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Abstract 
 
Syftet med studien var att undersöka hur elever i årskurs 9 uppfattar betyg och bedömning i 

ämnet idrott och hälsa. Undersökningen behandlar elevernas uppfattningar om hur de blir 

bedömda av sin lärare, hur de uppfattar betygsättningen, lärarens tydlighet kring betyg och 

bedömning samt hur de uppfattar att de påverkas av betyget i ämnet idrott och hälsa. För att 

undersöka detta genomfördes en enkätundersökning på två högstadieskolor i södra Sverige. 

Studiegruppen uppgick till 153 elever varav 66 flickor och 87 pojkar. Resultatet av studien 

visar att majoriteten av eleverna uppgav att läraren i ämnet idrott och hälsa ger rättvisa betyg. 

Övervägande delen av eleverna uppgav att de tror att de bedöms utifrån deras kunskaper och 

hur väl de nått målen när läraren sätter betyg. Märkbart är dock att många av eleverna angett 

faktorer som de tror ingår när läraren sätter betyg, vilka inte kan kopplas till kursplanen i 

ämnet. Resultatet visar vidare att de elever som angav ett högre betyg uppgav att de oftare får 

hjälp och feedback från läraren i ämnet idrott och hälsa. Av undersökningens resultat kan 

slutsatsen dras att eleverna uppfattar betyg och bedömning olika och att de påverkas på olika 

sätt.  
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Förord 
 

Vi är båda blivande lärare i ämnet idrott och hälsa som i 

framtiden kommer att arbeta som verksamma lärare i 

ämnet. Då en stor del av lärarnas arbete kretsar kring betyg 

och bedömning finner vi ett intresse för elevernas 

uppfattningar inom detta område. Undersökningen har 

varit mycket intressant och lärorik.  

 

Ett speciellt tack vill vi ägna till rektorerna, lärarna och 

eleverna som ställt upp och gjort vår enkätundersökning 

genomförbar. Vi vill även tacka vår handledare Ann- 

Christin Sollerhed som hjälpt oss med arbetet.  

 

Kristianstad 2014-05-18 

Magnus Brunström  

Julia Hagedorn Johansson  
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1. Inledning 

Betyg och bedömning är ett ämne som ständigt är aktuellt och troligtvis kommer att vara 

aktuellt även framöver. Detta är något vi uppmärksammat under vår verksamhetsförlagda 

utbildning.  

 
Elevernas kunskapsutveckling ska följas och bedömas på ett medvetet och pedagogisk sätt. 

Bedömningen är sammanlänkad med undervisningen och genom denna ska elevernas 

kunskaper kartläggas, värderas samt vara ett återkopplande för lärande och synliggörande av 

kunskaper och utvärderingar av undervisningen. Skolverket har tagit fram olika former av 

stöd som ska användas vid bedömning. Syftet med detta är att uppnå en likvärdig och rättvis 

betygsättning (Skolverket, 2013a).  

 
”Bedömningar är något som alltid förkommit och förekommer i mötet människor 

emellan. Bedömningar görs ständigt och av alla. Det är ett allmänmänskligt drag. Vi 

bedömer andra och bedöms av andra i olika avseenden genom hela livet. Så gör barn 

redan innan de påbörjar sin skolgång och så gör vuxna efter avslutad skolgång. Givetvis 

i större eller mindre omfattning. Bedömning av kunskaper och färdigheter däremot, som 

vi förvärvat genom utbildning och som görs av lärare som underlag för betygsättning, 

är en modernare företeelse” (Selghed 2004, s43). 

 

Som underlag för betygsättningen är det alltid läraren som utför bedömningar av elevernas 

prestationer oavsett på vilka principer ett betygsystem vilar på. Betygen sätts utifrån mötet 

mellan lärarens uppfattningar av betygssystemet och de för läraren kända elevprestationerna 

(Selghed, 2004).  

 

Eftersom betyg och bedömning är ett högaktuellt ämne inom skolans verksamhet finner vi ett 

intresse att undersöka detta utifrån ett elevperspektiv då båda skribenterna är blivande lärare i 

ämnet. Vi vill därför undersöka hur elever i årskurs 9 uppfattar betyg och bedömning i ämnet 

idrott och hälsa. 
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1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att undersöka hur elever i årskurs 9 uppfattar betyg och bedömning i 

ämnet idrott och hälsa. 

 

Följande frågeställningar har formulerats:  

 Hur uppfattar eleverna att de blir bedömda av sin lärare i ämnet idrott och hälsa?  

 Hur uppfattar eleverna betygsättningen i ämnet?  

 Hur uppfattar eleverna lärarens tydlighet kring betyg och bedömning? 

 Hur uppfattar eleverna att de påverkas av betyget i ämnet idrott och hälsa?  

 

1.2 Avgränsningar  

Studien riktar sig enbart mot årskurs nio inom det obligatoriska skolväsendet. Den avser att 

undersöka elevernas uppfattningar kring betygsättningen och lärarens tydlighet kring betyg 

och bedömning i ämnet idrott och hälsa. Vidare avser studien att undersöka hur eleverna 

uppfattar att de blir bedömda av sin lärare samt hur uppfattar att de påverkas av betyget i 

ämnet idrott och hälsa.  
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2. Forskningsbakgrund   

I detta kapitel följer en litteraturgenomgång inom området, därefter redovisas resultat från 

tidigare forskning kring betyg och bedömning.  

 

2.1 Sveriges nuvarande betygsystem 

Selghed (2011) skriver att inför hösten 2011 infördes en ny läroplan i Sverige, det var Lgr11 

och Lgy11 som infördes på grund- respektive gymnasieskolan. Detta innebar inte ett nytt 

betygsystem, utan det bygger vidare på det mål- och kunskapsrelaterade systemet som 

infördes i mitten på 1990- talet. Förändringen innebar dock en ny betygsskala med reviderade 

kurs- och läroplaner. Det nya betygssystemet som infördes med den nya läroplanen år 2011 är 

en betygsskala med sex steg. De olika betygsstegen i fallande ordning är A, B, C, D, E och F 

står för ett icke godkänt resultat. Det svenska betygsystemet ingår i olika dokument. Det är 

allt från styrdokument i form av skollag, läroplaner, förordningstexter till lokala och 

nationella kursplaner med kunskapskrav för vad eleverna ska uppnå. Resultaten från 

nationella prov och lärarens egen bedömningserfarenhet är stöd som en lärare kan använda 

vid betygsättning. Skolans styrdokument har som syfte att ge lärarna hjälp till en rättvis och 

likvärdig betygsättning. Bedömningen av elever sker fortlöpande i skolan, men i slutet på en 

termin eller en kurs, ska läraren avgöra vilka kunskapskrav som har uppnåtts för att sedan ge 

eleven det slutgiltiga betyget. Skolan poängterar tydligt att lärare vid betygsättning inte bara 

ska fastställa om målen uppfyllts, utan även bedöma kvaliteten i måluppfyllelsen. Därför finns 

det nationella kunskapskrav angivna för att läraren ska kunna värdera var eleven befinner sig 

just då. Nationella kunskapskrav är också viktigt eftersom att läraren har en central och ensam 

roll som bedömare och betygsättare och måste vara införstådd med vad som ska bedömas och 

hur bedömningen ska genomföras (Selghed, 2011). Alla ämnen eller kurser i grund- och 

gymnasieskolan har kunskapskrav inskrivna i läroplanen (Skolverket, 2013b). 

Kunskapskraven är till för att beskriva vad som krävs för godtagbara kunskaper i de olika 

betygsstegen. Betyget ska visa vilken grad en elev har uppnått kunskapskraven i ämnet. I 

kunskapskraven finns det även så kallade värdeord. Värdeorden får till stor del sin betydelse i 

sammanhanget de används i och därför är de svårt att göra generella definitioner. Några 

exempel på värdeord kan till exempel vara: till viss del, relativt väl eller väl. Dessa värdeord 

återkommer i flera olika ämnen så eleverna ska känna igen dem (Skolverket, 2013b). 
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2.2 Bedömning  

Lärare samlar in information och bedömer elevernas kunskaper och färdigheter, detta kan ses 

som en process som kallas för bedömning (Skolverket, 2011). Detta ligger sedan till grund för 

olika typer av beslut. Värderingen av elevernas kunskaper kan variera mellan en mängd olika 

former, till exempel kan det vara klassrumsaktivitet, en slöjdprodukt, en uppsats eller ett prov 

som ligger till grund för värderingen. Bedömningen kan användas på ett antal olika sätt. 

Främst brukar lärarens aktivitet kopplas samman med bedömning. Genom att arbeta med att 

bedöma sina egna prestationer aktivt kan även eleverna kopplas till bedömningen. Forskare 

brukar ibland göra en uppdelning i sammanhanget kring bedömning mellan formativ 

bedömning och summativ bedömning. Formativ bedömning även kallad bedömning för 

lärande används som ett sätt att främja elevernas kunskapsutveckling. Ett betyg eller skriftligt 

omdöme är exempel på summativ bedömning och handlar om att summera elevernas 

kunskaper. Den summativa bedömningen behöver inte stå i motsatsposition till den formativa 

bedömningen, bedömning för lärande (Skolverket, 2011).  

