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Sammanfattning:

Syftet med denna studie är att undersöka när idrottslärare bedömer eleverna som närvarande
på en idrottslektion och vilken betydelse närvaron har vid betygsättning. Undersökningen är
en kvalitativ studie som utfördes med intervjuer av elva idrottslärare. Resultaten från
intervjuerna visar att de flesta lärarna anser elever närvarande när de är ombytta och deltar på
lektionen samt när de gör andra teoretiska och/eller praktiska uppgifter som ingår i ämnet
idrott och hälsa. Slutsatsen av undersökningen är att eleven räknas som närvarande när den
deltar på lektionen eller gör alternativa uppgifter men att betyget påverkas när eleven gör
alternativa uppgifter. Lärarna hävdar att eleverna inte kan höja sitt betyg genom alternativa
uppgifter, de kan rädda sitt betyg eller få ett sämre.

Nyckelord: Bedömning, betygskriterier, idrott och hälsa, kursplan, närvaro
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1 INLEDNING
Idrott och hälsa är till största delen ett praktiskt ämne där en fysisk aktivitet är en grund för att
bli bedömd och få ett betyg. Författaren har 15 års arbetslivserfarenhet och vet att närvaron är
viktig i arbetslivet om man vill ha lön. Arbetsgivaren gör bedömningen efter närvaro och
prestation. Man kan med en enkel jämförelse se att det är lika i skolan och i arbetslivet.
Närvaron belönas i någon form som i detta fall betyg eller pengar.

Allt för ofta, enligt idrottslärare, kommer elever och inte har ombyteskläder med sig. Det kan
vara av olika anledningar men de är närvarande utan att de deltar i undervisningen. För att
kunna uppfylla aktuella styrdokument ska enligt min erfarenhet eleverna delta i praktiska
moment och inte bara i de teoretiska momenten. I styrdokumenten står det bara vilka mål som
eleverna ska uppnå.(Skolverket, Werner 2005) Det står inget om vad eleven ska göra om den
inte deltar i den fysiska aktiviteten. Det blir lärarens uppgift att ta fram uppgifter till dessa
elever som inte deltar. Närvaron kan ta olika skepnader har jag fått uppleva under min praktik
ute i skolan och som vikarierande idrottslärare. Elevnärvaroaspekten är en viktig fråga i
skolämnena och hur eleven ska tolkas som närvarande så att en bedömning kan göras. Eleven
ska bedömas för både det teoretiska och praktiska i idrott och hälsa, menar Grönlund (2008
s.22). Men under idrottslektionerna ska inte närvaron ha någon betydelse för betyget.
Bedömningen och betygsättningen sker när eleven uppnått sina mål.

Enligt erfarenhet av samtal med idrottslärare och praktik vid skolor, har närvaron en betydelse
vid betygsättning. Idrottslärarna ser ofta till närvaron och vad eleverna presterat när de
bedömer vilket betyg de ska sätta. De har närvaron med som ett kriterium. Vilket de meddelar
eleverna genom de lokala betygskriterierna. I dessa står att eleven ska vara närvarande och
fysiskt aktiv. Eleverna på de skolor som ingår i undersökningen har fått betygskriterier och
målsättning som de ska jobba mot. Därigenom får närvaro och flit naturligtvis indirekta
konsekvenser för möjligheterna att uppnå målen och möjligheterna att tillägna sig önskvärda
kunskaper enligt Annerstedt (2002 s.227). Om olika lärare har olika definitioner vad gäller
närvaro och vad de anser som giltig närvaro, det finner jag intressant att undersöka.

Närvaro har en stor betydelse i både skola och arbetslivet (se ovan). Under skoltiden ska man
till stor del vara närvarande och delta för att uppnå målen för att bli bedömd och godkänd. Det
finns distanskurser där man arbetar på annan plats men ändå ska vara närvarande för att visa
ett resultat. I dagens skola där det finns Internet och lokala nätverk, kan elever jobba från
annat håll i de teoretiska ämnena. Idrott och hälsa är ett praktiskt och socialt ämne som kräver
att eleven deltar med en fysisk närvaro (Engström och Redelius 2002 s.274). För att uppnå en
del mål ska man vara fysiskt aktiv och närvara för att läraren ska kunna göra en bedömning
(Larsson och Mardones 2007 s.58). Många av eleverna arbetar för att klara kurserna de läser
och de betyg som de ska söka jobb på. I arbetslivets värld krävs det också en närvaro.

