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Förord
Denna samtalsguide har tillkommit framför allt utifrån ett behov av att fördjupa 
samtalet om skolans kunskapsuppdrag. Ett samtal som ständigt behöver hållas vid liv 
mellan kollegor, elever och skolledare. Guiden förser dig och dina kollegor med resultat 
från den senaste utvärderingen av grundskolan och med några vägledande resonemang 
för att inspirera samtalet. Vår förhoppning är att guiden leder till gemensam reflektion 
om den pedagogiska grundsynen hos enskilda lärare, arbetslag och ämneslag. Guiden 
kan också ge tillfälle att reflektera över hur målen för undervisningen utformas och hur 
elevernas kunskaper utvecklas och bedöms. Meningen är att materialet även kan fungera 
som ett redskap för att utforska och reflektera över de egna ansträngningarnas resultat.

Guiden utgår från den omfattande utvärderingen som Skolverket genomförde av 
grundskolans utveckling, Den nationella utvärderingen, 2003 (NU 03).

En nationell utvärdering är som ett flygfoto. Nyanser suddas ut. Vi ser berg och dalar, 
sjöar och älvar, stora samhällen och skogar. En och en annan motorväg kan framträda. 
De små kullarna, åarna och bäckarna, småstigarna och människorna syns inte.1

Vi tror att när man kontrasterar de stora bilderna med skolans eller kommunens unika 
lokala landskap kan nya mer eller mindre kända bilder av den egna verkligheten 
upptäckas. Ser man samma mönster i den enskilda skolan som i de nationella utvär
deringarna? Vad är annorlunda? Skiljer sig landskapet mellan olika klasser? Kan 
skolan skapa en ny vision för att få fler elever att utvecklas? Dessa är några av de frå
gor som guiden vill väcka.

Projektgruppen har bestått av Sandra Mardones Larsson, Ulrika Bjare och AnnSofi 
PerssonStenborg. Guidens text är framtagen av Mikael Quennerstedt (Örebro uni
versitet) med stöd av Charli Eriksson (Örebro universitet/NCFF) samt Marie Öhman 
(Örebro universitet). Utöver ansvarig projektgrupp har Olle Norgren och Jan Andersson 
lämnat värdefulla synpunkter.  

Kjell Hedwall   Sandra Mardones Larsson
Avdelningschef   Projektledare   

1)  Holmberg, 2005: Elever i årskurs 5 läser, I: Nationella utvärderingen av grundskolan 2003,  
Årskurs 5, s. 53, Skolverket.



� Idrott och hälsa 

V
InlEdnIng

ad lär sig eleverna i grundskolan? Vad förväntas det att de ska lära sig utifrån 
läroplanen och kursplanernas mål? Dessa frågor måste ständigt vara aktuella i 
samtalen om skolan, inom arbetslag och ämnesgrupper samt mellan skolor och 
kommuner. De professionellas samtal om skolans kunskapsuppdrag är grunden 
för ett fortsatt utvecklingsarbete. I det sammanhanget hör detta material hemma, 
som en guide för samtalet.  

En förutsättning för att skolan ska kunna genomföra sitt kunskapsuppdrag 
är att det finns en förståelse för sambanden mellan mål, kunskapsinnehåll, 
samt bedömning och betygsättning. Myndigheten för skolutveckling vill bidra 
till diskussioner pedagoger emellan om dessa samband. Sådana diskussioner 
utgör en viktig och nödvändig grund för att kunna omsätta statliga och lokala 
styrdokument till en fungerande praktik. De är också en förutsättning för en 
likvärdig bedömning och betygsättning.

Stödmaterialet är en del i myndighetens satsning på kunskapsutveckling och 
kunskapsbedömning och består av en serie samtalsguider för flertalet av skolans 
ämnen. Faktastoffet är i huvudsak hämtat från NU 03. Men samtalsguiden är inte en 
komplett redovisning av alla resultat och analyser som NU 03 lett fram till. Guiden 
tar upp de centrala resultaten och slutsatser av betydelse för elevernas lärande.

2) Lpo 94 s. 8

”Skolans uppdrag att främja lärande förutsätter en aktiv diskussion  
i den enskilda skolan om kunskapsbegrepp, om vad som är viktig 
kunskap i dag och i framtiden och om hur kunskapsutveckling sker.” 2
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Fokus på skolans kunskapsuppdrag 
I läroplanen för grundskolan, Lpo 94, är värdegrunden central. Arbetet med 
värdegrunden är en ständigt pågående process. Lärare, elever och skol
ledningar runt om i landet har under de senaste åren lagt ner mycket arbete 
på värdegrundsfrågorna. Den nationella utvärderingen av grundskolan 2003, 
framledes kallad NU 03, visar att det finns en hög medvetenhet bland både elever 
och personal om värdegrunden, även om utvärderingen också visar att det finns 
brister i tillämpningen av värdegrunden i den dagliga skolverksamheten.

Myndigheten för skolutveckling vill bygga vidare på NU 03 genom att sätta 
fokus på skolornas kunskapsuppdrag. Vad är det för kunskapsinnehåll som 
undervisningen i skolan gestaltar? Vilket lärande utvecklar varje elev? Flera 
utvärderingar, såväl nationella som internationella, liksom erfarenheter från 
utvecklingsarbete på Myndigheten för skolutveckling lyfter fram behovet av att 
fokusera på skolornas kunskapsuppdrag.

NU 03 visar att eleverna har goda kunskaper i engelska, har god förmåga att 
tala och skriva både svenska och engelska och är bra på att samarbeta och lösa 
problem. Samtidigt visar NU 03 på brister i uppnåendet av kunskapsmålen i 
flera ämnen – i synnerhet gäller bristerna förmågan att läsa längre texter i ämnet 
svenska, innehållsrelaterade kunskaper i de samhällsorienterande ämnena, 
begreppsförståelse i kemi samt kunskaper i matematik. I andra ämnen såsom i 
idrott och hälsa är kunskapsaspekten i många stycken dold eller förgivet tagen.3
 

Mål att sträva mot anger inriktningen
I debatten om skolan hörs ofta att vi har fått en skola där kursplanernas mål 
att uppnå styr undervisningen. Men det som enligt kursplanerna ska styra 
inriktningen på undervisningen är mål att sträva mot. Det är dit undervisningen 
ska sikta när det gäller att utveckla elevernas kunskaper. Mål att sträva mot sätter 
inte heller några gränser för elevernas kunskapsutveckling. I en undervisning som 
ska stimulera och utmana varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter blir 
mål att sträva mot en naturlig utgångspunkt. 

3) Se även Larsson & Redelius 2004, Eriksson, Quennerstedt & Öhman 2005, Quennerstedt 2006.
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Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för undervisningen, 
enligt läroplanen. Och här står skolan inför en utmaning! Att de flesta elever trivs 
med skolan, sina kamrater och sina lärare är en god grund, likaså att eleverna 
visar intresse och motivation för många av ämnena. Resultaten från NU 03 och 
resonemangen i denna samtalsguide ger några utgångspunkter inför samtal kring 
arbetsformer och arbetssätt utifrån ett nationellt perspektiv. 

Bedömning för lärande
Den mål och resultatstyrda skolan och det nuvarande betygssystemet har 
inneburit en stor omställning för lärarna när det gäller att bedöma elevernas 
kunskaper. Målstyrningen sätter fokus på den pedagogiska bedömningen som en 
del av lärandeprocessen. Bedömningen blir ett verktyg för elevernas utveckling, 
inte enbart för kontroll av deras prestationer. 

Lärare, elever och föräldrar behöver ha en gemensam kommunikation om 
och förståelse av mål, kriterier och bedömningsgrunder. Samtalet mellan dessa 
parter, kring var och vad varje enskild elev står och kan utveckla, är centralt i 
det sammanhanget. Det handlar om hur den individuella utvecklingsplanen, 
IUP, kan användas i samband med en bedömning för utveckling. Samtalet kring 
mål och bedömningsfrågor är också betydelsefullt för en rättvis och likvärdig 
utbildning och betygsättning. Varje elev har rätt till lika möjligheter till lärande 
och utveckling och till likvärdig bedömning av prestationer – oavsett i vilken 
skola eleven går eller var i landet man bor.

Kön och prestation
Skillnaderna i resultat mellan flickor och pojkar ökar, pojkarna tappar allt mer 
i förhållande till flickorna. Detta är inte unikt för Sverige utan är en utveckling 
som syns i hela västvärlden – men den är extra tydlig i Sverige och Norden. I alla 
grundskolans ämnen, med undantag för idrott och hälsa, når flickorna de högsta 
betygen i högre utsträckning än vad pojkarna gör. Skillnaderna har i flera ämnen 
ökat de senaste åren. 

Resultatskillnaderna mellan flickor och pojkar när det gäller läsförmåga är 
tydliga. Oavsett klass, etnicitet och bostadsort läser pojkar som grupp sämre än 
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flickor. Eftersom läsförmåga är grundläggande för allt lärande finns det anledning 
att särskilt uppmärksamma pojkarnas sämre läsförmåga.

Resultaten från NU 03 pekar på att skillnaderna mellan pojkar och flickor i 
studieresultat till viss del överensstämmer med deras motivation och inställning till 
studierna. Forskningen om varför pojkar underpresterar saknas till stor del, men 
att en förklaring kan sökas i könsbundna värderingsmönster i samhället som helhet 
är nog oomtvistat. Skolan som ska värna om likvärdighet och jämställdhet behöver 
ta detta på allvar. Det är alla elevers rättighet att komma till sin rätt i skolan. 
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läsarguIdE

Samtalsguiden för idrott och hälsa består av tre kapitel som tar upp frågor 
kring kunskaper, måluppfyllelse, arbetssätt och arbetsformer samt betyg 
och bedömning. De tre kapitlen inleds med bilder från dessa områden med 
utgångspunkt i resultaten från främst NU 03 men även andra studier. Därefter 
följer två underavsnitt kallade Utgångspunkter inför samtal och Att samtala om i 
respektive kapitel. 

I samtalsguidens avsnitt Utgångspunkter inför samtal, förs resonemang kring 
idrott och hälsa i relation till några av de bärande idéerna i läro och kursplanen med 
avseende på måluppfyllelse, arbetssätt och bedömning. Resonemangen relateras 
även till relevant forskningslitteratur. Syftet är att ge perspektiv på några av de frågor 
som den nationella utvärderingen 2003 väcker. Utgångspunkter inför samtal är tänkt 
att fungera som inspirationskälla för diskussioner kring de frågor som varje kapitel 
avslutas med. Det finns naturligtvis fler resonemang att följa och fler frågor att ställa 
än de som guiden tar upp. En utgångspunkt för ytterligare samtal kan också vara de 
förslag för vidare läsning som ges i anslutning till varje kapitel. 

Avsikten med samtalsguiden är att den ska kunna användas som underlag för 
diskussioner pedagoger emellan, i arbetslag och ämnesgrupper. Sådana diskussioner 
utgör en viktig och nödvändig grund för att kunna omsätta det som föreskrivs 
i statliga och lokala styrdokument till en fungerande praktik. Det är också en 
förutsättning för en likvärdig bedömning och betygsättning. Förhoppningen är 
att frågorna som finns i anslutning till varje kapitel kommer att fungera som stöd 
i arbetet med att bygga upp en gemensam syn kring vad som avses med relevant 
kunskapsinnehåll, kunskapskvaliteter och bedömning, för att därigenom bidra 
till utvecklingen av skolans kunskapsuppdrag. 

Mer information kring denna satsning med fokus på kunskapsuppdraget 
och kompletterande stödmaterial från Myndigheten för skolutveckling finns på 
webben: www.skolutveckling.se Information om kompetensutveckling och stöd 
angående daglig fysisk aktivitet: www.oru.se/ncff



 

nu 03 – dEn natIonElla 
utVärdErIngEn aV grundsKolan 2003

sedan 1990-talet har skillnaderna ökat i barns och ungas livsvillkor: ekonomiskt, 
socialt och kulturellt. skolan har fått ett förändrat huvudmannaskap, ny 
läroplan och det grupprelaterade betygssystemet har ersatts av ett mål- och 
resultatorienterat. arbetssätten i skolan har förändrats bland annat genom att 
arbetslag införts. skolan har också tvingats prioritera sociala insatser alltmer. 
andelen elever med utländsk bakgrund har ökat och låg 2005 på cirka  
15 procent.4

det var mot bakgrund av dessa förändringar som nu 03 genomfördes. 
skolverket ville kartlägga hur grundskolan utvecklats under 1990-talet, vilka 
behov av insatser som finns och hur väl läro- och kursplanernas mål uppfylls. 
Ett viktigt syfte var att göra jämförelser med resultaten av den nationella 
utvärderingen 1992, nu 92.

nu 03 genomfördes under vårterminen 2003 och omfattade år fem och nio. 
6 788 elever, 1 688 lärare och 120 skolor ingick i utvärderingen av år nio, som var 
mer omfattande. I utvärderingen av år fem ingick 3 455 elever och 205 lärare. 
hela nu 03 omfattade cirka 10 000 elever, 1 900 lärare och 197 skolor.

Eleverna i år nio fick göra kunskapsprov i tio olika ämnen samt ett prov i 
problemlösning. Elever och lärare besvarade också allmänna och ämnesspecifika 
enkäter. I år nio fick även föräldrar och rektorer besvara enkäter. genom att 
en del av proven var upprepningar av prov som ingick i nu 92, var en del av 
resultaten jämförbara över tid. 