2.3 Betyg   

För att bedöma elevers lärande i relation till de nationella kunskapskraven för olika ämnen i 

den svenska skolan använder sig av betyg (Skolverket, 2013a). Betygen används för att 

uttrycka hur väl eleven har uppnått de formulerade kunskapskraven. I skolan sätts betygen av 

undervisande lärare och för att bedömningen ska bli så likartad som möjligt i landets alla 

skolor ska lärarna använda sig utav nationella ämnesprov, dessa fastställs av Skolverket. Det 

finns även andra bedömningsstöd från Skolverket som finns till hjälp för lärarna vid 

betygsättning (Skolverket, 2013a).   

2.4 Funktioner med betyg och bedömning  

Hattie (2012) beskriver att lärarutbildning, läxor, små klasser och andra faktorer har visats 

inte ha någon större effekt på elevers lärande. Däremot är lärarens syn på lärandet och 

lärarens fokus på strategier för lärande av stor vikt. I ett synligt lärande används bedömningen 

för att lyfta fram resultat och på så sätt föra elevernas lärande framåt. Lektioner ska därför 

planeras så att eleverna ges utrymme för det formativa arbetet. Läraren ska under lektionerna 

ge eleverna många olika strategier för att komma vidare i deras lärande, till exempel genom 

självskattning eller kamratrespons. En lärares feedback ska ges till eleverna så att de kan 

reflektera kring själva uppgiften och sin metod för att genomföra den. Slutet av en lektion bör 
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även innehålla en reflektion och insamling av elevers kunskap och lärande (Hattie, 2012). 

Skolverket (2011) framhäver att formativ bedömning blir idag allt vanligare. Vilka funktioner 

bedömningen får utgörs av hur bedömningen används. Elevernas kunskapsutveckling kan 

främjas genom ett prov med summativt omdöme. Läraren kan då tala om för eleven vilka 

kunskaper hon eller han behöver utveckla för att komma vidare i sitt lärande. Olika slag av 

bedömning kan också få en avgörande roll för eleverna i form av möjligheten att läsa vidare 

efter grundskolan (Skolverket, 2011). Klapp Lekholm, Wikström och Linde (2009; 2007; 

2003) beskriver att betyg och bedömning har flera olika funktioner. Det första är betyg som 

urvalsinstrument, det innebär att det finns fler sökande än det finns platser till. 

Differentieringen gäller främst vid utbildning men även vid sökande till arbetsplatser. Det 

andra är att betyget ska ge information om kunskaper och kunskapsnivåer dels till eleverna 

men även till föräldrarna.  Det tredje är betyget som motivation till att eleverna ska prestera så 

väl som möjligt (Klapp Lekholm, 2009; Wikström, 2007; Linde, 2003). Betygen har också en 

funktion genom att belöna vid goda prestationer och varna vid underprestationer. En annan 

funktion är att läraren kan använda sig av betygen för att kunna förändra undervisningen 

(Linde, 2003).  

2.5 Betyg och bedömning i ämnet idrott och hälsa 

Annerstedt (2002) menar att människor gör bedömningar av sin omgivning. Det är inte 

konstigt att lärarna i sin undervisning gör bedömningar av sina elevers prestationer och deras 

utveckling. När en bedömning görs, innefattar det att något värderas i relation till någon eller 

någonting, till exempel kursplanen. Bedömningar görs i undervisningssituationer om hur bra 

något utförs och detta används för kommande betygsättning. Betygsättningen bör vara en 

integrerad del av undervisningsprocessen i skolan (Annerstedt, 2002). Larsson & Meckbach 

(2007) skriver att en lärare måste ha förmågan att bedöma elevers kunskapsnivå och skapa ett 

lämpligt klimat för lärandet för alla elever oavsett vilken nivå de befinner sig på. Det är även 

viktigt för eleverna att de känner att de under lektionstid, inte jämförs med någon annan och 

känner att de deltar på egna villkor (Larsson & Meckbach 2007). 

 

 
 



 11 

2.6 Olika aspekter av betyg och bedömning  

Tholin (2007) menar att alla de olika aspekterna som krävs för att göra en rättvis bedömning 

av en elev finns inte när lärarna kontrollerar elevers kunskaper genom skriftliga prov. Lärare i 

dagens samhälle behöver flera olika bedömningsmodeller att jobba med för att komma närmre 

en rättvis bedömning av sina elever. Detta för att elever lär sig på olika sätt, men en viktig 

aspekt är också att elever fungerar olika i de olika bedömningssituationerna. Ett problem för 

många elever är att de blir oroliga av formella prov och de visar då en sämre kunskapsnivå än 

om de hade blivit bedömda på ett annat sätt. Bedömningen i skolan har även en styrande 

effekt på eleverna. Detta visar sig genom att läraren sänder olika signaler till eleverna om vad 

som är viktigt att kunna och vad som är mindre viktigt eftersom vissa delar kanske inte 

bedöms (Tholin, 2007). Annerstedt (1995) skriver att en idrottslärare ska bedöma hur väl 

elever har nått upp till den kunskapsnivå som satts upp för ett godkänt betyg eller om 

kunskaperna och färdigheterna sträcker sig till högre nivåer till ett bättre betyg. Problematiken 

kring bedömning och betygsättning i ämnet idrott och hälsa är att det inte enbart är färdigheter 

som ska bedömas, utan även teoretiska kunskaper. Idrott och hälsa är ett praktiskt ämne där 

lärarna har ett stort antal elever och det är svårt att göra en rättvis bedömning av eleverna. 

Många påstår att betyget i ämnet bör tas bort som en följd av detta och för att betyget i många 

fall bara speglar elevens färdighet. Elever har olika förutsättningar och dessa leder till en 

orättvis bedömning. Det finns olika metoder som läraren kan använda sig av för att enklare 

göra en bedömning och sätta ett betyg. Om läraren skriver fortlöpande anteckningar av 

elevernas resultat och bedömningar samt om läraren sätter tillfälliga betyg utifrån var eleven 

befinner för tillfället kan detta bidra till en rättvisare bedömning (Annerstedt, 1995).  

 

Klapp Lekholm (2009) menar att det ständigt pågår en diskussion om huruvida betyg är ett 

tillförlitlig och jämförbart mått på elevers kunnande. Betyg har flera olika funktioner, till 

exempel att fungera som ett urvalsinstrument, en information till målsman och informera 

eleven om hens kunskaper samt som en motivation till ett fortsatt lärande. Betygen i skolan 

har även funktioner som är dolda och som inte framgår i styrdokumenten. Det finns 

informella regler som gäller för hur en elev ska uppföra sig. Outtalade regler likt dessa, är 

motsats till det uttalade syftet att betyget ska vara ett objektivt mått på elevers kunskap. Vid 

klassrumsbedömningar påverkas läraren av många olika interna och externa faktorer. De 

interna faktorerna handlar om lärarens pedagogiska och ämnesrelaterade kunskaper, deras 

undervisningsfilosofi och lärarens förväntningar och värderingar av eleverna. Det är tydligt att 
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vissa lärare ändrar sina bedömningar utifrån elevernas egenskaper och förutsättningar och 

inkluderar det i bedömningen för att elevernas motivation för skolan och lärande ska stärkas. 

De externa faktorerna som kan påverka bedömningen av eleverna kan vara föräldrars 

inflytande, medbestämmande i skolan och politiska beslut som rör verksamheten som en 

lärare inte kan påverka. Lärare i de teoretiska ämnena i skolan tar mindre hänsyn till elevernas 

personliga egenskaper jämfört med lärare som undervisar i praktiska ämnen. Det finns även 

en skillnad i lärares bedömning när det gäller elevers prestationsnivå. Högpresterande elever 

upplever att de endast bedöms utifrån deras kunskap och de lågpresterande eleverna upplever 

att de bedöms både utifrån deras kunskaper och personliga egenskaper (Klapp Lekholm, 

2009). Allard, Måhl & Sundblad (1994) menar att det finns två iakttagelser som visar att det 

finns skäl att avslå begreppet "icke godkänd" och dessutom ta bort ett betygsystem med 

godkändgränser. Den första iakttagelsen är att betyg kan uppfattas som personomdömen, så 

att den elev som får ett lågt betyg känner sig nedtryckt och mindre värd. Den andra 

iakttagelsen är att betyg, oavsett om de är låga eller höga, kan bli framtida förutsägelser hos 

eleven. De elever som får höga betyg arbetar hårdare och det leder oftast till högre betyg. 

Däremot de eleverna som får låga betyg ger upp, vilket oftast leder till ännu lägre betyg. Om 

betyget F försämrar de svagpresterande elevernas självförtroende, då försämrar ett 

betygsystem med fasta gränser för godkänt skolans möjlighet att hjälpa dessa elever. Låga 

betyg för elever kan bli framtida förutsägelser hos eleven att de ska prestera på den nivån, då 

kommer ett betygsystem med fasta gränser för godkänt att orsaka att fler elever underpresterar 

i skolan. Elevernas självförtroende skulle däremot inte bli bättre om skolan tog bort betygen. 

