av hur 
komplext ämnet är. Om dansen som moment haft en tydlig och klargjord roll i undervisningen 
under de tillfrågade kvinnorna och männens skoltid är svårt att fastställa. Att ett så pass stort 
antal av dem väljer dans som minst viktigt skulle dock kunna tyda på på bristande förståelse 
för vad som momentet innefattar och att de själva inte fått uppleva en positiv undervisning 
inom detta. I ett fritextssvar från en av de tillfrågade männen beskrivs det att när man inte 
riktigt har någon koll på ämnet idrott och hälsa utgår man från sin egen skolgång och ämnet 
idrott eller ”gympa”. Denna tanke om en utgångspunkt i den egna skolgången ska inte 
nedvärderas. Den kan vara en stor påverkansfaktor, både positiv och negativt, då idrott och 
hälsas grunder för bedömning och vilka moment som är viktiga att ha med i undervisningen 
diskuteras. En förklaring till att dansens roll vid bedömning har rankats lägre hos kvinnorna 
och männen i denna fråga kan vara Segers tanke om att idrottsrörelsen, framförallt 
tävlingsidrotten, har en stark påverkan både då det kommer till valet av moment i 
undervisning i idrott och hälsa och även då det kommer till bedömning och vad som krävs för 
de högre betygen.83 Här har läraren en viktig roll att bryta gamla mönster och utgå ifrån vad 

                                                 
81 Seger (2014) s. 32-33 
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som verkligen ligger till grund för en bedömning i ämnet idrott och hälsa. 

De svar som getts av deltagarna i undersökningen gör det svårt att enkelt kunna urskilja vilket 
moment som föräldrarna ser som det viktigaste vid bedömning i idrott och hälsa. En enhetlig 
bild av vad som är ämnets kunskapsobjekt kan heller inte urskiljas då föräldrarnas svar 
analyseras. Det gäller för läraren att skapa en varierade undervisning som kan locka eleverna 
och föräldrarna till förståelse för bedömningen och vad den har för syfte. Elever och föräldrar, 
oavsett om den är kvinna eller man, måste också själva engagera sig ämnet idrott och hälsa 
och vad som bedöms. På så vis kan kunskapsutvecklingen bli i centrum.  
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8. Slutsatser  

8.1 Slutsatser 

De slutsatser som kan dras, utifrån det syfte som studien grundas på, är att föräldrarnas 
beskrivna förtrogenhet med de nationella kunskapskraven varierar. Största delen av de 
svarande känner till viss del till dessa. Kvinnornas självskattning ger en bild av att de tror sig 
har en bättre kännedom om kunskapskraven för ämnet idrott och hälsa än männen och utifrån 
antalet svarande kvinnor, 26, jämfört med män, 16, så går det att säga att de även tar ett större 
ansvar för elevens skolgång. Elevens aktiva deltagande ses som grundläggande för en 
bedömning hos både kvinnor och män. Läraren roll lyfts dock fram i de fritextssvar som getts. 
I frågan om vad som är ämnet idrott och hälsas kunskapsobjekt så ses både praktisk och 
teoretisk kunskap som delar i det. Det går inte att säga att endast ett moment skulle vara mer 
avgörande än de andra då kvinnorna och männen har rangordnat momenten utifrån frågan om 
vilket som är viktigast vid en bedömning. Kunskapsobjektet i idrott och hälsa får inte fastna i 
frågor kring praktik eller teori eller enstaka moments upphöjda betydelse utan det måste ses 
som något större där just kunskaperna som eleven får möjlighet att lära sig blir i fokus. 
Läraren behöver klargöra vad som är kunskap och vad som verkligen ska bedömas i varje 
moment och detta måste sedan kommuniceras till eleven och gärna även vårdnadshavarna. 
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Bilaga 1. Enkät 
 
Högskolan Dalarna 
 
Lärarprogrammet 

 
Föräldrars uppfattning kring vad som bedöms i ämnet idrott och hälsa 

- en enkätundersökning 
 
 
Syftet med min c-uppsats är att genom en enkätstudie undersöka vilka uppfattningar föräldrar har 
kring vad som bedöms i ämnet idrott och hälsa. Undersökningen är anonym. 
 
 
Ringa in det som stämmer 
 
Är Du    kvinna 
 
    man 
 
 

 
 
1. Jag känner till de nationella kunskapskraven för ämnet idrott och hälsa. 
 
 
Ringa in ett alternativ. 
 
 
Mycket väl  Väl  Till viss del  Inte alls 
 
 
 

 
 
2. Vilket av alternativen ser Du som mest grundläggande för en bedömning i ämnet idrott och 
hälsa? Rangordna 1-7. 1 är det som Du anser mest grundläggande. 
 
 
__ Aktivt deltagande   __ Idrottshallen/materialet  __ Att eleven är ombytt 
 
__ Viljan hos eleven  __ Elevens närvaro   __ Att vara positiv till ämnet 
 
__ Läraren 
 
 
 



 

 

 
3. Vilket moment anser Du väger in mest då elevens kunskaper ska bedömas i skolans undervisning 
i idrott och hälsa? Rangordna 1-12. 1 är det som Du anser väger in mest. 
 
 
__ Simning       __ Friluftsliv 
 
__ Samarbete       __ Ledarskapsförmåga 
 
__ Hälsa       __ Lagbollspel 
 
__ Rörelsekompetens/motorisk färdighet   __ Regelkunskaper 
 
__ Dans       __ Orientering 
 
__ Ergonomi       __ Livräddande första hjälpen 
 
 

 
 
 
4. Har Du synpunkter på denna undersökning, dess frågor eller ytterligare kommentarer/åsikter 
angående bedömning i ämnet idrott och hälsa så skriv de gärna här. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------ 
 
 
 
 
 
 
Tack för din medverkan! Dina åsikter är värdefulla för mig! 
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