I utvärderingen i idrott och hälsa användes enkäter till elever och lärare 
samt resultat från tidigare utvärderingar. I samtalsguiden används för 
ämnesjämförande delar samt vissa delar som avser bakgrundsfaktorer och 
elevernas slutbetyg hela nu-03 urvalet för år nio bestående av 6 788 elever. För 
de mer ämnesspecifika delarna, i ämnesenkäten, utgörs urvalet av 2 407 elever 
samt 82 lärare. 

4)  Enligt Skolverkets officiella statistik. Elever med utländsk bakgrund definieras här som elever 
födda utomlands och elever med båda föräldrarna födda utomlands. 
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1. Vad lär sIg ElEVErna?

det här kapitlet ger vi en översikt över resultaten från NU 03 samt från några 
andra viktiga och aktuella nationella studier av innehållet i idrott och hälsa. Vi 
lyfter också fram frågan om undervisningens ämnesinnehåll, och elevernas syn 
på undervisningen samt hur resultaten förändrats över tid. Frågor som främst 
kommer att beröras i kapitlet är: Vad ska eleverna lära sig i idrott och hälsa? Vad 
säger eleverna att de lär sig? Vad säger lärarna att de lär sig?

ämnets kärna enligt styrdokumenten
Skolämnet idrott och hälsa har under de senaste 100 åren förändrats såväl i sin 
fokus som till sitt innehåll. Man kan följa dessa förändringar bland annat genom 
ämnets namnändringar. Fram till 1919 heter ämnet gymnastik, därefter gymnastik 
med lek och idrott. Från och med 1962 års läroplan byter ämnet återigen namn 
till gymnastik. I 1980 års läroplan ändras det till idrott, och genom förändringar 
i 1994 års läroplan heter ämnet i dag idrott och hälsa. Dessa namnbyten i kurs
planerna är tecken på viktiga förskjutningar i ämnets innehåll6, och inte minst är 

I

”Vi säger […] att den grundläggande skillnaden är den mellan att kunna 
något och att veta vad det innebär att kunna något. […] Vad innebär det  
att behärska division, att förstå fotosyntes, att vara historiskt medveten?  
Vad är det som är viktigast? Vad är nödvändigt? Vad är det som inte får  
tas för givet?” 5

5) Carlgren & Marton 2000, s. 27.  
6)  Se Annerstedt 2001, Ekberg & Erberth 2000, Gustafsson 1996, Lundvall & Meckbach 2003,  

Meckbach & Söderström 2002a, Quennerstedt 2006.
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det tydligt vid namnändringen till idrott och hälsa i nuvarande läroplan.7 Hur ser 
detta förändrade innehåll ut?

Kursplanen för idrott och hälsa i grundskolan tar under såväl mål att sträva 
mot som under ämnets karaktär och uppbyggnad upp ett antal viktiga aspekter 
som belyser ämnets innehåll.8 Bland annat fokuseras hälsa på ett helt annat sätt 
än tidigare9. Denna förskjutning är än tydligare efter 2000 års revidering av 
kursplanerna, där Skolverket i sitt kommentarmaterial påpekar att: En ambition 
vid revideringen har varit att lyfta fram den nära kopplingen mellan begreppen 
idrott och hälsa, samt att starkt betona ämnets hälsoperspektiv.10 

Ämnet idrott och hälsa ska enligt kursplanen följaktligen utveckla kunskaper 
om hälsa och hälsofrämjande hos eleverna, och detta utifrån ett brett hälsoper
spektiv som innefattar en fysisk, psykisk och social förmåga, det fysiska, psykiska 
och sociala välbefinnandet samt en positiv självbild. Men hur ska hälsa utvecklas 
enligt styrdokumenten? I första hand ska det ske genom rörelseaktiviteter och 
friluftsverksamhet. Ämnet ska även ge förutsättningar för eleverna att lära sig att 
ta ansvar för sin hälsa, samt att eleverna ska kunna se, välja och värdera olika 
aktiviteter ur ett brett hälsoperspektiv. Andra delar är att ”… i ett naturligt 
sammanhang” diskutera hälsofrågor kopplade till idrott och friluftsliv, diskutera 
samband mellan miljö och hälsa samt planera, genomföra och utvärdera 
hälsofrämjande åtgärder. De medel för hälsoarbetet som lyfts fram är kunskaper, 
medvetenhet och upplevelse av olika faktorer som påverkar hälsa. Dessa faktorer 
kan handla om livsmiljö, livsstil, fysisk aktivitet, kroppsrörelse och friluftsliv 
samt en analys, reflektion och värdering av dessa utifrån ett brett hälsoperspektiv. 
En annan viktig aspekt av ämnets hälsoperspektiv är att aktiviteterna ska leda 
till en ökad kroppskännedom11 såsom kunskaper om kropp och rörelse samt att 
eleverna utvecklar god kroppsuppfattning. Sammanfattningsvis kan sägas att 
idrott och hälsa i relation till just hälsa är ett ämne som genom och i rörelse, 
samt genom friluftsverksamhet ska utveckla hälsa i termer av fysiskt, psykiskt 
och socialt välbefinnande. Det innebär inte att Idrott och hälsa ska hantera alla 

7) Quennerstedt 2006, Sandahl 2005, ThedinJacobsson 2004. 
8) Skolverket, 2002, Kursplaner och betygskriterier.
9) Se även Annerstedt 2004, Meckbach & Söderström 2002a, Karlefors 2002, Sandahl 2005.
10) Skolverkets kommentarmaterial, s. 30.
11) Se även Meckbach & Söderström 2002b.
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hälsofrågor i skolan, utan snarare att rörelseaktiviteter och friluftsverksamhet och 
det lärande som sker i ämnet bidrar till en hälsa i rörelse. Är det då detta eleverna 
lär sig i idrott och hälsa?

Vad lär man i undervisningen?
I NU 03studien ger de flesta elever en positiv återkoppling av lärandet i idrott 
och hälsa. Det framkommer även en tydlig önskan att de vill lära sig mer i ämnet. 
Vad anser eleverna att de lärt sig? Det mest framträdande är: att man mår bra av 
att röra på sig (70 %), att utföra olika idrottsaktiviteter (68 %) samt fått kunskaper 
om hur man kan förbättra sin kondition (63 %). Även kunskaper om hur man 
tränar sin styrka och rörlighet, att ta ansvar för sin fysiska träning samt att ta 
hänsyn till både pojkar och flickor uppger en majoritet av eleverna att de lärt sig 
i ämnet. Eleverna uppger även att ämnet i stor utsträckning har påverkat deras 
kondition, styrka och rörlighet (76 %), hur de mår (68 %), deras lust att röra på 
sig (67 %) samt deras samarbetsförmåga (70 %). Även andra studier av elevernas 
uppfattningar om vad de lär sig i ämnet uppvisar en likartad bild som den NU 03 
ger av vad ämnet ska bidra till,12 det vill säga att de lärt sig hur olika idrotter går 
till, att samarbeta, att man mår bra av att röra på sig, hur man kan förbättra sin 
kondition samt att ta hänsyn till både pojkar och flickor. Studierna visar även att 
ett förbättrat självförtroende samt att lära sig sköta sin hälsa är viktiga bidrag som 
ämnet tillför till elevernas utveckling och lärande. Eleverna uppger alltså i såväl 
NU 03 som i andra studier att de lär sig en mängd olika saker i undervisningen i 
idrott och hälsa. Vad säger lärarna att eleverna lär sig i ämnet?

Ett positivt förhållningssätt till den egna kroppen, en viktig utgångspunkt
I NU 03 tillfrågas lärarna vad de tycker är de tre viktigaste respektive minst 
viktiga sakerna som skolans idrottsundervisning ska ge eleverna. Det viktigaste 
bidraget är att eleverna har roligt genom fysisk aktivitet. Därefter följer att lära sig 
samarbeta, att få en förbättrad fysisk förmåga, att pröva på många idrottsaktiviteter, 
att lära sig om hälsa samt att få en positiv syn på sin kropp. Minst viktigt anser en 
stor majoritet av lärarna det är att eleverna lär sig konkurrera och att tävla. Det 

12) Lundvall, Meckbach & ThedinJacobsson 2002, Eriksson m fl 2003, Larsson & Redelius 2004.
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framgår också att många lärare inte tycker att det är särskilt viktigt att eleverna 
utvecklar sin kritiska förmåga. Lärarna i NU 03studien fick också ange vilka 
centrala utgångspunkter de har i sin undervisning och en stor majoritet anser här 
att det är viktigt att medverka till att eleverna utvecklar ett positivt förhållande 
till den egna kroppen. En god fysisk förmåga anses viktigare än att kunna utöva 
olika idrottsgrenar eller att utveckla en stark och vältränad kropp.

Ämnet idrott och hälsa bidrar alltså enligt NU 03, och även andra studier,13 till 
en mängd skilda saker avseende elevernas utveckling och lärande. Samtidigt är 
resultaten av NU 03 delvis motsägelsefulla i relation till vissa andra studier. De i 
sin tur visar nämligen att ämnet som helhet har ett innehåll och fokus som betonar 
nytta, aktivitet och social utveckling, och det är enligt lärarna i dessa studier 
viktigare än att exempelvis få en positiv syn på sin kropp eller lära sig om hälsa.14 

Fritiden framstår som viktig för lärandet
Om man tittar närmare på de frågor som handlar om vad eleverna uppger att de 
lärt sig, eller vad de anser är viktigt att lära i ämnet, finns utifrån NU 03 en del 
saker att resonera om när det gäller ämnets kunskapsaspekt. En är att betydelsen 
av fritidslärandet är stort i ämnet. Det är intressant att notera att vardera 
tredjedelar av eleverna i NU 03 säger att de lärt det mesta i skolan, det mesta 
utanför skolan eller lika mycket i båda. Det framkommer också att det framförallt 
är de som är fysiskt aktiva på fritiden som trivs bäst med ämnet och lär sig mest, 
det gäller såväl pojkar som flickor. 

Fokus på fysisk aktivitet i undervisningen
Något annat som är av intresse är att ämnesinnehållet, enligt såväl lärare som 
elever, har fokus på olika fysiska aktiviteter. I hur stor utsträckning är eleverna 
fysiskt aktiva under lektionerna? NU 03 visar att en stor majoritet av eleverna 
(85 %) framhåller att de är fysiskt aktiva eller mycket fysiskt aktiva under 
lektionerna. En liten grupp elever (7 %) uppger att de sällan eller aldrig deltar i 
undervisningen. Det är också en grupp elever (8 %) som säger att de oftast deltar 
men inte är särskilt fysiskt aktiva. De deltar således i undervisningen, men rör 

13) Eriksson m fl, 2003, Karlefors 2002, Larsson & Redelius 2004, Quennerstedt 2006.
14) Eriksson m fl, 2003.
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inte på sig i särskilt stor utsträckning under lektionerna. Det är fler flickor (11 %) 
än pojkar (4 %) som tillhör den kategorin. Studien visar att pojkar oftare är mer 
fysiskt aktiva än flickor under lektionerna. Det betyder samtidigt inte att de lär 
sig mer, bättre eller rätt saker i ämnet.

NU 03undersökningen visar även på några intressanta förändringar från 1992 
års nationella utvärdering angående elevernas lärande och upplevelser av ämnets 
innehåll. För det första menar fler elever 2003 än 1992 att ämnet bidragit till att 
deras kondition, styrka och rörlighet har ökat. För det andra har deras kunskaper 
om att sköta sin kropp och hälsa ökat. För det tredje verkar eleverna i större 
utsträckning ha en positiv känsla på lektionerna 2003 än 1992, och avslutningsvis 
får eleverna i mycket större utsträckning visa vad de kan i ämnet 2003 jämfört 
med i studien 1992.

Bollspel hellre än friluftsliv, simning och orientering
Enligt lärarna i NU 03studien och även i andra studier15 framstår att viktiga mål 
och syften med idrott och hälsa i dag är att ge rekreation, att ha roligt genom 
fysisk aktivitet, att uppleva rörelseglädje, att utveckla ett bestående intresse för 
fysisk aktivitet, att lära sig och få prova på olika fysiska aktiviteter, att erbjuda 
fysisk träning samt att utveckla ett positivt förhållande till den egna kroppen. 
Quennerstedt finner i sin avhandling16 att ämnets innehåll i grundskolan 
har ett innehåll som skapar en hög aktivitet, och som främjar samarbete och 
goda relationer. I NU 03 visas, att exempelvis bollspel och bollekar utgör den 
klart dominerande aktivitetsformen i ämnet följt av lekar samt tränings och 
motionsaktiviteter. Bollspel framstår också som ett innehåll där många elever 
engageras och blir delaktiga, och det är enligt Karin Redelius17 också mer bollspel 
ju äldre eleverna blir. Däremot lyfts inte de aktiviteter som framhålls tydligt i 
kursplanerna, som dans, friluftsliv, simning och orientering fram. Enligt NU 03 
utgör de heller inte enligt lärarna särskilt viktiga aktiviteter i ämnet jämfört med 
andra moment. 

15) Karlefors 2002, Meckbach 2004, Meckbach & Söderström 2002a, Quennerstedt 2006.
16) Quennerstedt 2006.
17) Redelius 2004.
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Vissa ämnestraditioner lever kvar inom ämnet
Skolämnet idrott och hälsa har, som vi inledde med, förändrats under de senaste 
hundra åren såväl i fokus som i innehåll, och namnbytena i kursplanerna är också 
tecken på viktiga förskjutningar i ämnets innehåll. Men vissa av ämnets traditioner 
lever i större eller mindre utsträckning kvar inom ämnet som historiska sedvänjor. 
Det innebär att det råder en viss tröghet, och att det finns ett glapp mellan vad som 
beskrivs i kurs och läroplaner och vad som sker i den dagliga undervisningen. 
Det verkar som om nytt innehåll eller nya inslag, såsom vissa aspekter av hälsa, 
miljöfrågor eller förmågan att ge uttryck för känslor och stämningar (se kursplanen), 
har svårt att få genomslag i undervisningspraktiken.18 Vad beror det här glappet 
på? Handlar det om seglivade traditioner, alltför ambitiösa målskrivningar eller att 
eleverna har en tydlig bild av vad idrott innebär och därmed ser ett visst innehåll 
som givet, eller finns det andra förklaringar?