Begreppet närvaro är svårtolkat i sig själv och sätter man det i ett sammanhang kan det bli
suspekt. En person kan vara närvarande på pappret men fysiskt kan den vara passiv och
frånvarande. Vid en idrottslektion kan en elev vara ombytt men ändå vara passiv. Eleven
aktiverar sig inte eller håller sig undan. Det kan vara så att eleven inte vill vara med men ändå
är ombytt. Elever som inte är ombytta och utför andra uppgifter är aktivt närvarande på ett
mentalt plan. Vid flertalet skolor finns det ett närvarosystem som den enskilda skolan tagit
fram (Eriksson, Gustavsson, Johansson m fl 2003 s.48). Det kan vara ett speciellt dataprogram
eller ett eget program framtaget för närvarokontroll.
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1.1 Bakgrund
En lärare ska följa de regler och förordningar som Skolverket har tagit fram även om de är
tolkningsbara (Imsen 1999 s.176). De nationella styrdokumenten är kursplaner, läroplaner och
betygskriterier som finns för hela landet. Dessa dokument är skrivna på ett övergripande sätt
och blir till ett tolkningsobjekt för lärarna. Styrdokumenten tolkas och skrivs ned till lokala
dokument för de enskilda skolorna. Lärarna har då egna styrdokument som de har tolkat från
de nationella dokumenten (Imsen 1999 s.179). Där ska det framgå hur och vad eleven ska
göra för att uppnå ämnenas mål. Tolkningarna av de nationella och lokala styrdokumenten är
olika från lärare till lärare. Enligt Annerstedt skiljer sig tolkningarna eftersom lärare har olika
erfarenheter från samhället och yrkesutövandet (2002 s.124).

I kursplanen för ämnet idrott och hälsa står det bland annat följande om kursernas syfte och
mål. Den visar vad eleverna ska sträva mot och för att eleverna ska utvecklas.

Ämnet idrott och hälsa syftar till att utveckla elevens fysiska, psykiska och sociala förmåga samt ge
kunskaper om den egna livsstilens betydelse för hälsan. […] skapa förutsättningar för alla att delta i
olika aktiviteter på sina egna villkor, utveckla gemenskap och samarbetsförmåga samt förståelse och
respekt för andra.
(Skolverket 2003 s.112)

I syftet menar skolverket att alla elever ska vara med och delta på sina villkor så att de kan
lära sig samarbete, menar Grönlund (2008 s.21). Så menar även Eriksson, Gustafsson,
Johansson i sin rapport (2003 s. 36). Eleverna ska få ett perspektiv som de har med sig senare
i livet. Samtidigt ska läraren skapa förutsättningar så att alla elever ska kunna delta på
lektionen. Har läraren gjort det och eleverna deltar, kan eleverna få den inlärningen. Larsson
och Melin menar ”För att ett lärande ska kunna ske på en idrottslektion är en förutsättning att
eleven deltar aktivt” (Larsson och Melin 2007 s.276). Idrottsämnet är ett fysiskt ämne där
eleven jobbar med kroppen som ett verktyg för att förbättra hälsan. Det kan uppfattas som det
är färdigheten som står i centrum vid idrottsundervisningen, vilket det gör enligt Annerstedt
(2002 s.108).