För det är de vuxnas bedömningar av eleverna som utgör en grund och förutsättning för 

självbedömningar. Det är i samspelet mellan eleven och en kunnig vuxen person som 

självvärdering utvecklas. Att eleverna inte blir sedda eller blir tagna på allvar är värre än att 

ge eleverna ett underkänt omdöme. Om eleverna ligger under gränsen för icke godkänd kan 

ett rätt hanterat omdöme till eleven vara bättre och medverka till att eleven utvecklas. Detta då 

eleven blir sedd och kan på så sätt göra en självbedömning tillsammans med läraren (Allard, 

Måhl, Sundblad, 1994). 
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2.7 Elevperspektiv kring betyg och bedömning i ämnet idrott och hälsa 

Skolverket (2005) genomförde en utvärdering av grundskolan i ämnet idrott och hälsa där 

6788 elever deltog. Resultatet av Nationella utvärderingen av skolan 2003 visar att eleverna i 

stor utsträckning anser att lärarna i ämnet idrott och hälsa ger rättvisa betyg. Resultatet visar 

även ett starkt samband mellan elevernas syn om att läraren ger rättvisa betyg och det faktiska 

betyget som eleverna erhåller. Var fjärde elev anser att läraren inte ger rättvisa betyg. Vidare 

visar resultatet att det finns ett tydligt samband mellan det betyget eleverna får och de 

kunskaperna som eleverna anger att de erhållit. Mer än hälften av eleverna ansåg att de hade 

ganska eller mycket bra kunskaper om läroplanen i ämnet idrott och hälsa medan 39 % ansåg 

att de hade ganska dåliga eller mycket dåliga kunskaper. Kring elevernas kännedom om 

betygskriterierna i ämnet idrott och hälsa ansåg eleverna i stor omfattning att de fått ganska 

eller mycket bra kännedom kring detta.  Drygt 30 % av eleverna ansåg att de hade fått ganska 

dålig eller mycket dålig kännedom. Ett samband mellan elevernas förväntade betyg och det 

betyget som läraren ger kan utläsas av resultatet (Skolverket, 2005).  

 

Redelius (2008) skriver att eleverna bedöms och betygsätts i skolan och på så sätt visas 

indirekt vad som belönas och vilka kunskaper som värdesätts mer än andra. Det som har stor 

betydelse för vad eleverna kommer att uppfatta som viktigt i ämnet idrott och hälsa är vad 

som sker på lektionerna, vilket innehåll som lärararen erbjuder samt hur det motiveras och 

bedöms. En uppföljningsstudie av forskningsprojektet Skola-Idrott-Hälsa (SIH) genomfördes 

och i samband med detta fick elever besvara ett omfattande frågeformulär. Syftet med detta 

var att studera vad elever i årskurs nio anser har betydelse för att få ett högt betyg i ämnet 

idrott och hälsa. Eleverna fick skriva tre saker som de tror har betydelse för att få ett högt 

betyg i idrott och hälsa, totalt svarade 367 elever på frågan. Resultatet bestod av 1002 

uttalanden där de viktigaste för betyget var att ha rätt kropp och idrottslig förmåga. Det näst 

viktigaste var att göra sitt bästa, vara positiv, att delta passivt vid lektionerna samt att vara 

ombytt och på plats. Därefter kom att visa social kompetens och att delta aktivt på 

lektionerna. Näst sist kom ledarskapet och förmågan att kunna leda en lektion och att ha 

teoretiska kunskaper inom ämnet. Sist kom att idrotta på fritiden och att med klädseln få 

lärarens uppmärksamhet (Redelius, 2008). I Skolinspektionens granskning i ämnet idrott och 

hälsa (2012) framkommer det att bedömningen av elevernas kunskaper i idrott och hälsa utgår 

från kriterier som inte kan kopplas till kursplanen. Exempel på dessa kriterier är att "göra sitt 

bästa", "vara ombytt" och att "kunna prestera". Ett av granskningens tydligaste resultat var att 
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eleverna sällan visste vad som förväntades av dem. I 35 av de 36 besökta skolorna framkom 

det att det fanns brister i hur läraren konkretiserade vad och hur eleverna skulle bedömas 

(Skolinspektionen, 2012). 

 

I Törnvalls (2001) studie kring uppfattningar och upplevelser av bedömning i grundskolan 

intervjuades 45 elever i årkurserna 1-9. Studien behandlar främst frågan hur eleverna 

uppfattar att de blir bedömda. Resultatet visar att elever upplever bedömningstillfällena som 

nervösa och hon pekar främst på fysiska symtom. Hon noterade även att eleverna ofta kände 

sig förvirrade och osäkra kring sina kunskaper när de blev bedömda (Törnvall, 2001). 

Fagerlund och Högberg (2007) beskriver hur alla som blivit betygsatta någon gång under sin 

skolgång kan minnas vilka starka känslor ett betyg kan framkalla. De menar att dessa känslor 

kan etsa sig fast och påverka självbilden genom livet även om de är ett betyg som tilldelats 

vid tidig ålder. De menar att det kan vara svårt även i vuxen ålder att inte göra sig påmind av 

ett bristande självförtroende som åstadkommits av skolresultat. Att på ett ansvarsfullt sätt 

bedöma elevernas kunskaper och sätta betyg är viktigt och kanske många lärares svåraste 

uppgift. De som oftast uppfattas som svårast hos eleverna är känslan av att ha blivit orättvist 

bedömd (Fagerlund & Högberg, 2007).  

 

En nationell kvalitetsgranskning genomfördes av Skolverket (2000) där resultatet visade att 

eleverna koncentrerar sig på vad de ska kunna i skolan. De vill ha tydliga svar på vad de skall 

kunna för att få ett bra betyg och vad som ska läsas på inför ett prov. Eleverna jämför ofta 

bedömningen på olika prov eller andra inlämnade uppgifter eller utifrån prestationer i övriga 

arbeten i skolan. De anser att lärarens bedömningar oftast är orättvisa då de bedömer samma 

prestationer på olika sätt. Eleverna uppfattar även att olika lärare har olika krav i samma 

ämnen och att det även finns skillnader mellan de olika ämnena (Skolverket, 2000). I 

Skolverkets rapport (1999) framkom det att elevernas uppfattningar om vilket betyg de fick 

skiljde sig beroende på vilken lärare de hade samt hur eleverna var som person. Resultatet 

från Skolverkets attityder till skolan 2009 (2010) visar att bland de elever som uppgett att de 

ofta tänker på studieresultat och betyg är en större andel stressade på grund av betygen än 

bland de övriga eleverna. Vidare visar resultatet att nästan nio av tio elever anser att de är 

viktigt med betyg för att visa hur de ligger till (Skolverket, 2010). Ett av Hays och Redelius 

(2012) resultat visar att eleverna tycker att betygen är viktiga och de vet vad som krävs av 

dem för att uppnå de olika betygsstegen.  
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2.8 Preciserad frågeställning 

 
Efter den genomförda forskningsbakgrunden ändrades inga frågeställningar till studien, utan 
studiens syfte och frågeställningar är desamma som tidigare. 
 
Syftet med studien är att undersöka hur elever i årskurs 9 uppfattar betyg och bedömning i 
ämnet idrott och hälsa.  
 
För att undersöka detta har följande frågeställningar formulerats:  
 

 Hur uppfattar eleverna att de blir bedömda av sin lärare i ämnet idrott och hälsa?  

 Hur uppfattar eleverna betygsättningen i ämnet?  

 Hur uppfattar eleverna lärarens tydlighet kring betyg och bedömning? 

 Hur uppfattar eleverna att de påverkas av betyget i ämnet idrott och hälsa? 
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3. Metod  

I kapitlet metod beskrivs undersökningens tillvägagångssätt för genomförandet av 

undersökningen. Kapitlet innefattar vilka metoder och urval som har används och hur 

genomförandet och bearbetningen av materialet har utförts. De etiska överväganden som har 

ingått i undersökningen tas också upp.  

3.1 Val av metod för datainsamling  

Metoden som valdes för att genomföra studien var av kvantitativ karaktär. Kvantitativt 

inriktad forskning innebär forskning som innehåller mätningar vid datainsamling och 

statistiska bearbetnings- och analysmetoder (Patel & Davidson, 2011). För att uppskatta hur 

utbredda olika förhållanden och attityder är inom en viss undersökningsgrupp används 

kvantitativa metoder. Genom frågeformulär kan frågor ställas om många olika förhållanden 

som kan vara av intresse för undersökningen. Kvantitativa metoder lämpar sig väl när man 

vill täcka in flera olika områden (Eliasson, 2010). En stor mängd data krävdes och därför 

lämpade sig en kvantitativ metod. Studiens syfte var att undersöka hur elever i årkurs 9 

uppfattar betyg och bedömning i ämnet idrott och hälsa. Undersökningsmetoden som valdes 

för att samla in data var enkäter. För att mäta människors inställning till olika saker kan man 

använda sig av intervjuer eller enkäter. Vid användning av enkäter kan någon form av 

Likertskala användas för att få reda på en individs attityd till något. En Likertskala är en 

gradering i en skala för vilken inställning eller attityd någon har till något specifikt, det kan 

till exempel stå "för lite" på ena sidan och "för mycket" på andra och så ska individen markera 

sin attityd på den skalan (Egidius, 2008). 

3.2 Urval  

Studien avsåg att undersöka hur elever i årskurs 9 uppfattar betyg och bedömning i ämnet 

idrott och hälsa. I undersökningen tas elevernas uppfattning kring betygsättningen och 

lärarens tydlighet kring betyg och bedömning i ämnet idrott och hälsa upp. Vidare tas även 

upp hur eleverna uppfattar att de blir bedömda av sin lärare och hur de uppfattar att de 

påverkas av betyget i ämnet idrott och hälsa. Urvalet av undersökningsgruppen riktar sig 

därför enbart till elever i årskurs 9. Ett bekvämlighetsval har gjorts för att välja ut 

urvalsgruppen för undersökningen. Bekvämlighetsurval innebär att forskaren utgår ifrån sin 

bekvämlighet och använder de närmsta som finns till hands (Denscombe, 2012). 
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Enkätundersökningen genomfördes på två medelstora högstadieskolor i södra Sverige som 

ligger i utkanten av vars en mindre stad. Totalt utfördes enkätundersökningen i 8 klasser.  