18) Eriksson, Quennerstedt & Öhman 2005
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Mål att sträva mot ska vara  
utgångspunkten för undervisningen
Varför ser det ut på ett visst sätt i undervisningspraktiken? Är det själva 
aktiviteterna snarare än kunskaperna som utgör det främsta underlaget för 
undervisningen? Varför ses vissa aktiviteter som viktigare än andra? Är det i linje 
med kurs och läroplanens intentioner? 

I kurs och läroplaner anger staten nationella ambitioner i termer av 
exempelvis mål, inriktning, miniminivåer och bedömning, för att bland annat 
garantera likvärdigheten i skolan. Lokalt tolkar kommunerna, skolorna, lärarna 
och eleverna de nationella styrdokumenten för att sedan konkretisera dessa 
utifrån lokala förutsättningar. Målstyrningens idé får då till följd att de nationella 
styrdokumenten är allmänt formulerade, där läroplanen anger värdegrund, 
grundläggande mål och riktlinjer. Även kursplanerna är allmänt skrivna, och 
anger snarast en ram för innehållet och beskriver vilka kunskaper som eftersträvas 
i ämnet. Tanken är att skolor och lärare själva ska formulera innehållet efter egna 
lokala förutsättningar. Det lokala friutrymmet innebär att valet av innehåll och 
metoder görs på respektive skola i formulerandet av exempelvis vilket innehåll och 
vilka metoder som bäst främjar lärandet i respektive skolämne. Ämnesinnehållet, 
målen och grunderna för bedömning för respektive ämne tar då form i denna 
lokala läro och kursplansprocess, bland annat genom formulerandet av lokala 
mål, metoder och kriterier för bedömning. Vad ska vara utgångspunkten för 
denna lokala process? Vad ska vara det främsta underlaget för planeringen av 
undervisningen? Här har mål att sträva mot i kursplanen en viktig roll.

Skolverket framhåller att: ”mål att sträva mot uttrycker den inriktning 
undervisningen skall ha när det gäller att utveckla elevernas kunskaper. De tydliggör 
därmed de kunskapskvaliteter som är väsentliga i ämnet. Dessa mål utgör det 
främsta underlaget för planeringen av undervisningen och sätter inte någon gräns 
för elevens kunskapsutveckling”.19 Mål att uppnå däremot anger den miniminivå 

utgångspunKtEr InFör saMtal

19) Skolverket – kursplaner och betygskriterier.
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av kunskaper som alla elever ska uppnå det femte respektive nionde skolåret. Det 
innebär att dessa mål just bör ses som en miniminivå som man kan utvärdera 
undervisningen utifrån i efterhand, och inte som det främsta underlaget för 
planering av undervisningen.

Strävansmålen uttrycks i kursplanen som att skolan i sin undervisning i idrott 
och hälsa ska sträva efter att eleven:

•  utvecklar sin fysiska, psykiska och sociala förmåga samt utvecklar  
en positiv självbild,

• utvecklar kunskap om vad som främjar hälsa,
•  utvecklar en god kroppsuppfattning och kunskaper som gör det möjligt att se, 

välja och värdera olika former av rörelse ur ett hälsoperspektiv,
•  stimuleras till ett bestående intresse för regelbunden fysisk aktivitet och tar  

ett ansvar för sin hälsa,
•  utvecklar och fördjupar sin rörelseförmåga och lust att röra sig samt  

stimuleras att ge uttryck för fantasi, känslor och gemenskap,
•  utvecklar förmågan att leka, motionera och idrotta på egen hand  

och tillsammans med andra,
•  utvecklar kunskaper att kritiskt bemöta missförhållanden som kan förekomma  

i samband med olika typer av fysiska aktiviteter samt ges förutsättningar till  
ett personligt ställningstagande i idrotts- och hälsofrågor,

• utvecklar förmågan att organisera och leda aktiviteter,
•  får inblickar i idrottens och friluftslivets historia samt lär känna olika former  

av lekar, danser och idrottsformer i olika kulturer,
• utvecklar kunskaper om handlande i nöd- och katastrofsituationer.

Frågan man kan ställa sig är vilken roll dessa mål att sträva mot har i undervis
ningen i dag i förhållande till mål att uppnå, ämnestraditioner eller själva 
aktiviteten såsom bollspel, gymnastik eller dans.

olika perspektiv på hälsa
En av delarna som enligt NU 03 har haft svårt att få genomslag i undervisnings
praktiken är det vidare perspektiv på hälsa som framkommer i kursplanen. Hälsa 
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beskrivs här som ett fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, och i mål att 
sträva mot framhålls att eleverna i ämnet ska få utveckla kunskap om vad som 
främjar hälsa; se, välja och värdera olika former av rörelse ur ett hälsoperspektiv; 
ges förutsättningar till ett personligt ställningstagande i hälsofrågor samt 
stimuleras till att ta ansvar för sin hälsa.

Resultat från flera studier20 tyder dock på att det hälsorelaterade innehållet 
i ämnet främst handlar om att undervisningen ska stimulera till goda vanor 
avseende fysisk aktivitet och kost, att undervisningen ska ge fysisk träning samt 
utveckla elevernas kunskaper om fysisk träning. Innehållet präglas vidare av 
aktiviteter som främjar en hög aktivitetsnivå som ska ge en god träningseffekt, 
ett positivt förhållningssätt som ska stimulera till goda motionsvanor samt 
kunskaper om konditions och styrketräning. Det innebär således att löpning, 
intervallträning eller idrotter som ger en god träningseffekt ses som rimliga 
aktiviteter i undervisningen ur ett hälsoperspektiv. 

Inriktning mot hälsa ur ett fysiologiskt perspektiv?
I samma studier verkar hälsa främst handla om att förebygga samt på sikt 
förhindra sjukdomar och risker med dålig kondition, en stillasittande livsstil 
och en dålig kosthållning – psykiskt eller socialt välbefinnande nämns ytterst 
sällan. Det innebär att ämnet idrott och hälsa kan sägas domineras av en så 
kallad patogen hälsodiskurs. Hälsa utgör i det patogena perspektivet människans 
normaltillstånd, vilket innebär att en (normal) hälsosam elev inom ramen för 
ämnet är en fysiskt aktiv elev som har ett positivt förhållningssätt till fysisk 
aktivitet samt goda kunskaper om hur man tränar sin kropp. Eleverna erbjuds ett 
innehåll i relation till hälsa som är en fråga om att motionera och att äta rätt för 
att exempelvis undvika sjukdomar respektive undvika övervikt. Om hälsa enbart 
är en fysiologisk fråga är det i ett hälsoperspektiv inte heller orimligt att läraren 
fokuserar sitt intresse till de elever som har dålig kondition respektive de som 
är överviktiga, och därmed har behov att röra på sig mer, och att de elever som 
redan är idrottsaktiva på fritiden snarast får sköta sig själva. Men å andra sidan 
har alla elever rätt att lära sig om hälsa.

  
20) Quennerstedt 2006, Sandahl 2005, ThedinJacobsson 2004.
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Med ett patogent perspektiv i idrott och hälsa är det som Quennerstedt21 

påpekar troligt att eleverna lär sig att hälsa handlar om hälsosamma livsstilar 
och att undvika hälsorisker genom regelbunden motion och rätt kost, samt 
att hälsa främst är en fysiologisk fråga kopplad till den biologiska kroppen. 
Undervisningsinnehållets grund i fysiologi framträder på så sätt som något 
neutralt eller objektivt, något givet, och hälsa framstår som en given bieffekt av 
undervisningen i idrott och hälsa. Förutsättningarna att lära sig hälsa i ämnet 
består då främst i att träna sin kondition genom olika idrottsaktiviteter och 
därmed undvika risker med en stillasittande livsstil. 

Eller fler möjligheter i begreppet hälsa?
Kursplanen beskriver hälsa som fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, vilket 
kan ses som ett brett hälsoperspektiv av mer salutogen modell. I ett salutogent 
perspektiv kan exempelvis fysisk aktivitet eller rörelseaktiviteter ses som något mer 
än enbart ett ”skydd” mot sjukdomar och övervikt. I stället kan andra frågor om 
fysisk aktivitet diskuteras utifrån vad olika hälsoresurser kan bidra med i elevernas 
hälsoutveckling. I ett patogent perspektiv påverkar deltagande i exempelvis 
bollspel i stort sett alltid hälsa positivt i termer av deras konditionstränande effekt. 
Men i ett salutogent perspektiv kan olika bollspel möjliggöra hälsoutveckling 
exempelvis i termer av: att utveckla kondition, koordination och motorik; att 
utveckla sociala kvaliteter och främja demokratisk medverkan; som en aktivitet 
som skapar ett högt engagemang och deltagande i undervisningen; som en vanlig 
idrottsaktivitet som elever kan fortsätta ägna sig åt på fritiden; eller genom ett 
upplevt välbefinnande i aktiviteten, i rörelsen eller i de sociala relationerna. Det 
salutogena perspektivet pekar också på att innehållet och de valda aktiviteterna 
kan utgöra hinder för elevernas hälsoutveckling. Det gäller därför samtidigt 
att i undervisningen undanröja eventuella hinder för hälsoutveckling  som 
exempelvis utanförskap, utslagning, minskat självförtroende, en känsla av obehag 
eller en negativ syn på sin kropps möjligheter. Det är därigenom inte bollspel per 
automatik, eller bollspelen i sig som främjar hälsoutveckling, utan snarare hur 
bollspelen genomförs i undervisningen samt vad eleverna utvecklar eller lär sig i 
bollspelen. 

21) Quennerstedt 2006.
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I ett salutogent perspektiv handlar lärande om hälsa alltså om de resurser eller de 
kunskaper eleverna tar med sig från undervisningen som de använder i framtida 
situationer relaterat till exempelvis rörelse, friluftsliv eller hälsa i vid mening.

Främja en positiv upplevelse av kroppen 
Kroppen och människors upplevelser av sina egna kroppar är ett tema som har 
aktualiserats på olika sätt i samhällsdebatten under de senaste åren. I och med 
senare tids allt större fokus på människors vikt och form, inte minst i TV, har 
ett allt större intresse riktats mot att få barn såväl som vuxna att bli mer fysiskt 
aktiva och att äta rätt för att inte bli överviktiga. Föreställningar om kroppen 
skapas och etableras i olika sammanhang i vår kultur, inte minst inom reklam och 
media, som fungerar som starka krafter i frågor om hur vi bör se ut och hur vi 
bör sköta våra kroppar. Det framstår därför som en särskild utmaning för skolans 
personal i mötet med eleverna att bland annat problematisera olika kulturella 
föreställningar om kroppsideal. Inte minst är det tydligt i idrott och hälsa, där 
det i kursplanen framhålls att: ”Tillsammans med kunskap om de avarter och 
trender som är knutna till vår tids kroppsövningskultur ger ämnet möjligheter att 
ifrågasätta de idealbilder som sprids via olika medier”.22

Trygghet i omklädningsmiljön
I NU 03studien framkommer också några anmärkningsvärda resultat som berör 
elevernas upplevelser av sina kroppar. Det är exempelvis en betydande andel av 
eleverna23 som uppger att de inte alls vill byta om tillsammans med andra. Det är 
alltså en stor grupp elever som får en negativ start på lektionerna i och med detta, 
och denna grupp har ökat sedan nationella utvärderingen 1992. En pedagogisk 
utmaning för idrott och hälsa måste då handla om trygghet i samband med 
omklädningsmiljön, där frågan om elevers negativa upplevelser av omklädning 
bör lyftas. Dessutom uppger över hälften av eleverna som ej når målen att det 
stämmer, eller att det stämmer ibland att de inte vill byta om med andra. Det gör 
frågan än mer angelägen och resultatet kan jämföras med var fjärde elev som fått 

22) Skolverket kursplaner och betygskriterier
23) 17 procent av pojkarna och 10 procent av flickorna.



Idrott och hälsa 23

betyget Mycket väl godkänd. Det är även en mindre grupp elever som uppger att 
ämnet idrott och hälsa påverkar dem negativt i termer av minskat självförtroende 
eller en mindre positiv syn på kroppen. Framförallt gäller det flickor. Däremot 
är andelen pojkar som uppger att de känner sig klumpiga högre i denna 
undersökning i jämförelse med flickorna. Värt att beakta är att i jämförelse med 
utvärderingen 1992 visar det sig att upplevelsen av att känna sig klumpig och 
upplevelsen av obehag (andra tittar, vill inte byta om med andra), var vanligare 
bland flickor år 1992 men är nu är vanligare bland pojkar. Dessa resultat skulle 
kunna sättas i relation till den kroppsliga samhällsdiskursen där en ”vältrimmad 
kropp har ett högt värde”. I denna samhällsdiskurs är det inte bara det kvinnliga 
kroppsidealet som fokuseras, utan även det manliga kroppsidealet fokuseras 
i dag i allt större utsträckning. En betydelsefull fråga blir då vad som krävs av 
undervisningen för att på ett mer påtagligt sätt främja ett positivt förhållande till 
den egna kroppen.