Ämnet idrott och hälsa innefattar också ett socialt lärande så till vida att eleverna ska visa
kamratskap och fairplay (Grönlund 2008 s.20). Med fairplay menas att ödmjukhet ska visas
till med- och motspelare, samt att man ska utöva aktiviteterna efter de regler som finns och
inte protestera mot dessa. Med det syftet blir idrott och hälsa ett ämne där närvaron är viktig.
För att eleverna ska nå sina mål ska de visa upp sina kunskaper vilket kräver att de är
närvarande (Larsson och Melin 2007 s.277). Grönlund (2008 s.22) har också den
uppfattningen. Han menar att det målrelaterade betygsystemet bygger på att eleverna ska visa
upp sina kunskaper som motsvarar på förhand uppställda mål och det krävs därför att eleven
är närvarande. Syftet i styrdokumenten säger att eleverna ska delta (läs bilaga 1 Ämnets syfte
och bilaga 2 Ämnets syfte och roll i utbildningen) vilket kan tolkas som att vara närvarande.
Elevens närvarande blir då ett kriterium vid lärarens bedömning. Men styrdokumenten säger
att närvaron inte är ett kriterium vid betygsättning. För enligt Skolverket passar inte det in i ett
målstyrt system, menar Grönlund (2008s.21). Det finns alltid en risk att kriterierna uppfattas
som mål när det istället är kriterierna som ska konkretisera målen (Annerstedt 2002 s.128).

Enligt styrdokumenten får man inte använda närvaron som betygsunderlag utan det är målen
som ska uppnås som det ska fokuseras på. Det blir motsägelsefullt mot styrdokumenten när
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läraren kräver närvaro. Läraren måste se för att bedöma. Skolverket har gjort exempel på
bedömningskriterier där det bland annat står:

Att lokalt konkretisera betygskriterier i termer av närvaro kan inte i sig ses som någon kvalitet av
måluppfyllelse. Att eleven är närvarande, deltar i och är aktiv på lektionerna och andra aktiviteter är
viktigt för att det ska ske något lärande, men för att nå måluppfyllelsen så krävs kunskap i vidare mening
än att delta.
(Skolverket 2005 s.6.)

När det står så i ett exempel från Skolverket tolkar jag det som om de tänkte mer på de
teoretiska ämnena än på de mer praktiska ämnena i skolan som idrott och slöjd. Enligt
Redelius kan det lokalt på vissa skolor, förekomma att närvaron är ett kriterium i ämnet
idrott och hälsa. Och det är för lätt att bli godkänd eftersom uppnåendemålen är för lågt
ställda (Redelius 2007 s.225). Hon kommenterar Skolverkets bedömningsexempel ovan
med att ”Närvaro, god ordning och rätt klädsel är en förutsättning för att ett lärande ska
ske, men det ska alltså inte betygsättas” (Redelius 2007 s.226). Med Redelius tolkning är
det alltså främst för betyget G som det ställs krav på närvaro, men det borde alltså inte
räcka för att bli godkänd (Redelius 2007 s.226). Enligt en studie av Redelius tror de flesta
eleverna att lärarna använder närvaron som ett viktigt kriterium när de ska sätta betyg
(2007 s.226f). Idrott och hälsas huvudsakliga inriktning är rekreation och aktivitet med en
bas i fysiologisk kunskap, därför blir det aktiva deltagandet en viktig grund för betyget
(Larsson och Mardones 2007s.45). Ämnet idrott är praktiskt i den meningen att eleverna
ska utföra en aktivitet, kroppslig rörelse så läraren har sett eleven uppfylla målet.
Naturligtvis krävs det att eleverna är närvarande för att visa upp sina kunskaper (Grönlund
2008 s.21).

Larsson och Redelius ställer också frågan om vad som ska bedömas. De undrar hur man i
så fall ska konkretisera de kriterier som ska gälla så att de blir uppenbara för de elever som
ska bedömas och betygsättas (2004 s.238). Dessa frågor tror författarna handlar om att
göra avgränsningar. Larsson och Redelius menar att vid betygssättning verkar mycket
också handla om sådant som nödvändigtvis inte behöver uppfattas som kunskap. Det är till
exempel att delta i undervisningen (2004 s.232). Närvaron blir då en del i betygskriteriet
när bedömning ska ske.
För att eleven ska nå kunskap och förbättra sina resultat som sedermera ska betygsättas,
ska eleven närvara och redovisa sina resultat för idrottsläraren. Det uppstår då problem vid
betygsättningen för lärarna. Följer lärarna de nationella styrdokumenten kan det bli svårt
att bedöma elever som inte närvarar om inte lärarna gjort egna tolkningar av
styrdokumenten.