3.3 Bortfallsanalys 

Undersökningsgruppen bestod av 182 elever i årskurs 9. Efter den genomförda 

enkätundersökningen omfattades den slutgiltiga studiegruppen av 153 elever varav 66 flickor 

och 87 pojkar.  Det externa bortfallet uppgick alltså till 29 elever av den ursprungliga 

undersökningsgruppen. Den totala svarsfrekvensen uppgick till 84 %.  Ett internt bortfall 

uppstod vid några av frågorna vilket är noterat i resultatdelen med ett n-värde som står för hur 

många i studiegruppen som svarat på frågan.  

3.4 Utformning av enkät  

Eliasson (2010) beskriver att ett lyckat frågeformulär ska vara "lagom långt". Det ska täcka in 

alla saker som man vill undersöka samtidigt som den som svarar inte ska tröttna. Formuläret 

ska även ha en tydlig struktur. Frågor inom samma område ska placeras efter varandra. Det är 

även en fördel att sätta attitydsfrågor eller påståenden efter varandra för att öka den tydliga 

strukturen. Ett vardagligt språk utan fackuttryck är att föredra i enkäter för det blir enklare för 

läsaren att besvara frågan och det leder även till en bättre svarsfrekvens.  Att använda sig av 

slutna frågor gör att frågorna blir lätta att besvara och man får på så sätt många svar (Eliasson, 

2010). För att utforma enkäten (bilaga 2) har skribenterna formulerat egna frågor och 

påståenden utifrån studiens syfte och frågeställningar. Skribenterna valde även ut vissa frågor 

från tidigare studier (Lindahl, 2012; Zejnelovska, 2009). Dessa tidigare frågor har 

omformulerats för att passa undersökningens syfte och frågeställningar. Skribenterna ansåg att 

enkäten som utformades blev lagom lång för att respondenterna inte skulle tröttna. I enkäten 

har slutna frågor används och vid en frågeställning har ett öppet svarsalternativ angetts. 

Frågorna som valts täcker upp de olika områdena i undersökningens frågeställningar. 

Skribenterna valde att lägga enkätfrågorna i en logisk ordning utifrån vad som efterfrågades 

och Likertskalor placerades efter varandra. I hela enkäten har skribenterna valt att använda ett 

vardagligt språk som anpassades till målgruppen. Enkäten innehöll två frågor om elevernas 

betyg. Vid den ena frågan skulle eleverna ange sitt senaste betyg i ämnet idrott och hälsa och 

vid den andra frågan skulle eleverna ange vilket betyg de siktade på i slutet av årskurs 9. 

Dessa två frågor har placerats sist i enkäten. 
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3.5 Pilotstudie  

Pilotstudier utförs för att bepröva en viss teknik eller en viss uppläggning för att samla in 

information. En pilotstudie genomförs med någon eller några som motsvarar den egentliga 

undersökningsgruppen. Den är jämförbar med den egentliga undersökningen men genomförs i 

liten skala (Patel & Davidson, 2011). En pilotstudie genomfördes i likhet med den kommande 

enkätundersökningen, denna utfördes med en elev i årskurs 8. Pilotstudien genomfördes för 

att undersöka frågornas tydlighet i den utformade enkäten. Efter den genomförda pilotstudien 

ändrades inget i utformandet av enkäten inför den kommande undersökningen.  

3.6 Tillvägagångssätt av insamling  

Ett brev (bilaga 1) med en förfrågan skickades ut till rektorerna på de fem 

bekvämlighetsutvalda högstadieskolorna i södra Sverige. Detta för att eventuellt få ett 

godkännande till att genomföra enkätundersökning i årskurs 9. I brevet framgick studiens 

syfte och att medverkan var helt frivillig och konfidentiell, det vill säga att skolans namn inte 

nämns och att det inte går att spåra enskilda elever. Efter godkännande från två av rektorerna 

besöktes dessa skolor för att genomföra enkätundersökningen. Enkätundersökningarna 

genomfördes vid tre olika tillfällen. Vid två av enkättillfällena närvarade båda skribenterna 

och informerade om studiens syfte och att elevernas deltagande i studien var helt frivilligt. 

Vid det tredje enkättillfället närvarade en av skribenterna, samma information delgavs till 

eleverna vid detta tillfälle. Eleverna informerades muntligt och skriftligt om att de accepterade 

sin medverkan till att delta i studien om de besvarade frågorna i enkäten (bilaga 2). Om 

eleverna inte ville medverka i undersökningen skulle de lämna in enkäten blank. 

Informationen som skribenterna delgav eleverna angavs även på enkätens framsida. För att de 

olika besöken skulle genomföras på ett så likvärdigt sätt som möjligt har undersökningen 

genomförts i början på en teoretisk lektion i ett klassrum vid alla tillfällena. Idrottsläraren har 

inte varit närvarande och eleverna har besvarat enkäten enskilt.  

3.7 Etiska överväganden  

Studien har följt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) vilka är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att forskaren skall informera respondenterna om syftet med 

studien samt deras villkor som gäller för deltagandet. Respondenterna skall upplysas om att 

deltagandet är frivilligt att delta. All information som kan tänkas påverka respondenternas 

frivilliga medverkan ska delges (Vetenskapsrådet, 2002). Ett brev (bilaga 1) skickades ut till 
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rektorerna på de fem utvalda högstadieskolorna i södra Sverige. I brevet framgick studiens 

syfte och att medverkan var helt frivillig och konfidentiell det vill säga att skolans namn inte 

nämns och att det inte går att spåra enskilda elever.  

 

Samtyckeskravet innebär att forskaren skall inhämta respondenternas samtycke till att delta i 

undersökningen. Om respondenterna är under 15 år och undersökningen är av etiskt känslig 

karaktär bör samtycke inhämtas från förälder eller vårdnadshavare (Vetenskapsrådet, 2002). 

Elevernas informerades om att de accepterade sin medverkan till att delta i studien om de 

besvarade enkäten (bilaga 2). Om eleverna valde att inte delta i enkätundersökningen 

informerades de om att enkäten skulle lämnas in blank. Informationen som skribenterna 

delgav eleverna angavs även på enkätens framsida. Eleverna som deltog i undersökningen var 

över 15 år och därför krävdes inget medgivande från förälder eller vårdnadshavare.  

 

Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter som forskaren samlar in skall antecknas, 

lagras och avrapporteras så att enskilda människor inte går att identifieras av utomstående 

(Vetenskapsrådet, 2002). Alla uppgifter har förvarats på ett säkert sätt så att ingen 

utomstående har kunnat komma åt dessa. Det har inte varit möjligt att identifiera 

uppgiftslämnarna och de har varit anonyma under studiens gång.  

 

Nyttjandekravet innebär att de insamlade materialet endast får användas för 

forskningsändamål och att det inte får utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-

vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 2002). Det insamlade materialet till uppsatsen har 

endast använts för forskningsändamål och har inte utlånas för kommersiellt bruk eller andra 

icke-vetenskapliga syften. 

 

3.8 Statistisk analys 

För att få en statistisk analys har svaren från enkätfrågorna sammanställts med hjälp av 

programmet SPSS version 22.0. Alla enkäter numrerades innan inläsningen i programmet 

eftersom studien var anonym, detta för att undvika felinläsning. De frågor som varit slutna i 

enkäten har förts direkt in i programmet SPSS medan en fråga som var öppen behandlats 

manuellt. I enkäten fanns sex olika påståenden (12-17, se bilaga 2) som bestod av en 

femgradig Likertskala. Vid inläsningen av dessa påståenden i SPSS har svarsalternativen 

grupperats till två svarsalternativ. Grupperingen har genomförts av skribenterna som valt att 
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göra en logisk delning. Där svarsalternativen har grupperats har värdena ett och två på 

Likertskalan grupperats till stämmer inte och värdena tre till fem till stämmer. Skribenterna 

har även genomfört en gruppering av fråga 18 där eleverna skulle ange sitt senaste betyg. 

Betygen A, B och C har grupperats till högre betyg och betygen D, E och F till lägre betyg. 

De statistiska resultaten har sedan redovisats i tabeller som är gjorda i Word. En del resultat 

har analyserats med hjälp av korstabeller. Vid korstabeller (Wahlgren, 2012) jämför man två 

olika frågors svar med varandra för att se om det finns något samband. Vid de korstabeller där 

variablerna visat ett samband har ett Chi Square test använts. Detta för att undersöka om 

resultatet beror på slumpen eller inte. Ett Chi Square test (Wahlgren, 2012) används för att 

statistiskt säkerställa att resultatet inte beror på slumpen utan är signifikant. Ett Chi Square 

test används vid analyser av frekvenser. Signifikantgränsen i denna undersökning är satt till 

0,05 det vill säga 5 %.  