Vad lär man genom rörelse?
Hur sker detta praktiska lärande, och hur utvecklas kunskap i handling via 
kroppsupplevelser, kroppserfarenheter, rörelseerfarenheter samt erfarenheter 
i friluftsliv och naturen? Lär sig eleverna per automatik genom att vara fysiskt 
aktiva eller behövs det något mer? Och vilka är de centrala kunskaperna i 
handling som eleverna bör lära sig?

I avhandlingen Att lära sig hälsa24 diskuteras att det råder en spänning i ämnet 
mellan å ena sidan vikten av att aktivera eleverna i undervisningen, och å andra 
sidan att eleverna framställs som att de har ett naturligt rörelsebehov och en 
inneboende lust till rörelse. Eller annorlunda uttryckt: är behovet av rörelse, och 
lusten till rörelse något medfött och ständigt inneboende som kan stimuleras och 
lockas fram av ett brett utbud av aktiviteter, eller är det snarare en vana som är 
något vi lär oss? Frågan kan jämföras med Håkan Larssons25 diskussion om att 
idrott i hans studie framställs som ett sätt att kanalisera det mänskliga ”behovet” 
av fysisk aktivitet. Idrott skildras i Larssons diskussion därmed som något gott 

24) Quennerstedt 2006.
25) Larsson 2001.
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i sig, där en negativ inställning till idrott och fysisk aktivitet snarast förläggs till 
individens inre som ett ’personligt problem’, och framstår som en inre kamp mot 
kroppens ’naturliga behov’.

Om vi med NU 03studien förutsätter att livslång fysisk aktivitet är en av 
ämnets huvuduppgifter kan konsekvenserna av hur frågan om rörelsebehov och 
lusten till rörelse hanteras sannolikt bli olika. Å ena sidan om rörelsebehovet och 
lust till rörelse är något naturligt och inneboende, så handlar undervisningen om 
att locka fram lusten till rörelse. Följden är att om en god bredd av aktiviteter 
erbjudits i undervisningen på ett smakfullt sätt, så ligger ansvaret för inaktivitet 
på den enskilde eleven. Eleven har inte ’hittat’, eller vill inte hitta den aktivitet som 
lockar fram det inneboende rörelsebehovet. Samtidigt måste man i skolämnet 
givetvis fråga sig om man, för att locka fram det inneboende rörelsebehovet, 
har erbjudit en god bredd av rörelseaktiviteter och friluftsverksamhet i under
visningen. Har man erbjudit exempelvis dans, friluftsliv, promenader, aerobics, 
styrketräning eller simning i samma utsträckning som de olika lagbollspelen?

Å andra sidan, om rörelsebehov och lust till rörelse snarare är en fråga om 
en vana som vi kan lära oss, så blir frågan om motionsvanor och livslång fysisk 
aktivitet starkt beroende av faktorer relaterade till lärande. Ansvaret faller därmed 
i större utsträckning på skolan och läraren. Det blir på så sätt i stället en fråga 
om ett lärande där elevernas erfarenheter, undervisningssituationen och utbudet 
av aktiviteter möts i meningsskapandet om, genom eller i olika rörelseaktiviteter. 
Rörelsebehov och rörelseglädje blir, i stället för något inneboende, en fråga om 
något man kan lära sig, men också lära sig att rörelse inte är något för mig. Så 
i stället för att fokusera bredden av aktiviteter som erbjuds, handlar det här 
i större utsträckning om vad och hur människor lär, och därmed på vilka sätt 
aktiviteterna genomförs.

Idrott och hälsa i morgon
I och med införandet av daglig fysisk aktivitet i läroplanen, och regeringens 
handslag med idrottsrörelsen, har förutsättningarna för skolämnet idrott och 
hälsa delvis förändrats.26 Det verkar som om skolan försöker ta ett helhetsgrepp 

26) För mer information om handslaget och den dagliga fysiska aktiviteten, se: www.oru.se/ncff
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om fysisk aktivitet. Vilken roll ska skolämnet idrott och hälsa ha i detta 
”helhetsgrepp” om den fysiska aktiviteten, och vilka konsekvenser kan dessa 
initiativ få för ämnet idrott och hälsa? Här kan olika scenarier skönjas. Ett är 
att det genom införandet av daglig fysisk aktivitet i läroplanen så kommer 
den idrottsinriktade fysiska aktiviteten i större utsträckning att genomföras i 
samarbete med idrottsrörelsen. Det skulle skapa större utrymme för mer fokus 
på bland annat kunskapande i handling och hälsoinriktade rörelseaktiviteter 
under lektionerna i idrott och hälsa. Det skulle kunna möta de särskilda behov 
som finns inom detta område. Ett andra scenario skulle kunna vara att genom 
ökat samarbete med idrottsrörelsen så minskar utrymmet för de hälsoinriktade 
rörelseaktiviteterna och prestations och färdighetsinriktad idrott kommer att 
dominera dock med bredare utbud. Undervisningen i skolämnet idrott och hälsa 
blir mer att lära sig om idrottens kultur och olika idrottsgrenar för att bättre 
kunna ta del av det utbud idrottsrörelsen erbjuder. Ytterligare ett scenario skulle 
kunna vara att ämnets betydelse minskar, eftersom dess legitimering utifrån 
fysiologiska argument om att barn behöver röra sig mer hanteras inom ramen 
för hela skolans verksamhet. Dock kan idrottsläraren här få en viktig roll i hela 
skolan som ”expert” på fysisk aktivitet. Finns det ytterligare scenarier för ämnets 
framtid och roll angående fysisk aktivitet och rörelse i skolan? 



att saMtala oM

1.   Hur syns det vidgade hälsobegreppet i din/er undervisning? Vad är  
hälsa för dig/er i undervisningen? På vilka sätt lägger du/ni upp 
undervisningen för att rörelseaktiviteter och friluftsverksamhet  
blir hälsofrämjande för eleverna?

2.   Vad är det eleverna ska lära sig i idrott och hälsa enligt i din/er 
undervisning? Vad anser du/ni är kunskaper i ämnet? Vilka kunskaper  
och kunskapskvaliteter anser du/ni är viktiga i ämnet?

3.   Påverkas din/er undervisning främst av mål att uppnå eller av mål att 
sträva mot? På vilket sätt arbetar du/ni mot kursplanens mål att sträva 
mot i ämnet? Hur lägger du/ni upp konkret undervisningen mot mål  
att sträva mot?

4.   Hur hanterar du/ni kunskaper och kunskapskvaliteter i ämnet  
såsom estetik, friluftsliv, dans, positiva kroppserfarenheter eller  
sociala färdigheter?

5.   NU 03 visar att varken elever eller lärare anser att en kritisk förmåga är 
viktigt i idrott och hälsa. Samtidigt framhålls i kursplanen att: ”Ämnet 
erbjuder möjlighet att i ett naturligt sammanhang diskutera såväl 
hälsofrågor som etiska frågor som hör ihop med idrott och friluftsliv. 
Tillsammans med kunskap om de avarter och trender som är knutna till 
vår tids kroppsövningskultur ger ämnet möjligheter att ifrågasätta de 
idealbilder som sprids via olika medier”. Hur hanterar du/ni detta i ämnet?

�.   På vilka sätt arbetar du/ni för att främja livslång aktivitet i ämnet? Ser 
du/ni frågan som att locka fram en inneboende lust till aktivitet, eller som 
något som eleverna kan lära sig tycka om, eller till och med lära sig att 
tycka illa om? 

Fler 
frågor?
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27) Granström 2006, s. 87.

”Vad man undervisar om, kunskapsinnehållet i det man lär sig kan 
givetvis och bör påverka arbetsformer och arbetssätt. Vilket innehåll 
man väljer har att göra med vilka kunskaper och färdigheter som 
eftersträvas, didaktikens varför-fråga.” 27

I
2. hur sEr undErVIsnIngEn ut? 

detta kapitel vill vi lyfta fram hur undervisningen i idrott och hälsa ser ut med 
utgångspunkt i lärarnas sätt att undervisa och vilka arbetsformer som används. 
Kapitlet inleds med en redovisning av några resultat från NU 03 och fortsätter 
sedan med Utgångspunkter inför samtal och Att samtala om. Frågor som främst 
kommer att beröras i kapitlet är: Hur stort är intresset för idrott och hälsa? Vad 
är elevernas attityder till ämnet? Hur ser samspelet mellan lärare och elev ut i 
undervisningen? Hur fungerar elevinflytande i ämnet?

Intressant, viktigt och en källa till glädje – men inte för alla
Enkätsvaren från både elever och lärare i NU 03 visar att intresset för idrott 
och hälsa är stort hos eleverna . Mer än hälften av eleverna instämmer mycket 
i att ämnet intresserar dem, endast 15 procent är av en avvikande uppfattning. 
Knappt hälften av eleverna framhåller att de får visa vad de kan, att de tycker om 
aktiviteterna och att de känner sig duktiga. 

Likaledes rapporterar lärarna att intresset för ämnet är stort. Drygt 40 procent 
av lärarna anger att alla eller nästan alla elever är väl motiverade i ämnet, och 
48 procent tycker att fler än hälften är motiverade. Lika stor andel av lärarna 
anser att intresset är lika stort bland flickor och pojkar som att pojkarna är mer 
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motiverade. Få lärare anser att flickor är mer motiverade i ämnet, och detta liknar 
också de skillnader i intresse mellan pojkar och flickor som eleverna redovisar.

Idrott och hälsa framstår generellt som ett ämne som eleverna finner intressant 
och en källa till glädje. Eleverna vill dessutom i stor utsträckning ha mer tid i 
skolan till ämnet. Det framstår även som intressant för eleverna i jämförelse med 
de andra skolämnena i utvärderingen. De tycker vidare att de gör sitt bästa i idrott 
och hälsa, men pojkar anger att de gör sitt bästa i större utsträckning än flickor. 
En majoritet av eleverna anser att de tar ansvar för sitt arbete inom ämnet. Också 
detta är vanligare bland pojkar än flickor. Det är dock fortfarande mer än hälften 
av flickorna som instämmer mycket i att de tar ansvar för sitt arbete inom idrott 
och hälsa. 

Även om det överlag är positiva attityder till idrott och hälsa i NU 03 så är det 
samtidigt en grupp på mellan 5–10 procent av eleverna som uttrycker negativa 
attityder till och erfarenheter av idrott och hälsa. Studien visar exempelvis att 
11 procent av eleverna känner sig klumpiga under lektionerna i ämnet och 7 
procent känner sig rädda ibland. En mindre del av eleverna uttrycker också att de 
fått en mer negativ syn på sin egen kropp och ett minskat självförtroende genom 
att delta i undervisningen. Främst flickor finns i denna kategori. Även avseende 
elevernas attityder till ämnet, och hur de tänker och känner under lektionerna, 
finns stora könsskillnader. Andelarna som instämmer i de positiva påståendena 
i studien är genomgående högre för pojkarna än flickorna, och andelen som 
instämmer i de negativa är högre bland flickor. Stora skillnader mellan könen ses 
bland annat när det gäller att visa att de kan, att känna sig duktig och huruvida 
undervisningen är fysiskt ansträngande. 

I jämförelse med nationella utvärderingen 1992 har uppfattningen av ämnet 
som roligt/intressant ökat bland pojkarna men har samtidigt minskat bland 
flickorna. Intresset hos både pojkar och flickor är dock fortsatt högt. Även 
elevernas bedömning av ämnets betydelse för studierna i övrigt har ökat betydligt 
mer bland pojkarna än flickorna. Pojkar uppger även i större utsträckning än 
flickor, i jämförelse med förra utvärderingen, att ämnet bidragit till ett ökat 
självförtroende hos dem. En viktig pedagogisk fråga rör således genusperspektivet 
och vad som krävs för att pojkar och flickor ska få lika stort utbyte av ämnet. 
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arbeta i grupp är den vanligaste arbetsformen
I idrott och hälsa är, enligt såväl lärare som elever, arbetsformer där eleverna 
arbetar i grupp vanligast, exempelvis i olika spel och idrottsaktiviteter. Därefter 
följer enskilt arbete och mer sällsynt att eleverna genomför större arbeten eller 
projekt. Idrott och hälsa är det ämne i NU 03, näst hemkunskap, där eleverna 
uppger att de arbetar mest tillsammans. Uppfattningen om att arbeta i grupp 
skiljer sig däremot åt mellan elever och lärare. Det är nästan dubbelt så vanligt 
bland lärarna jämfört med eleverna att de anger att de arbetar i grupp under varje 
eller de flesta lektioner. Eleverna uppger i mycket större utsträckning än lärarna 
att de sällan eller aldrig arbetar i grupper. Här måste man dock fundera över om 
lärare respektive elever har olika innebörd i vad de menar med grupparbete. Kan 
det vara så att exempelvis lagidrott inte ses som grupparbete bland eleverna? 

Få gemensamma diskussioner
Den kommunikation som sker mellan elever och lärare i undervisningen i idrott 
och hälsa präglas enligt lärarna av gemensam diskussion, följt av att läraren ställer 
frågor och enskilda elever svarar. Vidare anger nästan en fjärdedel av lärarna att 
de sällan eller aldrig diskuterar med eleverna, och drygt hälften av lärarna anger 
att de sällan eller aldrig pratar och ställer frågor till enskilda elever. Elevernas 
bild av samspelet mellan lärare och elev skiljer sig något från lärarnas. Hela 74 
procent av eleverna uppger att det sällan eller aldrig förekommer undervisning 
där läraren frågar och enskilda elever svarar, och 58 procent av eleverna uppger 
att det sällan eller aldrig förekommer gemensamma diskussioner. Det är 
dessutom enbart en mindre grupp elever som uppger att gemensam diskussion 
förekommer på varje eller de flesta lektionerna. Idrott och hälsa är också i NU 
03studien tillsammans med bild och slöjd de ämnen där det förekommer minst 
diskussioner mellan lärare och elever.

Det råder däremot mer av samsyn mellan lärare och elever när det gäller om 
läraren har tid om eleverna undrar över något i undervisningen i idrott och hälsa. 
Drygt en tredjedel av eleverna och lärarna anser att detta stämmer mycket bra, 
och omkring hälften att det stämmer ganska bra. Däremot är det en högre andel 
bland lärarna än bland eleverna som anser att det stämmer mycket bra att eleverna 
får kännedom om betygskriterierna och vad som är bestämt i kursplanen. Det är 



30 Idrott och hälsa 

exempelvis 52 procent av lärarna som anger att det stämmer mycket bra och 39 
procent att det stämmer ganska bra att de tar upp med eleverna vilka kriterier för 
betyg och bedömning som gäller. Bland eleverna är det 32 procent som anger att 
de mycket tydligt, och 38 procent att de ganska tydligt får reda på vad som krävs 
för att få olika betyg. Det är således enligt NU 03 studien nästan en tredjedel av 
eleverna som uppger att de inte får reda på vad de ska klara för de olika betygen.

Elevernas inflytandet samvarierar med lärarnas utbildning
I relation till de andra skolämnena i NU 03 är elevinflytandet avseende 
ämnesinnehållet relativt högt i idrott och hälsa. Ämnet kommer på åttonde plats 
av de sexton skolämnena när eleverna får ange i vilka tre ämnen de mest kan 
påverka innehållet. Drygt hälften av eleverna och nästan tre fjärdedelar av lärarna 
anger att eleverna får möjlighet att påverka innehållet i undervisningen mycket 
eller ganska mycket. Vidare uppger pojkar i högre grad än flickor att de har 
inflytande över valet av innehåll. Nästan var tionde elev uppger dock att de inte 
alls kan påverka innehållet i ämnet. Ingen lärare anger detta medan en fjärdedel 
uppger att eleverna får påverka innehållet ganska lite. Dock är andelen elever som 
anser att de kan påverka innehållet mycket högre än lärarnas andel. Intressant att 
notera från studien är dessutom att elever som undervisas av en behörig lärare i 
större utsträckning uppger att de har inflytande över undervisningen än de som 
undervisas av en obehörig lärare.

gemensam planering sviktar
Vad det gäller elevernas möjlighet att påverka arbetssättet i idrott och hälsa, 
det vill säga hur man ska arbeta i ämnet, är siffran något lägre än påverkan på 
innehållet. Det är här 51 procent av eleverna och 60 procent av lärarna som 
menar att eleverna får påverka arbetssätten mycket eller ganska mycket. Vidare 
uppger drygt en tiondel av eleverna att de inte kan påverka arbetssätten alls, och 
en tredjedel att de kan påverka dem ganska lite.

Huruvida läraren tar reda på vad eleverna kan respektive inte kan i idrott och 
hälsa inför nya områden är bilden relativt lika bland lärare och elever. Studien 
visar att 51 procent av eleverna och 46 procent av lärarna anger att det görs 
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mycket eller ganska bra, medan 14 procent av eleverna och 6 procent av lärarna 
uppger att det görs mycket dåligt. Vad gäller frågan om läraren planerar inslagen 
i undervisningen tillsammans med eleverna uppger drygt hälften av eleverna 
och tre fjärdedelar av lärarna att det genomförs ganska dåligt eller mycket dåligt. 
Enbart en av lärarna i studien anger att samplanering med eleverna sker på ett 
mycket bra sätt.
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ska kunskapsutvecklingen få stå tillbaka för svett i pannan?
De flesta är nog överens om att skolan är en viktig arena för insatser för att 
främja en god folkhälsa.28 Inom ramen för detta påstående finns det flera saker 
att begrunda, inte minst om folkhälsoaspekten enbart grundas på barns och 
ungdomars stillasittande och dåliga kosthållning. Genom att folkhälsoaspekten i 
betydelsen att öka aktiviteten hos barn och ungdomar många gånger legitimerar 
ämnet idrott och hälsa och ses som ett viktigt argument för det innehåll som 
väljs, finns en risk att ämnet blir konstruerat som ett aktivitetsämne snarare än 
ett kunskapsämne. Arbetsformen blir då viktigare än kunskaperna och kunskaps
kvaliteterna. Man kan då ställa sig frågan vilka kunskapskvaliteter som kommer 
i fråga om skolans idrott och hälsa ämne främst blir ett tillfälle för motion, där 
svett i pannan, förbränning av kalorier och att aktiviteterna ska vara roliga är det 
som dominerar. 

Kunskap eller rekreationsämne?
En intressant synvinkel i detta sammanhang är att flera undersökningar visar att 
majoriteten av våra barn och ungdomar rör på sig i relativt hög utsträckning.29 
Dock kan en grupp barn och ungdomar, ca 10–15 procent, urskiljas som mycket 
inaktiva. I debatten kretsar frågan ofta kring hur vi ska få denna grupp att bli mer 
aktiv, en fråga som förstås är av stor betydelse. Problemet är emellertid att det 
finns en risk att hamna i ett tänkande som enbart handlar om aktivitet kontra 
inaktivitet i termer av konditionsfrämjande aktiviteter. I detta glöms ofta lärandet 
och kunskapsutvecklingen i ämnet bort. Många barn och ungdomar behöver inte 
ett extra träningspass i veckan. Särskilt inte de som redan är mycket aktiva på 
sin fritid. En grundproblematik tycks vara att ämnet legitimeras utifrån en liten 
grupp elever som är i behov av fysisk aktivitet i termer av konditionsträning och 

28) Se t ex Nilsson 1996; Bremberg 2004.
29) Se t ex Folkhälsoinstitutet 2002.

utgångspunKtEr InFör saMtal
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fettförbränning. Om hälsoperspektivet i ämnet handlar om aktivitet, svett och 
förbränning så är det en majoritet av eleverna som inte har det behovet. Så vad 
är det dessa elever ska lära sig i ämnet? Eller behöver de inte ens delta? Frågan 
väcks åter igen om ämnet är ett rekreationsämne, ett kunskapsämne eller ett 
ämne som främst ska bidra till att lösa överviktsproblematiken i samhället. Eller 
annorlunda uttryckt, vad ska eleverna lära sig och varför? Det finns därmed ett 
stort behov av en diskussion kring såväl ämnets innehåll som dess arbetsformer, 
där de kunskapskvaliteter och kompetenser hos eleverna som ämnet syftar till 
att utveckla bör stå i fokus. Dilemmat handlar om att man å ena sidan har en 
grupp av elever, ca 10–15 procent, som är mycket inaktiva, utifrån vilka ämnet ofta 
legitimeras. Å andra sidan har vi en stor grupp elever som redan rör på sig i 
tillräckligt stor utsträckning men som även de har rätt till kunskapsutveckling i 
skolämnet idrott och hälsa. Hur hanterar man det i ämnet?

En viktig fråga i ämnets framtida utveckling är således att tydliggöra på 
vilka sätt som ämnet är ett hälsoämne som kursplanen indikerar, så att det inte 
framstår som ett rekreationsämne som för många elever enbart får till uppgift att 
vara ett avbrott från skolans övriga aktiviteter. Viktigt att diskutera blir då vilka 
grundläggande kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa som ämnet 
idrott och hälsa ska bidra med. 

Ett positivt ämne men inte för alla
Elevernas intresse för ämnet idrott och hälsa är enligt både elever och lärare i NU 
03studien mycket stort. Ämnet uppfattas även som intressant i jämförelse med 
övriga ämnen i grundskolan. Eleverna gör sitt bästa och uppger att de tar ansvar 
för sitt arbete. Många elever har lust att lära mer i ämnet och tycker ämnet är 
nyttigt. En hög andel av lärarna och nära hälften av eleverna anser att varje lektion 
har trevlig, positiv stämning. Intressant att påpeka är också att elevernas föräldrar 
har fått bedöma alla skolämnen när det gäller hur viktiga de är för barnets 
utveckling och lärande. Här bedöms idrott och hälsa som det femte viktigaste 
ämnet för elevernas framtida utveckling och lärande. Det är alltså i det stora 
hela en mycket positiv bild av ämnet som framträder i NU 03 enligt såväl elever, 
lärare som föräldrar. Samtidigt finns en grupp av elever på ca 10–15 procent som 
inte uttrycker positiva attityder till ämnet. En mindre grupp elever uttrycker även 
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att de utvecklas i en negativ riktning genom att delta i undervisningen. Det är 
en grupp som blir särskilt viktig att fokusera i ett framtida utvecklingsarbete. Ett 
par procent av eleverna uppger även att de aldrig deltar i undervisningen, och 
fyra procent att de sällan är med. Hur ska innehållet i ämnet idrott och hälsa 
utformas för att nå även dem? Och är det överhuvudtaget möjligt? Vad säger de 
elever som tycker att såväl innehållet som arbetsformerna är bra som det är i 
dag? Är det till och med en bromskloss för förändring i ämnet att så många trivs 
och tycker att det är kul, och hur balanserar man kraven på elevdemokrati mot 
behovet att förändra?

Motverkar undervisningen traditionella könsmönster?
I undervisning sker ofta ett skapande och återskapande av attityder och uppfatt
ningar. Skolan står inte fri från påverkan utan utgör snarare en spegling av det 
omgivande samhället.30 I vad som brukar beskrivas som normaliseringsprocesser 
skapas och återskapas uppfattningar om hur en individ bör agera för att bli 
accepterad och uppskattad av andra. Forskning visar att pojkars och flickors 
beteende redan från förskolan möts av olika budskap om hur de ska respektive 
inte ska vara och göra. 

Idrott och hälsa är det ämnet där pojkar som grupp har högre måluppfyllelse 
än flickor. De uppskattar också ämnet i högre utsträckning och uppger att de 
får visa vad de kan och känner sig duktiga oftare än flickor gör. Enligt studier 
i Larsson och Redelius31 framkommer att läroplanens intention att skolan ska 
motverka traditionella könsmönster inte tycks vara en uppgift som ses som sär
skilt angelägen av lärare i idrott och hälsa. Det tolkas oftast som ”att ta hänsyn 
till skillnader mellan könen”. Denna tolkning riskerar att istället för att motverka 
traditionella könsmönster, återskapa dem då utgångspunkten är stereotypa 
synsätt på pojkar och flickor.

Studier tyder på att många pojkar har svårt att förena manlighet med studieintresse 
genom att en ”antiplugg” attityd upplevs som mer statusfylld.32  Möjligen råder den 

30) Molloy 2003.
31) Larsson & Redelius 2004. 
32) Skolverket 2006.
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omvända relationen i ämnet idrott och hälsa. Fysiska prestationer kan relateras till 
vad som traditionellt anses som statusfyllda manliga förmågor och egenskaper, 
såsom fysisk styrka, självdisciplin och kampvilja. Skolprestationerna har på 
så vis betydelse för olika identitetsskapande processer vilka innefattar normer 
om ”manliga” respektive ”kvinnliga” kvaliteter. Dessa kan yttra sig i omdömen 
klasskamrater emellan som exempelvis ”att skjuta som en tjej” om en pojke inte 
är bra i fotboll. På så vis upprätthålls särskiljandet mellan flickor och pojkar, 
vilket även bidrar till att de betraktar sig som varandras motsatser. Möjligen 
kan även det faktum att många pojkar upplever obehag i koppling till idrott och 
hälsa undervisningen härledas till en känsla av stress eller otillräcklighet vad 
gäller förmågan att leva upp till föreställningar om en särskild form av statusfylld 
manlighet.  

Inflytande är viktigt för människors hälsoutveckling
I förhållande till andra ämnen är elevernas inflytande högt när det gäller att 
påverka innehållet i idrott och hälsa, men lägre när det gäller att påverka arbets
sättet. Än lägre är elevernas möjlighet att påverka hur länge de arbetar med 
olika områden inom idrott och hälsa samt deras möjlighet att påverka prov 
och bedömning. Pojkar anser oftare att de har inflytande än vad flickor gör. I 
jämförelse mellan NU 92 och NU 03 visar det sig också att elevinflytandet 
i ämnet har ökat i flera avseenden. Men viktigt att uppmärksamma är hur 
förhållandet mellan valfrihet och elevinflytande behandlas i undervisningen. 
Tolkas dessa begrepp på samma sätt? Det har inte undersökts i NU 03 men andra 
studier visar att elevinflytandet och elevmedverkan i idrott och hälsa framförallt 
verkar handla om att få vara med och välja aktivitet.33 Det är därigenom viktigt 
att uppmärksamma skillnaderna mellan att få välja på tre olika aktiviteter under 
en lektion och att ha inflytande på upplägget av undervisningen när det gäller 
innehåll och arbetsformer i relation till kursplanens mål.

Värt att notera i sammanhanget är att delaktighet och inflytande, enligt 
hälsoteoretikern Aaron Antonovsky,34 är en viktig faktor för människors hälso

33) Larsson & Redelius 2004, EVA 2004.
34) Antonovsky 1991.
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utveckling. Han påpekar att medverkan i socialt värdesatt beslutsfattande, det 
vill säga beslut som är av betydelse för eleverna, och en möjlighet att bestämma 
över sin situation är viktigt för utvecklandet av känslan av sammanhang. 
Ett förhållande som är viktigt för vår hälsoutveckling.35 På så sätt kan man se 
både frågor om elevers inflytande och delaktighet som integrerade i ämnets 
övergripande hälsoperspektiv.