3.9 Reliabilitet och validitet  

Reliabilitet är ett begrepp som handlar om datas tillförlitlighet. Det kan enkelt översättas med 

hur väl en mätning är genomförd. En undersökning med hög reliabilitet innebär att man får 

fram samma resultat vid flera olika undersökningstillfällen (Wolming, 1998). I denna 

undersökning handlar det om vilka data som används, insamlingssättet och hur det har 

bearbetats. Skribenterna genomförde en pilotstudie för att undersöka om frågorna uppfattades 

korrekt och på så sätt öka undersökningens reliabilitet. Vid enkättillfällena närvarade minst en 

av skribenterna vilket gjorde att alla elever fick samma information och eleverna kunde ställa 

frågor om något var oklart. Eliasson (2010) menar att ju högre reliabiliteten är desto bättre 

förutsättningar finns det för en hög validitet. Validitet är ett begrepp för att beskriva 

mätningars kvalitet och om undersökningen verkligen mäter det som är tänkt (Eliasson, 

2010). Mätningen i uppsatsen genomfördes med hjälp av enkäter. Enkäten utformades med 

hjälp av tidigare använda frågor som använts inom samma forskningsområde. Frågorna 

omformulerades och utformades för att uppnå studiens syfte.  
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4. Resultat   
Under rubriken redovisas elevernas svar från enkätundersökningen. Underrubrikerna är 

indelade utifrån undersökningens frågeställningar.   

I enkätundersökningen deltog totalt 153 elever i årskurs 9 varav 66 flickor och 87 stycken 

pojkar.   

4.1 Elevernas uppfattning om hur de blir bedömda av sin lärare i ämnet idrott 

och hälsa 

Under rubriken redovisas hur ofta eleverna anser att läraren ger hjälp eller feedback i 

förhållande till betyget samt vad eleverna tror ingår när läraren sätter betyg i ämnet idrott och 

hälsa.  

 

 

Tabell 1 visar att en högre andel av eleverna som angav ett högre betyg uppgav att de oftast 

eller alltid får hjälp eller feedback från sin lärare än eleverna som angav ett lägre betyg (76 % 

respektive 58 % p=0,021).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 1 - Andel	  elever	  som	  uppgett	  att	  deras	  lärare	  ger	  hjälp	  eller	  feedback	  på	  deras	  

prestationer	  under	  lektionens	  gång	  för	  att	  de	  ska	  utvecklas	  i	  ämnet	  idrott	  och	  hälsa 

( %) (n=149)	  

 Läraren ger oftast 
eller alltid hjälp 
eller feedback 

under lektionen 	  

Läraren ger oftast 
inte eller aldrig 

hjälp eller 
feedback under 

lektionen 	  

Elever med högre betyg 
(A, B, C) (n=84) 

76  24  

Elever med lägre betyg 
(D, E, F) (n=65) 

58  42  
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Figur 1 visar att majoriteten av eleverna tror att läraren sätter betyg utifrån deras kunskaper 

och hur väl de nått målen.   
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4.2 Elevernas uppfattning om betygsättningen i ämnet idrott och hälsa  

Under rubriken redovisas hur viktigt eleverna anser att det är med ett bra betyg i ämnet idrott 

och hälsa samt om eleverna anser att det är lättare eller svårare att få betyg i ämnet idrott och 

hälsa i jämförelse med teoretiska eller andra praktiska ämnen. Vidare redovisas elevernas 

uppfattningar om de jämförs med andra vid betygsättning och om läraren i ämnet idrott och 

hälsa ger rättvisa betyg.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 2 visar att övervägande delen av eleverna anser att det är viktigt med ett bra betyg i 

ämnet idrott och hälsa. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabell 3 visar att största andelen av eleverna anser att det varken är lättare eller svårare att få 

betyg i ämnet idrott och hälsa i jämförelse med andra praktiska ämnen.  

 
 

Tabell 2 - Andel elever som uppgett graden av hur 

viktigt det är med ett bra betyg i ämnet idrott och 

hälsa (%) (n=153) 

  Mycket viktigt 28 

Ganska viktigt 50 

Inte så viktigt 21 

Inte alls viktigt 1 

Tabell 3 – Andel elever som uppgett att det är lättare 

att få betyg i ämnet idrott och hälsa i jämförelse med 

andra praktiska ämnen (%) (n=153) 

  Ja, mycket lättare 16 

Ja, lite lättare 30 

Det är varken lättare eller 

svårare 35 

Nej, lite svårare 16 

Nej, mycket svårare 3 
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Tabell 4 visar att majoriteten av eleverna anser att det är lite eller mycket lättare att få ett 

betyg i ämnet idrott och hälsa i jämförelse med teoretiska ämnen.  

 
 
Resultatet visar att 80 % av eleverna (n=150) uppgett att de inte jämförs med någon annan än 

de själva när det gäller betygsättning i ämnet idrott och hälsa.  

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
Tabell 5 visar att övervägande delen av eleverna anser att läraren i ämnet idrott och hälsa ger 

rättvisa betyg.  

 

 

 

Tabell 4– Andel elever som uppgett att det är lättare 

att få betyg i ämnet idrott och hälsa i jämförelse med 

teoretiska ämnen (%) (n=153) 

  Ja, mycket lättare 33 

Ja, lite lättare 30 

Det är varken lättare eller 

svårare 18 

Nej, lite svårare 16 

Nej, mycket svårare 3 

Tabell 5 - Andel elever som uppgett att läraren i ämnet 

idrott och hälsa ger rättvisa betyg (%) (n=152) 

  Ja, helt och hållet 18 

Ja, i stort sett 62 

Nej, oftast inte 15 

Nej, inte alls 5 
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4.3 Elevernas uppfattning om lärarens tydlighet kring betyg och bedömning 

 
Under rubriken redovisas hur tydlig eleverna anser att deras lärare är med vad som krävs för 

att uppnå de olika betygen, om att informera vilket betyg eleverna ligger på under terminen 

samt om de vet vad som krävs av dem för att höja eller behålla sitt betyg i ämnet.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 6 visar att majoriteten av eleverna anser att läraren är ganska eller mycket tydlig med 

vad som krävs för att uppnå de olika betygen i ämnet idrott och hälsa.  

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
Tabell 7 visar att övervägande delen av eleverna anser att läraren är ganska eller mycket 

tydlig med att informera om vilket betyg eleverna ligger på under terminen i ämnet idrott och 

hälsa.  

Resultatet från enkäten visar även att 80 % av eleverna (n=148) uppgett att de vet vad som 

krävs av dem för att höja eller behålla sitt betyg i ämnet idrott och hälsa.  

Tabell 6 - Andel elever som uppgett graden av 

lärarens tydlighet om vad som krävs för att uppnå de 

olika betygen i ämnet idrott och hälsa (%) (n=152) 

  Mycket tydlig 16 

Ganska tydlig 60 

Ganska otydlig 20 

Mycket otydlig 4 

Tabell 7- Andel elever som uppgett graden av lärarens 

tydlighet om att informera om vilket betyg eleverna 

ligger på under terminen i ämnet idrott och hälsa (%) 

(n=153) 

  Mycket tydlig 17 

Ganska tydlig 47 

Ganska otydlig 31 

Mycket otydlig 5 
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4.4 Elevernas uppfattning om hur de påverkas av betyget i ämnet idrott och 

hälsa  

Under rubriken redovisas om betyget har en positiv effekt för eleverna till att kämpa mer i 

förhållande till betyget samt om de känner sig stressade av betyget. Vidare redovisas om 

elevernas självförtroende påverkas av ett betyg som de inte är nöjda med.  

 

 

Tabell 8 visar att en högre andel av eleverna som angav ett högre betyg uppgav att betyget har 

en positiv effekt för dem att kämpa mer än eleverna som angav ett lägre betyg (87 % 

respektive 58 % p=0,00).  

 
Resultatet visar att 51 % av eleverna (n=152) uppgett att de känner sig stressade av betyget i 

ämnet idrott och hälsa. Vidare visar resultatet att 60 % av eleverna (n=152) uppgett att ett 

betyg som de inte är nöjda med i ämnet idrott och hälsa påverkar deras självförtroende.  

 

 

 

 

 

Tabell 8 - Andel elever som uppgett att betyget i ämnet idrott och hälsa fungerar som en 

positiv effekt för dem att kämpa mer i ämnet idrott och hälsa 

( %) (n=148) 

 Betyget har en 
positiv effekt för 

mig att kämpa mer 
i ämnet idrott och 

hälsa 

Betyget har ingen 
positiv effekt för 

mig att kämpa mer 
i ämnet idrott och 

hälsa 

Elever med högre betyg 
(A, B, C) (n=83) 

87  13  

Elever med lägre betyg 
(D, E, F) (n=65) 

58  42  
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4.5 Sammanfattande resultat  

Resultatet visar att en högre andel av eleverna som angav ett högre betyg uppgav att de oftast 

eller alltid får hjälp eller feedback från sin lärare än eleverna som angav ett lägre betyg. 

Majoriten av eleverna tror att läraren sätter betyg utifrån deras kunskaper och hur väl de nått 

målen i ämnet idrott och hälsa. Vidare visar resultatet att övervägande delen av eleverna anser 

att de är viktigt med ett bra betyg.  

 

Största andelen av eleverna anser att det varken är lättare eller svårare att få betyg i ämnet 

idrott och hälsa i jämförelse med andra praktiska ämnen. Vidare visar resultatet att 

majoriteten av eleverna anser att det är lite eller mycket lättare att få ett betyg i ämnet idrott 

och hälsa i jämförelse med teoretiska ämnen. Resultatet visar att 80 % av eleverna anser att de 

inte jämförs med någon annan än de själva när det gäller betygsättning i ämnet idrott och 

hälsa. Övervägande delen av eleverna anser även att läraren i ämnet ger rättvisa betyg. 

Majoriteten av eleverna anser att läraren är ganska eller mycket tydlig med vad som krävs för 

att uppnå de olika betygen i ämnet idrott och hälsa. Vidare visar resultatet att övervägande 

delen av eleverna anser att läraren är ganska eller mycket tydlig med att informera om vilket 

betyg eleverna ligger på under terminen. Resultatet visar även att 80 % av eleverna anser att 

de vet vad som krävs av dem för att höja eller behålla sitt betyg i ämnet idrott och hälsa.  