Kompetensen att samarbeta behöver ges en innebörd
NU 03 visar att samarbete, och utvecklande av elevernas samarbetsförmåga, är 
ett väsentligt inslag i ämnet. Frågan är vilket samarbete, och vilka aktiviteter som 
leder till en utvecklad samarbetsförmåga. I studien lyfts samarbete fram som 
något mycket centralt i undervisningsinnehållet, men det framställs inte med 
den teoretiska eller begreppsliga grund i likhet med den som exempelvis fysisk 
träning har i fysiologin.36 Ibland beskriver lärarna olika samarbetsövningar som 
ett huvudmoment som ska genomföras i undervisningen, och ibland som en 
given effekt av att man till exempel spelar lagbollspel eller av olika lekar. Det är 
samtidigt oklart vad samarbete innebär, och hur eleverna förväntas utveckla sin 
samarbetsförmåga. Är det så att bara för att elever gör saker tillsammans så är 
en förmåga att samarbeta en positiv bieffekt, eller krävs det något mer? Och vad 
består denna samarbetsförmåga av som eleverna ska utveckla? Samtidigt är det 
intressant att notera att närmare 70 procent av eleverna i år 9 i NU 03enkäterna 
uppger att de utvecklat sin förmåga att samarbeta inom ramen för ämnet idrott 
och hälsa. Det är också intressant att se att samarbete, social kompetens och 
socialt lärande i relation till hälsa ibland diskuteras i termer av livskunskap,37 
men att skolans idrottsämne sällan verkar vara en del av denna diskussion, trots 
idrottsämnets starka fokus på social utveckling och samarbete.

35) Se även Nilsson 2003, Quennerstedt 2006.
36) Quennerstedt 2006.
37) Kimber 2004.
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Mer plats till kritisk förmåga och kollektiva samtal
När det gäller arbetsformerna visar NU 03 att Idrott och hälsa präglas av att man 
arbetar tillsammans genom exempelvis lekar och bollaktiviteter. Det framstår också 
som om alla elever gör samma aktiviteter samtidigt under lektionerna. Samtidigt 
visar NU 03 att diskussioner och reflektioner är mer sällan förekommande i 
undervisningen. Att utveckla en kritisk förmåga lyfts exempelvis inte fram av 
vare sig lärare eller elever som en viktig aspekt av undervisningen. Utrymmet 
för reflektion och dialog tycks också i och med ämnets fokus på hög aktivitet 
vara begränsat. Det kan tolkas som att innehållet och det som ska läras i ämnet 
är för givet taget och självklart, och behöver inte diskuteras eller reflekteras över. 
En annan tolkning skulle kunna vara synen på själva lärandeprocessen, det vill 
säga att ”bara man är ombytt och deltar så lär man sig”. Det tycks då mest handla 
om att skapa en vana hos eleven – att vara aktiv och röra på sig. Reflektioner 
över det praktiska görandet, över kunskapandet i handling verkar saknas i 
stor utsträckning. Görandet som framför allt tar utgångspunkt i fysiologiska 
förklaringsmodeller, innebär att exempelvis alternativa synsätt på hälsa, kropp 
och fysisk aktivitet sällan kommer till uttryck eller diskuteras i undervisningen. 
Frågor att fundera över är därmed hur möjligheter för reflektion och kritiskt 
tänkande kan utvecklas i ämnet? Här finns behov av att vidareutveckla metoder 
för såväl elevernas aktiva medverkan och reflektion som lärarnas yrkesroll och 
professionalitet.



att saMtala oM

1.   Hur hanterar man olika kunskapskvaliteter i idrott och hälsa om det är  
så att ”full fart och svett i pannan” är den huvudsakliga arbetsformen?

2.   Hur skapar du/ni en variation av arbetsformer i undervisningen och vilka 
arbetsformer vill du/ni använda för att utveckla olika kunskaper och 
kunskapskvaliteter i undervisningen?

3.   I många ämnen är enskilt arbete vanligt förekommande medan det 
i idrott och hälsa är främst arbete i grupp. Det innebär ofta att alla 
ska göra samma sak samtidigt. Risken med det är att skolans krav 
på individualisering sannolikt blir lidande. Hur skulle du/ni vilja 
individualisera undervisningen i idrott och hälsa på din/er skola?

4.   Vilka svårigheter upplever du/ni när det gäller att tolka läroplanens 
skrivningar avseende elevansvar, elevinflytande, delaktighet och 
individualisering?

5.   Är det så på din/er skola att eleverna i stor utsträckning väljer färdiga 
idrotter och spel när de själva får påverka innehållet? Kan det i så fall  
vara en bromskloss för förändring av innehållet i ämnet?

�.   Hur hanterar du/ni elevinflytandet för såväl pojkar som flickor på 
din/er skola? Handlar inflytandet om att välja aktivitet, vilken ordning 
aktiviteterna ska genomföras eller handlar det också om ett inflytande 
över vad de ska lära sig och hur de ska lära sig det?



�.   Hur kan gemensamma diskussioner och elevernas kritiska reflektion  
få plats i din/er undervisning?

�.   Hur hanterar du/ni gruppen elever som har negativa attityder och negativa 
upplevelser i idrott och hälsa? Hur ska innehållet och arbetsformerna  
i ämnet utformas för att nå även dessa elever? 

�.   Hur ser du/ni på könsskillnader och genusaspekter i din/er undervisning?  
Hur kan undervisningen organiseras så att den sker på likvärdiga villkor  
för pojkar och flickor? 

10.   Vilken innebörd kan kompetensen ”att samarbeta” få i ämnet? Hur kan 
kvaliteterna i denna kompetens göras mer begriplig?

Dina 
frågor
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3. Vad BEdöMs och BEtygsätts?

esultaten från NU 03 visar att det finns en likvärdighetsproblematik kopplad till 
bedömning och betygsättning såväl i idrott och hälsa som i övriga ämnen. Hur ser 
det ut i idrott och hälsa? I detta kapitel behandlas bedömning och betygsättning i 
ämnet, och frågor som kommer att beröras i kapitlet är: Uppnås målen i ämnet? 
Hur bedöms elevernas kunskaper i idrott och hälsa? Vilka kriterier tillämpas för 
att mäta prestationer och resultat? Hur väl kan eleverna själva uppskatta sin egen 
förmåga, och tycker de att betygen är rättvisa? 

Med avstamp i resultaten främst från NU 03 följer sedan avsnitten Utgångs-
punkter inför samtal och Att samtala om gällande bedömningsformer och betyg
sättning i idrott och hälsa. 

hur ser betygsättningen ut?
När det gäller uppnående av resultat i undervisningen i idrott och hälsa finns det 
inga enkla lösningar på utvärderingen av dessa. Inom ramen för NU 03 har, till 
skillnad från i vissa andra ämnen, inga faktiska prov av färdigheterna genomförts. 
Däremot finns en rad infallsvinklar inkluderade i undersökningen som kan ge en 
bild av detta område genom att elever och lärare tillfrågats. På samma sätt har de 
faktiska betyg som läraren gett eleverna lagts till den datafil som byggts upp av 
enkätsvaren. Kan man lita på den bild som eleverna själva ger? Ett svar på detta 

R

 
38) Moreau & Wretman 2005, s. 21.

”I och med att skolan fått ett utvidgat kunskapsuppdrag innebär 
det att de gamla bedömningsmetoderna inte räcker till. Lärare och 
elever behöver nya verktyg för att kunna bedöma elevernas arbeten i 
förhållande till läroplanens kvalitativa kunskapsmål.” 38 
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får man genom att jämföra elevernas egen åsikt om vilka betyg de ska få och de 
som läraren faktiskt gett eleverna. 

Det visar sig i NU 03 att det finns ett starkt samband mellan elevernas 
förväntade betyg och det faktiska betyg som läraren ger. Detta samband ser vi hos 
både pojkar och flickor, och de största överensstämmelserna mellan förväntat och 
faktiskt betyg gäller betygen godkänt och ’icke godkänt’, där mer än tre av fyra 
elevers förväntningar stämmer med faktiskt betyg. Vidare tycker eleverna också i 
stor utsträckning att läraren ger rättvisa betyg. Det finns ett tydligt samband mellan 
faktiskt betyg och elevernas syn på om läraren ger rättvisa betyg.  I studien är det 
dock så många som var fjärde elev som anser att läraren inte ger rättvisa betyg.

Man kan också se hur de erhållna betygen samvarierar med uppnåendet av 
olika målrelaterade moment och färdigheter som ingår i styrdokumenten. För 
att mäta elevernas kunskapsresultat utvecklades i NU 03studien en serie frågor 
utifrån kursplanens innehåll. Denna del i studien innehöll dels tolv frågor där 
eleven fick svara på om de lärt sig olika moment i ämnet (ja, delvis, nej), och 
dels tre frågor om färdigheter. I tabell 1 på nästa sida visas relationen mellan det 
eleverna uppger att de lärt sig i ämnet och de faktiska betygen.

Resultaten visar klara samband mellan de kunskaper eleverna anger att de fått 
och de faktiska betygen, då fler elever uppger att de lärt sig ett moment om de har 
ett högre betyg. Det gäller i alla hänseenden med ett undantag: friluftsliv, där det 
är små skillnader mellan betygsgrupperna. Av de elever med MVG anser endast 
drygt var fjärde elev att de fått kunskap om skog och mark under olika årstider.

Om vi tittar på det motsatta förhållandet, det vill säga de som anser att de inte 
lärt sig de olika delar av ämnets kunskapsinnehåll som efterfrågats blir bilden 
ytterligare nyanserad. Den låga betoningen av friluftslivet inom skolämnet idrott 
och hälsa framkommer genom att omkring var tredje elev oavsett faktiskt betyg 
uppger att de inte lärt sig något inom området. Högsta andelar med elever som 
uppger att de inte lärt sig momentet finns när det gäller friluftsliv, kunskaper om 
ätstörning och dopning samt ifrågasättande av bilder i media om hur man ska se 
ut. För alla de andra aspekterna finns en klar trend att det är färre som uppger att 
de inte fått kunskap inom området ju högre betyg eleven fått. Lägst andel elever 
som uppger att de inte lärt sig momentet ses när det gäller att veta att man mår 
bra av att röra på sig och att kunna olika idrottsaktiviteter.
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Tabell 1   Vad har eleverna som fått olika betyg lärt sig? andel ja (%).

Ej nått mål   G  VG MVG Totalt

lärt mig att man mår bra  
av att röra på sig 39,3 62,7 73,7 79,5 69,7  ***

lärt mig ta ansvar för min  
egen fysiska träning 34,1 45,5 61,4 70,6 56,8 ***

lärt mig hur jag kan förbättra  
min kondition 38,3 57,7 66,3 69,8 62,9 ***

lärt mig hur jag kan träna min  
styrka och rörlighet 35,4 53,0 63,8 67,1 59,6 ***

lärt mig om sambanden mellan  
mina levnadsvanor och hälsa 30,9 35,0 43,2 54,4 42,3 ***

Fått kunskap om friluftsliv (att vara  
i skog och mark) under olika årstider 22,5 25,8 29,0 34,5 28,2

lärt mig idrottsaktiviteter 39,5 58,2 70,3 82,2 67,5 ***

lärt mig ta hänsyn till både  
pojkar och flickor 39,5 47,0 55,3 62,1 53,3 ***

utvecklat min trygghet  
när jag rör på mig 28,0 38,1 51,2 59,5 47,6 ***

lärt mig att ifrågasätta reklam-
bilder om hur man ”ska se ut” 24,4 23,2 30,7 34,0 28,6 **

Fått kunskap om ätstörningar 30,9 22,8 30,9 33,5 28,7 **

Fått kunskap om dopning 28,0 23,9 36,4 39,8 32,4 ***

När det gäller färdigheter tillfrågades eleverna i NU 03 om tre färdigheter som 
kan ses som rimliga utifrån kursplanen: simning, dans och orientering. Frågorna 
gällde om de kan simma 200 meter, om de kan dansa tre olika danser samt 
om de kan hitta i skogen med hjälp av karta och kompass. En stor majoritet av 
eleverna (96 %) uppger att de kan simma 200 meter. Det är likväl en skillnad 
mellan denna andel i de olika betygsgrupperna. Drygt var tionde elev som inte 
får godkänt i ämnet uppger att de inte kan simma jämfört med en halv procent 
som fått betyget MVG i ämnet. Något sämre färdigheter rapporterar eleverna när 
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39)  Av de 6 788 eleverna i NU 03 är det 5,4 procent av pojkarna och 7,3 procent av flickorna som inte får 
godkänt betyg i ämnet. Vidare är det 65,1 procent av pojkarna och 52,9 procent av flickorna som får 
något av de två högre betygsstegen (VG, MVG).

det gäller orientering. Det är 84 procent av eleverna som anger att de kan hitta 
i skogen med hjälp av karta och kompass. Denna andel varierar starkt mellan 
betygsgrupperna. Drygt var tredje elev som inte får godkänt betyg i ämnet saknar 
denna kunskap jämfört med mindre än 7 procent av dem med MVG. När det 
gäller dans anger två tredjedelar av eleverna att de kan tre olika danser, och av 
de elever som fått betyget MVG i idrott och hälsa är det så mycket som en dryg 
fjärdedel som uppger att de inte kan dansa minst tre olika danser. Denna andel är 
också högre ju lägre betyg eleven fått. 

Eget idrottande ger högt betyg 
Enligt NU 03 är det drygt 94 procent av eleverna i år nio som uppnår målen i 
ämnet och därmed får minst betyget Godkänd, medan 20 procent av eleverna får 
betyget Mycket väl godkänd. Men hur kan variationen i betyg i idrott och hälsa 
förklaras? Kan man se några skillnader i betyg avseende elevernas bakgrund? 

Som tidigare konstaterats är idrott och hälsa det enda skolämne i grundskolan 
där pojkar har högre betyg än flickor, och denna skillnad har ökat sedan 1992 
års utvärdering.39 Studien visar också att det finns stora skillnader i betyg mellan 
elever i NUurvalet vars föräldrar har olika utbildningsnivå. Elever med föräldrar 
med eftergymnasial utbildning har tre gånger så hög andel Mycket väl godkänd 
som de med förgymnasial utbildning, vilka i sin tur har fyra gånger högre andel 
elever som inte nått målen. Samtidigt kan små skillnader ses mellan elever vars 
föräldrar har olika utbildningsnivå när det gäller svaren på frågor om att göra 
sitt bästa och att ta ansvar för sitt arbete i ämnet. Det är marginella skillnader i 
betyg mellan elever med svensk och utländsk bakgrund. Men det går att se vissa 
skillnader i färdigheter mellan elever med olika etnisk bakgrund. Bland dem som 
har båda föräldrarna födda utomlands samt de som själva invandrat är det fler 
som uppger att de inte kan simma eller orientera i skog och mark. När det gäller 
förmågan att dansa gäller det omvända. Ekonomiskt kapital har störst betydelse 
när det gäller att få betygen ej uppnått målen respektive Mycket väl godkänd. 
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För de mellanliggande betygstegen framträder inga skillnader mellan elever 
med olika ekonomisk bakgrund. Svaga samband kan också konstateras mellan 
ekonomiskt kapital och aspekter som att göra sitt bästa, ta ansvar för sitt arbete 
och bedöma sin egen förmåga i ämnet. Vissa skillnader visar sig även när det 
gäller att kunna simma och orientera i skog och mark. Frågan är hur man kan se 
på dessa skillnader ur ett likvärdighetsperspektiv.

Familj och fritid betyder mycket för resultatet
En annan viktig infallsvinkel på likvärdighetsfrågan är den stora betydelse 
som fritid och familj har för prestationerna i idrott och hälsa. Precis som 
korrelationen mellan de fysiskt aktiva på fritiden och som trivs bäst med ämnet 
och lär sig mest, som nämndes innan, är det också intressant, men knappast 
förvånande, att det i studien finns starka samband mellan eget idrottsutövande 
och högre betyg i ämnet. De som når de högre betygsnivåerna är enligt studien 
ofta aktiva i idrottssammanhang även på fritiden. Det blir intressant ur ett 
likvärdighetsperspektiv eftersom möjligheterna till deltagande i idrott ofta är 
såväl ekonomiskt som sociokulturellt avhängigt. Att eget idrottsutövande har stor 
betydelse för betyget säger givetvis också något om innehållet i undervisningen, 
och vad som värderas högt vid betygsättningen. Det väcker givetvis frågan om 
idrottsrörelsens inflytande.

Ett ämne där pojkarnas aktivitet återspeglas i betygen 
Ur ett könsperspektiv är det också intressant att de idrottsaktiviteter som pojkar i 
stor utsträckning utför på fritiden är de som dominerar i undervisningen (exem
pelvis bollsporter), och därmed med stor sannolikhet också i underlagen för 
betygen. Det är med hänsyn taget till detta kanske inte konstigt att pojkar får 
högre betyg i ämnet än flickor. Måluppfyllelse mätt med skolbetyg visar även ett 
starkt samband med elevernas självrapporterade aktivitet under lektionerna. Det 
visar sig genom att bland de elever med de två högsta aktivitetsnivåerna under 
lektionerna är det mycket få som ej får minst godkänt betyg i ämnet. Av de elever 
som deltar i undervisningen, men uppger att de inte rör sig särskilt mycket under 
lektionerna får 18 procent av pojkarna och 9 procent av flickorna ej godkänt 
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betyg. Det verkar således mer tillåtet för flickor än för pojkar att inte vara fysiskt 
aktiva under lektionerna. 

Generellt kan sägas att ämnet idrott och hälsa framstår som det mest typiska 
pojkämnet om man med NU 03 som bas jämför med övriga skolämnen. Samtidigt 
är det heller inte säkert att det enbart är genusaspekter som kan förklara resultaten 
i studien. Det finns ett behov av att analysera olika bakgrundsfaktorer samtidigt. 
NU 03studien visar att det finns andra viktiga faktorer än enbart genus att ta 
hänsyn till och ta upp i diskussioner runt ämnet, även om kön och genus givetvis 
är en viktig aspekt att hantera för ämnets framtida utveckling. Vilka av dessa 
olika bakgrundsfaktorer har således störst betydelse för utfallet i betyg? När man 
analyserar faktorerna tillsammans visar det sig att det är (i) eget idrottsutövande, 
(ii) föräldrars utbildning, (iii) kön och (iv) kulturellt kapital som i fallande 
ordning har betydelse för betyget i ämnet. Betydelsen av eget idrottande på 
fritiden är särskilt tydlig i studien. Däremot har inte etnicitet en egen betydelse 
utan kan förklaras med de nämnda faktorerna. En fråga att ställa är därför hur 
detta hanteras i ämnet för att uppnå en likvärdig undervisning, bedömning och 
betygsättning?

Bara man är med och är fysiskt aktiv så får man godkänt
I NU 03studien framkommer att det finns en relativt stor variation i betyg
sättningen mellan olika lärare. Det är ytterligare en problematik vad gäller 
likvärdighet. Generellt kan man säga att den fokusering på fysisk aktivitet som 
karaktäriserar ämnet i praktiken och som kännetecknas av ett positivt och aktivt 
deltagande, verkar precis som i andra studier40 vara en viktig grund för att få 
godkänt betyg i ämnet. ”Bara man är med och är aktiv så får man godkänt”. Det 
visar bland annat att bland elever med mycket hög aktivitetsnivå på lektionerna är 
det få som får underkänt. Att det aktiva deltagandet är en viktig grund för betyget 
kanske inte är så konstigt om ämnets huvudsakliga inriktning är rekreation och 
aktivitet med en bas i fysiologisk kunskap. Det verkar dock mer underligt om 
det är andra kunskapskvaliteter som är viktiga i ämnet. Studien visar också att 
många elever får betygen Mycket väl godkänd och Väl godkänd trots att de inte 

40) Eriksson m fl 2003.
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kan dansa och/eller att de inte kan hitta i skogen med hjälp av karta och kompass. 
Några elever har de högre betygen trots att de anger att de inte kan simma. Man 
kan därigenom ställa sig frågan hur högt kunskaper i dessa aktiviteter värderas i 
ämnet i relation till att vara så fysiskt aktiv som möjligt? 
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utgångspunKtEr InFör saMtal

Vad är det som ska bedömas i idrott och hälsa?
Resultaten av NU 03 pekar således på att det finns ett antal områden att förbättra 
och utveckla för att få en ökad likvärdighet i betygsättningen i idrott och hälsa. 
Ett handlar om tolkningar av uppnåendemålen som kriterier för godkänt. Vad 
innebär det exempelvis att kunna simma eller att kunna orientera i okänd terräng? 
Samtidigt kan man fråga sig om det är rimligt att få betyget godkänd eller något 
av de högre betygen om man inte kan simma eller dansa om eleven i övrigt når 
målen på de olika betygsnivåerna. En annan fråga handlar om vad eleven ska 
kunna för att få olika betyg. Det är otillfredsställande att, som utvärderingen 
visar, en elev i en skola kan få betyget godkänd fast eleven bara byter om och 
är närvarande men inte deltar aktivt, medan kraven på elever i andra skolor är 
betydligt högre. Andra studier visar också att eleverna ofta får betyg på sina 
attityder och sin inställning snarare än på sina kunskaper i ämnet – bara man 
visar den rätta viljan så får man godkänt. Kunskaper verkar krävas först på de 
högre betygsnivåerna.

Samtidigt krävs en omfattande diskussion om vilka kunskapskvaliteter som 
eleverna ska utveckla i ämnet, och hur man ska kunna bedöma dessa kunskaps
kvaliteter. Utgångspunkten för en sådan diskussion kan vara bedömningens 
inriktning i kursplanen. Där står att läsa att:

Bedömningen i ämnet idrott och hälsa avser elevens kunskaper om hur den 
egna kroppen fungerar och hur eleven bland annat genom regelbunden fysisk 
aktivitet och friluftsliv kan bibehålla och förbättra sin fysiska och psykiska hälsa. 
Det innebär att elevens kunskaper om vilka faktorer som påverkar den egna 
hälsan är en viktig bedömningsgrund. Elevens förmåga att använda kroppen för 
sammansatta och komplexa rörelsemönster på ett ändamålsenligt sätt liksom 
bredden av fysiska aktiviteter ingår också i bedömningen.

Ytterligare en bedömningsgrund är elevens förmåga att utföra rörelser med kontroll 
och precision liksom att med hänsyn till rytm och estetik ge uttryck för känslor 
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41) Eriksson m fl 2003, Quennerstedt 2006, Sandahl 2005.
42) Quennerstedt 2006.

och stämningar. Även elevens förmåga att reflektera över och värdera fysiska 
aktiviteters betydelse för livsstil och hälsa utifrån både ett individ- och  
ett samhällsperspektiv är av vikt vid bedömningen.

Frågor man kan ställa sig är: Vilka kunskaper och kunskapskvaliteter är det som 
uttrycks i bedömningens inriktning? Hur konkretiserar man inriktningen i kun
skaper som tydligt kan bedömas? I stället för att fokusera på elevernas inställning, 
hur fysiskt aktiva de är under lektionerna eller den enskilda aktiviteten såsom 
fotboll, schottis eller friluftstekniker, handlar betygsättning om att språkliggöra 
kunskaperna, formulera dem i konkreta kriterier och kommunicera dem till 
eleverna. En fokus på kunskaper och kunskapskvaliteter innebär därigenom att 
bedömning och betygsättning inte kan handla om konditionsnivå i termer av hur 
fort man springer på en två kilometers motionsslinga. Inte heller bör det handla 
om att eleverna kämpar och gör sitt bästa, och knappast heller hur högt eller hur 
långt någon hoppar, utan just vilka kunskaper eleven besitter.

Man kan med grund i flera andra studier41 också påpeka att en undervisning 
som till sitt innehåll baserar sig på måttbandet, tidtagaruret, poängprotokollet 
och tabellerna som ämnet i bland kritiseras för i liten utsträckning syns i 
studierna. Främst tycks det som att rörelseglädje samt att eleverna utvecklar ett 
positivt förhållande till den egna kroppen är de mest centrala utgångspunkterna 
för valet av undervisningsinnehåll. I de fall där det ändå påträffas är det främst 
vid betygsättning av de högre betygsgraderna (VG, MVG). Däremot visar Quenner
stedt42 att frågan om att tävla kan identifieras i större utsträckning i hans studie. 
Men inte i termer av att det är viktigt att jämföra eller att vinna, utan som att lära sig 
hantera både vinster och förluster. Tävlingsmomentet framstår därmed som något 
självklart och givet i de olika aktiviteterna i undervisningen, men med tillägget att 
tävlandet i skolans specifika miljö ska avdramatiseras och göras till något annat 
än att jämföra och hierarkisera. Men med tanke på att måttbandet, tidtagaruret 
och konditionstesterna i bland verkar komma fram vid betygsättning så kan att 
mäta, jämföra och vinna trots detta avdramatiserande få en mer framträdande 
roll i elevernas lärande i ämnet än vad som kanske avses av läraren. Det verkar 
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som att betygsättningen snarast ”tvingar” lärarna tillbaka till det enkelt mätbara 
med måttband och tidtagarur, förmodligen eftersom ämnets lärande och kun
skapskvaliteter, som också Larsson och Redelius43 påpekar, i liten utsträckning är 
språkliggjort och därmed relativt oformulerat. Man är inom ämnet idrott och 
hälsa relativt ovana att formulera sig i termer av kunskaper och kunskapsformer, 
vilket gör att processen att omsätta kunskaper i ämnet till betygsgrader som 
bygger på kunskapskvaliteter och vad eleverna lär sig i ämnet är en relativt 
komplex fråga. Det är dock en fråga som alla företrädare för ämnet Idrott och 
hälsa bör och måste ta tag i.

allsidighet i undervisning och bedömning är centralt
Dagens mål och kunskapsrelaterade betygssystem och den kvalitativa kunskapssyn 
som det bygger på har inneburit en stor omställning för skolan, lärare, elever och 
föräldrar. Det har skett en förskjutning av synen på bedömningens funktion. 
Dagens system betonar betygens betydelse för elevernas motivation och lärande 
genom djupinlärning, individualisering, självförståelse och reflektion. Det får 
konsekvenser för både undervisningen, bedömningen och betygsättningen.

En förutsättning för att systemet ska fungera är att lärare och elever, men även 
föräldrar, har en fungerande kommunikation kring vilka krav som ställs. Eleverna 
måste ha kännedom om kriterierna för olika betyg och vilka kvaliteter i sin kunskap 
de måste visa upp för att nå de olika betygsstegen. En annan förutsättning är att 
eleverna får möjlighet att visa upp olika kvaliteter i sin kunskap. Den miniminivå av 
kunskaper som alla elever ska uppnå finns beskrivna i kursplanens mål att uppnå, men 
som tidigare sagts är det kursplanens mål att sträva mot som ska vara inriktningen 
på undervisningen och inom mål att sträva mot ryms de olika former av kvalitet på 
kunskaper som eleverna ska kunna visa upp för att nå de högre betygen.