 

Resultatet visar att en högre andel av eleverna som angav ett högre betyg uppgav att betyget 

har en positiv effekt för dem att kämpa mer än eleverna som angav ett lägre betyg. Vidare 

visar resultatet att 51 % av eleverna anser att de känner sig stressade av betyget i ämnet idrott 

och hälsa. Övervägande delen av eleverna anser att ett betyg som de inte är nöjda med i ämnet 

idrott och hälsa påverkar deras självförtroende.  
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5. Diskussion  

Under rubriken diskuteras undersökningens resultat och metod. Underrubrikerna i 

resultatdiskussionen är indelade utifrån undersökningens frågeställningar.  

5.1 Resultatdiskussion  

5.1.1 Elevernas uppfattning om hur de blir bedömda av sin lärare i ämnet idrott 

och hälsa  

Resultatet visar att övervägande delen av eleverna uppgav att de oftast eller alltid får hjälp 

eller feedback av sin lärare under lektionerna i ämnet idrott och hälsa. Formativ bedömning 

även kallad bedömning för lärande används som ett sätt att främja elevernas 

kunskapsutveckling (Skolverket, 2011). Detta kan tolkas som att när läraren ger hjälp och 

feedback främjas elevernas kunskapsutveckling. Där igenom kan eleverna utvecklas i sitt 

lärande såväl praktiskt som teoretiskt. En signifikant skillnad framkom mellan eleverna som 

angav ett högre respektive lägre betyg. Eleverna som angav ett högre betyg uppgav att de får 

hjälp eller feedback i större utsträckning än de elever som uppgav ett lägre betyg. Skillnaden 

kan bero på att eleverna med ett lägre betyg inte upplever att hjälpen och feedbacken är ett 

stöd utan tar det som en tillrättavisning.  

 

Eleverna i vår undersökning uppgav vad de tror ingår när läraren sätter betyg i ämnet idrott 

och hälsa. Resultatet visar att eleverna främst tror att läraren sätter betyg utifrån elevernas 

kunskaper och hur väl de nått målen. Därefter kom i fallande ordning elevernas närvaro på 

lektionerna, hur bra eleverna presterar i de olika idrottsmomenten, hur bra eleverna kämpar, 

hur eleverna sköter sig på lektionerna och hur eleverna är som person. Resultatet från 

uppföljningen av forskningsprojektet Skola- Idrott- Hälsa (SIH) visar att eleverna ansåg att 

det viktigaste för att få ett högt betyg var att ha rätt kropp och idrottslig förmåga. Det näst 

viktigaste ansåg eleverna var att göra sitt bästa, vara positiv, att delta passivt på lektionerna 

och att vara ombytt och på plats. Därefter kom att visa social kompetens och att delta aktivt på 

lektionerna. Näst sist kom ledarskapet och förmågan att kunna leda en lektion och att ha 

teoretiska kunskaper inom ämnet. Det eleverna ansåg som minst viktigt för ett bra betyg i 

ämnet idrott och hälsa var att med klädseln få lärarens uppmärksamhet (Redelius, 2008). 

Resultatet från vår undersökning visar att majoriteten av eleverna tror att läraren sätter betyg 

utifrån elevernas kunskaper och hur väl de nått målen i ämnet. Detta resultat skiljer sig från 
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den tidigare forskningen där eleverna ansåg att det viktigaste för ett högt betyg i ämnet idrott 

och hälsa var att ha rätt kropp och idrottsligförmåga. Detta kan tolkas som att olika lärare 

värdesätter olika faktorer vid betygsättningen i ämnet idrott och hälsa. Resultatet från 

Skolinspektionens granskning i ämnet idrott och hälsa (2012) visar att bedömningen av 

elevernas kunskaper ofta utgår från kriterier som inte kan kopplas till kursplanen. Några av 

dessa kriterier var att göra sitt bästa, vara ombytt och kunna prestera. Vår undersökning visar 

ett liknande resultat där eleverna uppgett att de tror att deras närvaro på lektionerna, hur bra 

de kämpar, hur väl de sköter sig på lektionerna och hur de är som person ingår när läraren 

sätter betyg. Dessa kriterier kan inte kopplas till kursplanen i ämnet idrott och hälsa. Vårt 

resultat visade även att 20 % av eleverna uppgav att de tror att läraren sätter betyg utifrån hur 

eleverna är som personer. Detta kan kopplas till resultatet från Skolverkets rapport (1999) 

som visar att elever uppfattade att läraren satte betyg utifrån hur eleverna var som person. 

Redelius (2008) beskriver att eleverna bedöms och betygsätts i skolan och på så sätt visas 

indirekt vilka kunskaper som värdesätts mer än andra. Det som har stor betydelse för vad 

eleverna kommer att uppfatta som viktigt i ämnet är vad som sker på lektionerna, vilket 

innehåll som erbjuds av läraren samt hur det motiveras och bedöms. Eleverna i vår 

undersökning uppgav faktorer som de tror ingår när läraren sätter betyg i ämnet som inte kan 

kopplas till kursplanen. Detta kan tolkas som att innehållet som läraren väljer att framhäva 

anses som viktigt, till exempel att läraren framhäver vikten av att närvara vid lektionerna. 

Eleverna kan påverkas av att läraren anser att det är viktigt och eleverna kan då tolka att det 

inkluderas i betygsättningen.   

 

5.1.2 Elevernas uppfattning om betygsättningen i ämnet idrott och hälsa  

Övervägande delen av eleverna i vår undersökning uppgav att det är viktigt med ett bra betyg 

i ämnet idrott och hälsa. Detta kan kopplas till Klapp Lekholm, Wikström och Linde som tar 

upp betygets olika funktioner och nämner betyg som urvalsfunktion (Klapp Lekholm, 2009; 

Wikström, 2007; Linde, 2003). Detta kan tolkas som att eleverna anser att betyget i ämnet 

idrott och hälsa är viktigt eftersom betyget används som urvalsfunktion till vidare studier efter 

grundskolan. Många elever har en önskan om att komma in på en viss utbildning och betygen 

spelar då stor roll för möjligheten att bli antagen.  
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Vårt resultat visar att 63 % av eleverna uppgav att det är lite eller mycket lättare att få ett 

betyg i ämnet idrott och hälsa i jämförelse med teoretiska ämnen. Detta kan kopplas till vad 

Klapp Lekholm (2009) skriver om att lärare i teoretiska ämnen i skolan, tar mindre hänsyn till 

elevernas personliga egenskaper jämfört med lärare som undervisar i praktiska ämnen. Detta 

kan tolkas som att lärare i ämnet idrott och hälsa tar mer hänsyn till elevernas personliga 

egenskaper då idrott och hälsa är ett praktiskt ämne. Resultatet från Skolverkets nationella 

kvalitetsgranskningar (2000) visar att eleverna uppfattar att det finns olika krav mellan de 

olika ämnena. Detta kan påverka elevernas uppfattning om att det är lättare eller svårare att få 

betyg i de olika ämnena i skolan.   

 

Majoriteten av eleverna i vår studie uppgav att de inte jämförs med någon annan när det gäller 

betygsättning i ämnet idrott och hälsa. Detta kan kopplas till Larsson & Meckbach (2007) som 

anser att det är viktigt för eleverna att de känner att de inte jämförs med någon annan och 

känner att de deltar på egna villkor. Detta kan tolkas som att i vår undersökning utgår 

elevernas lärare ifrån kunskapskraven som är skrivna i kursplanen för ämnet idrott och hälsa 

när betygsättningen sker och inte utifrån jämförelser mellan eleverna.  

 

Vidare visar vårt resultat att eleverna som uppgav att de i stort sett eller helt och hållet anser 

att läraren sätter rättvisa betyg i ämnet idrott och hälsa var 62 % respektive 18 %. De elever 

som uppgav att läraren oftast inte eller inte alls gav rättvisa betyg var 15 % respektive 5 %.  

Nationella utvärderingen (2005) visar ett liknande resultat där eleverna i stor utsträckning 

anser att lärarna i ämnet idrott och hälsa ger rättvisa betyg samt att var fjärde elev inte ansåg 

att läraren gav rättvisa betyg. Eleverna som uppgav att de i stort sett eller helt och hållet anser 

att läraren sätter rättvisa betyg i vår undersökning var sammanlagt 80 %. Detta kan kopplas 

till att Skolverket utvecklat många olika former av bedömningsstöd som lärarna kan använda 

sig utav vid betygsättning vilket underlättar en rättvisare betygsättning.  

5.1.3 Elevernas uppfattning om lärarens tydlighet kring betyg och bedömning  

Majoriteten av eleverna uppgav att läraren var ganska tydlig eller mycket tydlig med vad som 

krävs för att uppnå de olika betygen i ämnet idrott och hälsa. Detta kan kopplas till resultatet 

från Nationella utvärderingen (2005) som visar ett liknande resultat då övervägande delen av 

eleverna anser att de fått ganska eller mycket bra kännedom kring betygskriterierna i ämnet 

idrott och hälsa. Detta kan tolkas som att lärarna i ämnet idrott och hälsa är tydliga med att 

informera eleverna om de olika betygskriterierna i ämnet.  
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Övervägande delen av eleverna i vår undersökning uppgav att de vet vad som krävs av dem 

för att höja eller behålla sitt betyg i ämnet idrott och hälsa. Skolinspektionens granskning i 

ämnet idrott och hälsa (2012) visar ett annorlunda resultat då eleverna sällan visste vad som 

förväntades av dem. Att vår undersökning visar ett annat resultat kan tolkas som att eleverna i 

vår undersökning informeras av läraren i ämnet idrott och hälsa om vad som krävs av dem.  

 

Resultatet från vår undersökning visar vidare att eleverna som uppgav att läraren är ganska 

tydlig eller mycket tydlig med att informera eleverna om vilket betyg de ligger på under 

terminen i ämnet idrott och hälsa var 47 % respektive 17 %. Resultatet från Skolverkets 

rapport attityder till skolan (2010) visar att övervägande delen av eleverna anser att betygen är 

viktiga. Detta för att betygen ger eleverna information om hur de ligger till i de olika ämnena.  

Detta kan tolkas som att eleverna upplever en trygghet när de får veta vilket betyg de ligger på 

under terminen. Genom detta får eleverna en möjlighet att utvecklas och nå nya mål i 

undervisningen.  

5.1.4 Elevernas uppfattning om hur de påverkas av betyget i ämnet idrott och 

hälsa  

Majoriteten av eleverna i vår undersökning uppgav att betyget i ämnet idrott och hälsa 

fungerar som en positiv effekt för dem att kämpa mer. Klapp Lekholm, Wikström och Linde 

(2009; 2007; 2003) nämner att en av betygets funktioner är att motivera eleverna till att 

prestera så väl så möjligt (Klapp Lekholm, 2009; Wikström, 2007; Linde, 2003). En 

signifikant skillnad framkom mellan eleverna som angav ett högre respektive lägre betyg. 

Eleverna som angav ett högre betyg uppgav att betyget har en positiv effekt för dem att 

kämpa mer i ämnet idrott och hälsa i större utsträckning än de elever som angav ett längre 

betyg. Detta kan tolkas som att eleverna med ett lägre betyg lättare ger upp och på så sätt 

tappar motivationen vilket resulterar i att betyget inte fungerar som en effekt för dem till att 

kämpa mer.  

 

Resultatet visar vidare att eleverna som uppgav att de känner sig stressade av betyget var 51 

%. De eleverna som uppgav att de inte kände sig stressade av betyget var 49 %. Detta kan 

kopplas till tidigare forskning (Skolverket, 2010) som visar att de elever som ofta tänker på 

studieresultat och betyg känner sig mer stressade av betyget än övriga elever. Detta kan tolkas 

till att elever som tänker på sina studieresultat och betyg har en hög ambition och krav på sig 
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själva för att de ska uppnå ett visst betyg och på så sätt blir de mer stressade. De elever som 

inte har ambitionen att nå ett högt betyg utan nöjer sig med de betyg de blir tilldelade och 

känner sig inte stressade. Vårt resultat visar även att eleverna som uppgav att deras 

självförtroende påverkas om de inte är nöjda med betyg i ämnet idrott och hälsa uppgick till 

60 %. Detta kan tolkas som att när eleverna med höga ambitioner känner att de inte är nöjda 

med sina betyg påverkas deras självförtroende.  

5.2 Metoddiskussion  

Genom studien ville vi undersöka hur elever i årkurs 9 uppfattar betyg och bedömning i ämnet 

idrott och hälsa. En kvantitativ metod valdes för att genomföra undersökningen. En kvalitativ 

metod hade istället gett ett färre deltagande men ett djupare resultat. Undersökningsmetoden 

som valdes var enkäter. Vi anser att undersökningsmetoden lämpade sig väl för studien då ett 

brett underlag från många elever kunde samlas in. Eftersom vi önskade en så hög 

svarsfrekvens som möjligt valdes slutna svarsalternativ i enkäten.   

 

Målet var att uppnå en undersökningsgrupp på 200 respondenter. Något som begränsade 

urvalet var att eleverna skulle gå i årskurs 9. Ett bekvämlighetsurval användes för att välja ut 

undersökningsgruppen. Detta gjordes för att vi skulle kunna närvara vid enkättillfällena. Ett 

brev skickades till rektorer på fem högstadieskolor i södra Sverige. Vi fick godkännande från 

två av dessa skolor och studiegruppen uppgick till 153 personer. Att undersökningen 

genomfördes på två skolor kan ha påverkat undersökningen resultat. Hade undersökningen 

genomförts på fler skolor hade kanske resultatet blivit annorlunda. Detta eftersom eleverna 

har olika lärare i ämnet och de bedömer på olika sätt. Anledningen till att de andra skolorna 

inte valde att delta tror vi kan bero på att eleverna i årskurs 9 har nationella prov under 

vårterminen.  

 

Vid enkättillfällena närvarade vi och informerade om studiens syfte och att det var helt 

frivilligt att delta i undersökningen samt att den var konfidentiell det vill säga att skolans 

namn inte nämns eller att enskilda elever går att spåra. Anledningen till att vi ville närvara var 

för att alla elever skulle få samma information vid alla tillfällena och att de skulle kunna ställa 

frågor vid oklarheter. Vid två av enkättillfällena närvarade båda skribenterna och vid ett av 

tillfällena närvarade en av skribenterna. Vi tror inte att detta har påverkat undersökningens 

resultat då samma information delgavs vid de tre tillfällena. Vi valde att genomföra alla 

besöken så likvärdig som möjligt det vill säga på en teoretisk lektion i ett klassrum vilket vi 
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anser påverkar reliabiliteten på undersökningen. Enkätundersökningen genomfördes i ett 

klassrum för att eleverna skulle kunna sitta enskilt och fylla i enkäten. Hade 

enkätundersökningen genomförts i idrottshallen kunde det varit svårare för eleverna att fylla i 

enkäten enskilt. Eleverna kunde även påverkats i sina svar genom att de befann sig i 

idrottshallen. Idrottsläraren var inte närvarande i klassrummet när enkätundersökningen 

genomfördes. Vi tror att eleverna kunde blivit påverkade i deras val av svarsalternativ om 

idrottsläraren hade varit närvarande och detta kunde i sin tur haft en inverkan på resultatet i 

undersökningen. Vid genomförandet av enkätundersökningen närvarade en lärare från ett 

teoretiskt ämne. Vi tror inte att detta påverkat resultatet i vår undersökning då eleverna satt 

enskilt och besvarade enkäten och läraren befann sig på samma plats i klassrummet under 

hela enkättillfället.   

 

Undersökningsgruppen bestod av 182 elever i årskurs 9. Den slutgiltiga studiegruppen 

omfattades av 153 elever efter den genomförda enkätundersökningen, vilket gav en 

svarsfrekvens på 84 %. Det externa bortfall uppgick till 29 elever vilket vi tror kan berott på 

sjukdom eller annan frånvaro. Ett internt bortfall uppstod vid några frågeställningar vilket vi 

tror beror på att eleverna inte kunnat eller velat besvara frågan eller påståendet.  

 

Vid utformandet av enkäten användes frågor från tidigare undersökningar. Dessa 

omformulerades för att passa syftet i vår undersökning. Enkätfrågorna lades i en logisk 

ordning så att frågor inom samma område skulle komma efter varandra, detta för att eleverna 

skulle känna en tydlig struktur. Frågor med svarsalternativ har lagts efter varandra och lika så 

liketskalorna, detta för att öka tydligheten ytterligare. I enkäten användes ett vardagligt språk 

för att eleverna skulle förstå frågorna och besvara på ett så korrekt sätt som möjligt samt öka 

svarsfrekvensen. I enkäten fanns två frågor om elevernas betyg vilka valdes att placera sist i 

enkäten. Vi valde att lägga dessa frågor sist då vi tror att de kunde påverkat elevernas sätt att 

fylla i enkäten. Det vill säga att eleverna väljer ett svarsalternativ utifrån hur man bör svara i 

relation till sitt angivna betyg. Efter utformandet av enkäten genomfördes en pilotstudie med 

en elev i årskurs 8 detta för att undersöka enkätens tydlighet och öka undersökningens 

reliabilitet. Vi genomförde pilotstudien med en yngre elev för att säkerställa enkätens 

tydlighet. Efter den genomförda pilotstudien ändrades inget i enkäten. Att pilotstudien 

genomfördes med en elev tror vi inte har påverkat resultatet i undersökningen. Detta då det 

interna bortfallet som mest uppgick till fem personer vid ett av påståendena. Hade det interna 
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bortfallet i undersökningen varit större kunde det berott på att enkäten inte var tillräckligt 

tydlig.  

 

Tre av frågorna i enkätundersökningen ansågs inte uppfylla undersökningen syfte efter 

genomförd enkätundersökning. Vi valde därför att inte redovisa resultatet från fråga 10,11 och 

19 (bilaga 2) i resultatet. Under fråga 8 (bilaga 2) fanns ett öppet svarsalternativ som 

bearbetades manuellt. Efter bearbetningen såg vi att svarsfrekvensen var väldigt låg och valde 

därför att inte redovisa de manuellt bearbetade resultatet.  

5.3 Slutsats  

Följande slutsatser är inte generella utan de dras enbart utifrån denna studies resultat. 

Slutsatserna som kunde utläsas var att: 

 
 

 Eleverna som angav ett högre betyg uppgav att de oftare får hjälp och feedback från 

läraren i ämnet idrott och hälsa.  

 

 Eleverna som angav ett högre betyg uppgav att betyget har en positiv effekt för dem 

att kämpa mer än eleverna som angav ett lägre betyg. 