För eleven ger bedömningen en fingervisning om vad som är viktiga kunskaper 
inom ett område, men också på vilka olika sätt man kan visa sina kunskaper. För 
läraren som ska bedöma olika aspekter och kvaliteter av elevernas kunnande är 
variation i sätten att bedöma en förutsättning för att klara uppdraget. I Att visa 
vad man kan skriver Lisa Björklund:

43) Larsson & Redelius 2004.
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Vill vi att alla elever ska kunna undersöka, analysera, resonera och tolka måste vår 
bedömning spegla detta. Även hur resultatet av en bedömning presenteras har stor 
betydelse. Om ett resultat presenteras i form av en ensam siffra eller bokstav så kan 
det vara långt ifrån en strävan att beskriva elevers prestationer i termer av vad de 
kan och det är också långt ifrån komplexiteten hos det som är avsett att bedömas. 
Andra sätt att presentera resultat från en bedömning är alltså eftersträvansvärt.44 

skolans betydelse för elevens lärande kan inte förringas
Beror elevernas resultatskillnader på faktiska kunskapsskillnader eller på något 
annat? Frågan har diskuterats i decennier och fått olika svar. Som tidigare 
har konstaterats framträder i olika studier markanta skillnader mellan olika 
elevgruppers prestationer. Elever erfar olika utanför och inom skolan. Erfarenheter 
utanför skolan har betydelse för hur eleverna förhåller sig till kunskap, skolans 
språk och attityder till utbildning. Elevernas sociala och kulturella tillhörigheter 
kan spela roll för hur de förstår skolans förväntningar och krav. Emellertid bör 
förståelse av skolans egen betydelse för elevernas framgångar och misslyckanden 
också lyftas fram. 

Förväntningarnas betydelse på elevernas prestationer är väl beskrivna i Håkan 
Jenners forskningsöversikt.45 Där refereras till ett flertal studier om elevers moti
vation och hur den påverkas av vilka tolkningar (attributioner) man gör på elevers 
beteenden. Vilka förväntningar man förmedlar till en elev, hur man blir bemött 
som elev samt vilken professionell förståelse om hur lärande sker och utvecklas 
är viktiga aspekter att diskutera och beredd att ompröva. Studierna visar att det 
förmedlas olika förväntningar på elever med olika bakgrund och att det finns 
pedagogiska praktiker som förstärker elevernas upplevelser av dessa skillnader. 

Studien ”The Pigmalion in the Classrum” i USA, har haft stor betydelse i 
diskussionen om varför vissa elever klarar skolan och andra inte. Något som kan 
bero på lärarens förväntningar. I dag finns stor enighet kring förväntningarnas 
effekter för elevernas beteenden, motivation och prestationer. I ett pedagogiskt 
sammanhang är konsekvenserna av lärarnas förväntningar särskilt viktigt att 

44) Björklund 2004,  s. 116. 
45) Jenner  2004.
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beakta. Exempelvis har man sett att lärare betraktar sina elever med utgångspunkt 
i sina egna värderingar och behov. I ett första möte med eleven baserar läraren 
ofta sina intryck på basis av en begränsad information. Dessa första intryck kan 
påverka samspelet under lång tid framöver. Det förekommer också en omedveten 
tendens att karakterisera elever i termer av etiketter som ”bra”, ”dålig”, ”framåt” 
eller ”omotiverad”. Förstahandsintrycken av en elev kan vara svåra att ändra även 
om det finns motsägande information om elevens personlighet eller beteende. 

Förväntningarna kan förmedlas på olika sätt. Att ge beröm är viktigt men 
viktigare är hur elever uppfattar eller mottar lärarens beröm. Att lärarens 
förväntningar har betydelse för elevernas skolarbete är viktigt. Jenner under
stryker dock att:

[…] med pedagogens positiva förväntningar blir det inte alltid goda resultat (det är 
mycket annat som spelar in), men utan pedagogens positiva förväntningar blir det 
nästan aldrig goda resultat.46

Bedömning är en del av elevernas lärande
Inriktningen för vårt arbete med bedömning är att göra det väsentliga bedömbart 
och inte det enkelt mätbara till det väsentliga.47

Så skriver en grupp forskare vid Lärarhögskolan i Stockholm när de beskriver 
sin forskning kring bedömning av kunskap och kompetens. Det är en mening 
som också fångar den förändring i synen på bedömning som sker inte bara i 
Sverige utan även i övriga västvärlden. Det förekommer många olika begrepp 
som försöker beskriva detta, några exempel är pedagogisk bedömning, analytisk 
bedömning, processbedömning, lärandebedömning och kvalitativ bedömning. 
Ett begrepp som börjat användas allt mer är formativ bedömning.

Det traditionella sättet att bedöma elevers kunskaper har ofta varit skriftliga 
prov och ju fler rätta svar desto bättre kunskaper och desto högre betyg. Det är 
exempel på summativ bedömning, det vill säga bedömningen har summerat vad 

46) Jenner 2004, s 85.
47) Primgruppen, www1.lhs.se/prim/forskning/forskning.html (061120).
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eleven kan vid ett visst tillfälle. Den formativa bedömningen däremot handlar 
om att följa elevernas läroprocess och stimulera lärandet. Formativ bedömning 
skulle kunna beskrivas som ”bedömning för lärande” och summativ bedömning 
som ”bedömning av lärande”.48

I den kunskapssyn som uttrycks i både läroplan och kursplan ingår att eleverna 
ska skapa medvetenhet om sitt eget lärande, det gäller i svenska såväl som i övriga 
ämnen. Eleverna ska, enligt styrdokumenten, kunna reflektera över sitt eget arbete, 
värdera sin egen utveckling och sätta mål och planera för sitt fortsatta arbete. De ska 
få utveckla sin förmåga att själva bedöma sina resultat och kunna sätta sin egen och 
andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna. 
När man arbetar med formativ bedömning blir bedömningen en del av och ett 
stöd för elevernas lärande och en väg för läraren att få en allsidig bild av elevens 
kompetenser. Det kan även ses som en väg att öka måluppfyllelsen i skolan.

Ett formativt bedömningssätt förutsätter ett nära samspel mellan elev och 
lärare, med en kontinuerlig återkoppling till eleverna. Eleverna får respons, 
bekräftelse och en möjlighet att reflektera över sitt lärande individuellt och 
tillsammans med andra på olika sätt och i olika sammanhang. Ett syfte är att 
eleverna genom att analysera sina egna och andras prestationer ska få en känsla 
för kvaliteten av olika typer av arbeten. Genom att bedömningen stimulerar 
och synliggör lärandet kan eleven få tilltro till sin egen förmåga, motivation och 
självinsikt om den egna utvecklingen stärks. För läraren kan det bli lättare att 
diagnostisera en enskild elevs svårigheter och snabbare modifiera arbetssättet för 
att anpassa undervisningen så att elevernas kunskaper utvecklas.   

Den formativa och den summativa bedömningen står inte alltid i motsatsför
hållande till varandra. Den formativa bedömningens slutresultat, betygsättning, är 
till exempel alltid summativ. Ett formativt bedömningssätt utesluter inte heller prov, 
test och diagnoser, men i stället för ett domslut över elevernas lärande används de 
som ett verktyg för fortsatt lärande. Det handlar om att ständigt fråga sig vad de 
olika formerna av bedömning säger om elevens kunskaper och vad man går miste 
om att få veta vid bedömningen. Om eleven säger ”jag kan inte” – beror det på att 
eleven faktiskt är okunnig, eller beror det på att bedömningen inte har gett eleven 
en chans att visa vad den kan, därför att den inte mäter rätt kunskaper?

48) Petterson 2006, s. 16.
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En bild av sambandet mellan formativ och summativ bedömning kan vara en 
parallell inom idrottens värld. I konståkning bedöms konståkarna av domarna 
efter en rad olika kriterier i olika moment. Det är ett exempel på en summativ 
bedömning som tar hänsyn till konståkarens kompetens relaterat till de olika 
momenten, kriterierna och vilken kvalitet konståkaren visar i förhållande till 
de kriterierna. När sedan åket är över är det tränarens roll att använda detta 
i ett formativt syfte för ett fortsatt lärande och övande för att bli bättre så att 
konståkaren vid nästa bedömning kan visa upp ett högre kunnande och högre 
kvaliteter och på så sätt få högre domarsiffror.

Forskning visar att de elever som lyckas bra i sina studier är de som i hög grad 
reflekterar över sin lärandeprocess. De blir själva motorn i sitt eget kunskaps
projekt och får också ett redskap för ett livslångt lärande. Forskarna Paul Black 
och Dylan Wiliam,49 har analyserat ett antal studier från olika länder kring 
formativ bedömning. En slutsats de drar är att när man gjorde systematiska 
försök att stärka och utveckla den formativa utvärderingen, fick man också 
signifikant bättre lärande. Studieresultaten förbättrades påtagligt och framför allt 
för de svagpresterande eleverna. Det visade sig också att när eleverna involverades 
i bedömningsprocessen hade det goda effekter på lärandet och motivationen 
ökade, medan elevernas lärande inte gynnades av prov där eleverna enbart får 
poäng eller betyg.

Formativ bedömning är också en utgångspunkt för arbetet med de individuella 
utvecklingsplanerna, IUP, om de ska kunna fungera som ett pedagogiskt verktyg 
och stimulera elevernas lärande och förmåga att ta eget ansvar för lärandet, på det 
sätt som styrdokumenten uttrycker att skolan ska göra. Sambandet kan beskrivas 
som att grunden för IUP är vad den formativa bedömningen kommer fram till 
eftersom en sådan bedömning och utvärdering ger vägledning om elevens starka 
och svaga sidor och konkretiserar det eleven behöver utveckla i nästa steg.

Det finns många olika verktyg att arbeta med i samband med formativ 
bedömning, några exempel är: löpande protokoll, träningsdagböcker, projekt
arbeten, dagböcker, utvecklingssamtal, portfolio. Grunden är att lärare och elever 
får tillgång till varierade bedömningsunderlag och metoder för att främja och 
bedöma lärande inom olika områden. 

49) Black & Wiliam 1998, s. 139ff.
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Figur 1    Bilden ger en beskrivning av formativ och summativ bedömning.  den illustrerar  
också kopplingen mellan betyg och summativ bedömning å ena sidan och Iup  
och formativ bedömning å andra sidan.  Källa: Myndigheten för skolutveckling



att saMtala oM

Fler 
frågor?

1.   Till vad relaterar du och dina kollegor kunskapskraven? Till mål att uppnå, 
mål att sträva mot, bedömningens inriktning eller betygskriterierna?  
Vad ligger till grund för det val du/ni gör? Hur försäkrar du/ni att 
tolkningen ligger i linje med styrdokumentens intentioner?

2.   Hur strävar du/ni mot en likvärdig bedömning och betygsättning?  
I relation till andra lärare på skolan? I relation till andra skolor? Hur kan 
du/ ni konkret gå tillväga för att garantera en likvärdig bedömning och 
betygssättning inom skolan och mellan skolor i kommunen?

3.   Hur skulle du/ni beskriva kriterierna för bedömning i idrott och hälsa 
för en kollega i ett annat ämne? Hur skulle du/ni beskriva kriterierna 
för elever och föräldrar så de får förståelse för kunskapsmålen och den 
bedömningsgrund som används?

4.   Hur arbetar du/ni för att synliggöra mål att sträva mot i såväl 
undervisningen, lokala kursplaner, individuella utvecklingsplaner (IUP) 
som i utvecklingssamtalen?

5.   Vilka bedömningsformer dominerar din/er undervisning i dag? På vilka 
sätt kan du/ni utveckla former och underlag för bedömning så att 
eleverna får en bättre möjlighet att veta var de befinner sig i relation till 
kursplanernas mål?

�.   Vad tror du/ni är orsakerna till att pojkar har bättre betyg än flickor i idrott 
och hälsa? Är det pojkars fysiska prestationsförmåga som bedöms eller har 
pojkar större kunskaper om vad som påverkar hälsa?

�.   Vilka kunskaper och kunskapskvaliteter anser du/ni är viktiga för att få  
ett godkänt betyg i ämnet idrott och hälsa?

�.   Hur förklarar du/ni skillnaden idrott kontra ämnet Idrott och hälsa.  
Hur blir denna skillnad tydlig i handling (undervisning) och bedömning?
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Idrott och hälsa – en samtalsguide  
om kunskap, arbetssätt och bedömning

Vad kan vi lära av bilderna från nationella utvärderingen av grundskolan, NU 03? 
Denna samtalsguide i idrott och hälsa erbjuder lärare i arbetslag och ämneslag ett 
konkret verktyg för att reflektera över och samtala om undervisningens inne
håll, arbetssätt och bedömning. Den innehåller viktiga slutsatser från NU 03 med 
efterföljande utgångspunkter och diskussionsfrågor att lyfta i skolans olika samtals
arenor eller för egen kompetensutveckling. 

Vad behöver vi vidareutveckla i de olika ämnena och vad kan vi i arbetslag och 
ämneslag lära av varandra för ytterligare framsteg i elevernas lärande? NU 03 har gett 
ett rikt material som kan ligga till grund för grundskolors och kommuners utveck
lingsarbete.

Förhoppningen är att detta stödmaterial kan bidra till skolornas arbete med 
att fördjupa det professionella samtalet om skolans kunskapsuppdrag. Det handlar 
om att skapa en gemensam syn på hur läro och kursplanens mål borde gestaltas i 
undervisningen och därmed bygga upp en gemensam aktionsplattform samt skapa 
likvärdiga villkor för lärandet inom skolan och mellan skolor.

www.skolutveckling.se
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