 

 Eleverna uppgav att de tror att de bedöms utifrån sina kunskaper och hur väl de nått 

målen. Märkbart är dock att många av eleverna angett faktorer som de tror ingår när 

läraren sätter betyg, vilka inte kan kopplas till kursplanen i ämnet. 

 
 Majoriteten av eleverna ansåg att lärarna i ämnet idrott och hälsa ger rättvisa betyg.  

 

 Eleverna uppfattar betyg och bedömning olika och att de påverkas på olika sätt.  

5.4 Förslag till fortsatt forskning  

Vår studie visar att eleverna som uppgav ett högre betyg oftare får hjälp och feedback 

från läraren i ämnet idrott och hälsa. Förslag till fortsatt forskning är att undersöka 

varför de eleverna med ett högre betyg uppfattar att de oftare får hjälp eller feedback. 

Resultatet av vår undersökning visar även att många elever tror att faktorer ingår när 

lärare sätter betyg, vilka inte kan kopplas till läroplanen i ämnet idrott och hälsa. 

Förslag till fortsatt forskning är att undersöka vad det kan bero på.  
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Kristianstad den 9 april 2014 

Till rektorn på  

   

Hej! 

Vi är två lärarstudenter från Högskolan Kristianstad som skriver vårt examensarbete. För att 

göra det möjligt, behöver vi genomföra en undersökning bland elever i årskurs 9. 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur elever i årskurs 9 uppfattar betyg och bedömning i 

ämnet idrott och hälsa. Vi skulle vara väldigt tacksamma om Er skola vill ställa upp i vår 

undersökning. 

 

I vår undersökning kommer vi att använda oss av enkäter. Dessa skulle vi vilja dela ut till 

samtliga elever i årskurs 9 på Er skola. Enkäten beräknas ta cirka 10 minuter att fylla i. 

Medverkan i enkätstudien kommer att vara frivillig, och alla uppgifter kommer att behandlas 

konfidentiellt, dvs. skolans namn kommer inte att nämnas, och det kommer inte att gå att 

spåra enskilda elever. Det insamlade materialet kommer endast att användas i vår studie och 

kommer sedan att förstöras efter att materialet har blivit behandlat, analyserat och godkänt i 

form av en examination.  

 

Vi vänder oss till Dig som är rektor på skolan för att be om tillåtelse att komma ut till Er skola 

och genomföra vår undersökning. Om vi skulle få ert godkännande att komma till Er skola, 

behöver berörda klasslärare i årskurs 9 få reda på när vi har för avsikt att komma, vilket i så 

fall sker under veckorna 17-18. 

 

Tack på förhand!  

Med vänliga hälsningar,  
___________________________ 

Magnus Brunström  

0700-xxxxxx 

Magnus.brunstrom0060@stud.hkr.se  

________________________________ 

Julia Hagedorn Johansson  

0700-xxxxxx 

Julia.hagedorn_johansson0003@stud.hkr.se 
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VÄND SIDA 

Enkätundersökning	  för	  elever	  i	  årskurs	  9	  om	  
betyg	  och	  bedömning	  i	  ämnet	  idrott	  och	  hälsa	   
 

Hej! 

Vi är två lärarstudenter från Högskolan Kristianstad. Vi vill gärna ha Din hjälp till att besvara 
denna enkät. Enkätundersökningen kommer bli resultatet i vårt examensarbete.  

Det är helt frivilligt att fylla i enkäten och känner du att du inte vill vara med i vår studie så 
lämnar du in enkäten blank. Om du väljer att delta i vår studie kommer du att vara anonym 
och dina svar kommer att databehandlas utan identitetsuppgifter eller möjlighet att koppla 
dina svar till dig som person. Enkäterna kommer endast att användas för statistiska 
beräkningar och jämförelser kommer inte att göras på individnivå utan endast på gruppnivå.  

Om du fyller i enkäten lämnar du ditt medgivande till att Du vill delta i studien. 

Det är viktigt för oss att du svarar på frågorna helt självständigt och inte pratar med dina 
vänner medan du fyller i enkäten. Vi vill veta vad Du tycker.  

Vänligen besvara frågorna så uppriktigt och noggrant som möjligt!  

 

 

Så här fyller Du i enkäten: 

Vid frågor med denna symbol sätter du endast ett kryss i rutan vid det svarsalternativ som du 
väljer.   
 □                □ 

 

 Vid frågor med denna symbol sätter du endast ett kryss i den cirkel som du väljer. 

 

←①──②──③──④──⑤→ 

 

Vid fråga där det står ”annat” skriver du en kort kommentar kring ditt svar. 
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En enkät om elevers uppfattningar kring betyg och bedömning i ämnet idrott och hälsa. 

 
1. Kön: 

 
□ Flicka   

□ Pojke 

 

 
2. Är det viktigt för dig att få ett bra betyg i ämnet idrott och hälsa? 
 
□ Ja, mycket viktigt  

□ Ja, ganska viktigt  

□ Nej, inte så viktigt  

□ Nej, inte alls viktigt  

 

3.  Anser du att det är lättare att få betyg i ämnet idrott och hälsa i jämförelse med andra 
praktiska ämnen som t.ex. bild, musik, slöjd, hem- och konsumentkunskap?  

□ Ja, det är mycket lättare  

□ Ja, det är lite lättare  

□ Det är varken lättare eller svårare 

□ Nej, det är lite svårare  

□ Nej, det är mycket svårare  

 

4. Anser du att det är lättare att få betyg i ämnet idrott och hälsa i jämförelse med teoretiska 
ämnen som t.ex. matematik, svenska, engelska?  

□ Ja, det är mycket lättare  

□ Ja, det är lite lättare  

□ Det är varken lättare eller svårare 

□ Nej, det är lite svårare  

□ Nej, det är mycket svårare  
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    VÄND SIDA 

5. Hur tydlig anser du att din lärare är med vad som krävs för att uppnå de olika betygen i 
ämnet idrott och hälsa? 
 
□ Mycket tydlig  
 
□ Ganska tydlig  
 
□ Ganska otydlig 
 
□ Mycket otydlig  
 
 
6. Hur tydlig anser du att din lärare är på att informera dig om vilket betyg du ligger på under 
terminen?  

□ Mycket tydlig  
 
□ Ganska tydlig  
 
□ Ganska otydlig 
 
□ Mycket otydlig  
 

7. Anser du att din lärare ger dig hjälp eller feedback på din prestation under lektionens gång 
för att du ska utvecklas? 
 
□ Ja, alltid  
 
□ Ja, oftast 
 
□ Nej, oftast inte 
 
□ Nej, aldrig 
 

8. Vad ingår när lärarna sätter betyg, tror du? (Obs! Här kan du kryssa för flera alternativ!)  
  
□ Mina kunskaper och hur väl jag nått målen  
 
□ Min närvaro på lektionerna  
 
□ Hur bra jag kämpar 
 
□ Hur jag sköter mig på lektionerna  
 
□ Hur jag är som person 
 
□ Hur bra jag presterar i de olika idrottsmomenten  

□ Annat, nämligen ____________________________________________________________ 
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9. Anser du att din lärare i ämnet idrott och hälsa sätter rättvisa betyg? 

□ Ja, helt och hållet 

□ Ja, i stort sett 

□ Nej, oftast inte  

□ Nej inte alls  

 

10. Hur ofta har du fått vara med och bedöma din egen prestation utifrån kunskapskraven i 
ämnet idrott och hälsa? 
 
□ Två eller fler gånger i månaden 
 
□ En gång i månaden  

□ En gång per termin  

□ En gång per år  

□ Aldrig  

 

11. Hur ofta har du fått bedöma en kompis prestation utifrån kunskapskraven i ämnet idrott 
och hälsa? 
 
□ Två eller fler gånger i månaden  

□ En gång i månaden  

□ En gång per termin  

□ En gång per år 

□ Aldrig 

På frågorna 12 – 17 kryssar du för det alternativ som stämmer bäst in på dina åsikter. 

12. Min lärare vet vilket betyg jag önskar uppnå i ämnet idrott och hälsa. 

Stämmer inte alls ←①──②──③──④──⑤→ Stämmer helt 

13. Jag anser att jag vet vad som krävs av mig för att höja eller behålla mitt betyg.  

Stämmer inte alls ←①──②──③──④──⑤→ Stämmer helt 
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14. Jag anser att jag inte jämförs med någon annan än mig själv när det gäller betygsättning. 

Stämmer inte alls ←①──②──③──④──⑤→ Stämmer helt 

15. Betyget i ämnet idrott och hälsa fungerar som en positiv effekt för mig att kämpa mer.  

Stämmer inte alls ←①──②──③──④──⑤→ Stämmer helt 

16. Jag känner mig stressad av betyget i ämnet idrott och hälsa.  

Stämmer inte alls ←①──②──③──④──⑤→ Stämmer helt 

17. När jag inte är nöjd med betyget i ämnet idrott och hälsa påverkar det mitt självförtroende. 

Stämmer inte alls ←①──②──③──④──⑤→ Stämmer helt  

18. Vilket var ditt senaste betyg i ämnet idrott och hälsa? 

□ A 

□ B 

□ C 

□ D 

□ E 

□ F 

19. Vilket slutbetyg siktar du på i ämnet idrott och hälsa i årskurs 9? 

 □ A 

□ B 

□ C 

□ D 

□ E 

□ F                                                                                                 Tack för din medverkan! 

Magnus Brunström & Julia Hagedorn 