1.3 Litteraturgenomgång

1.3.1 Begreppsdefinition vid bedömning

Närvarande definieras som ”Finnas på plats vid en viss händelse” i Svenska Akademiens
ordbok (2006 s. 628). Och deltagande som ”Vara med i (om) en händelse” (2006 s. 140). När
lärarna tar elevernas närvaro menar de att eleven finns på plats vid lektionen. Det finns inget
som visar att de deltagit under lektionen. Såvida läraren inte noterat att eleverna har deltagit.
Det är en skillnad mellan dessa begrepp som kan vara viktig vid bedömning. Eleven som har
fått närvarande behöver inte ha deltagit på lektionen. En bedömning kan då inte göras. Har
eleven däremot närvaro och deltagit, kan en bedömning göras.
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1.3.2 Bedömning och betyg
Grunderna för betygsättning kan, enligt Redelius (2007 s.229), vara både objektiva och
subjektiva. Med den objektiva grunden, menar hon, att man som enskild lärare ska ta del i de
riktlinjer och anvisningar som finns. Lärarna ska sätta sig in i de regler som gäller för ämnet
med mål och kriterier. Dessa regler finns i styrdokumenten. Med den subjektiva grunden
menar Redelius (2007 s.231) att läraren både för sig själv och med kollegor bör föra en dialog
om var man står i bedömningsproblematiken. Betygsättning innebär i hög grad att ta ställning
och det görs mer eller mindre medvetet (Redelius 2007 s.229). I ställningstagandet märks vad
en lärare värderar högst och det sker vid bedömningen, enligt Redelius. Det Redelius skriver
är en sammanfattning av en undersökning som gjorts om idrottslärare i deras bedömning och
ställningstagande. Undersökningen har inte publicerats i sin helhet ännu.

Annerstedt (1995) och Kane (1974) skriver i en avhandling respektive bok om styrdokument
från staten som idrottslärare ska följa. Läroplaner och förordningar representerar enligt,
Annerstedt (1995 s.145), samhällets syn på skolan och hur arbetet där bör bedrivas. Med
dessa ramar och rekommendationer vet läraren vilka mål som ska uppnås. Läraren använder
då de medel som krävs för att nå målen. Det är en sida av styrdokumenten som är mer fria att
tolka och följa.
Den andra sidan blir mer styrd där läraren åläggs att använda de anvisade medlen från staten
(Kane 1974 s.53ff). Där menar Annerstedt (1995 s.145ff) och Kane (1974 s.54) att läraren får
en roll som professionell yrkesutövare och en roll som tjänsteman. Det kan gå emot den
enskilda lärares uppfattningar med dessa samhällsförväntningar. Författarna visar att lärarna
tolkar styrdokumenten olika. Kane visar också att engelska lärare har olika tolkningar i sina
läroplaner. I hans bok visar det sig att styrdokumenten även var svårtolkade på 70-talet av
lärarna. De äldre kursplanerna kunde vara svåra att tolka och de kunde tolkas olika.

Bob Carroll är en engelsk författare och idrottsforskare som skriver om vad och hur eleverna
ska bedömas i idrotten. Han förespråkar efter sina tolkningar av läroplanen att eleverna med
sina kunskaper och färdigheter ska visa upp hur de kan motionera och hur de gör för att
förbättra sin kondition och hälsa. Det ska, enligt Carroll, ske genom olika program som
eleverna sätter ihop. För att nå högre betyg i idrott ska man inte bara nå till en viss gräns av
praktiskt utövande utan man ska även förstå innebörden med just den aktiviteten, menar
Carroll (1994 s.90). Han menar att man ska ta bort bedömning som sker via tester.

Wirdheim och Wirdheim (1990 s.87) menar att det är orimligt med så högt satta
målbeskrivningar när det sedan bara finns någon enstaka veckotimme att förverkliga målen.
Med så lite tid för eleverna att jobba på missar de mycket färdigheter och kunskap om de är
frånvarande från idrottslektionen.

Per Andersson (2000) har gjort en undersökning som fokuserar på elevernas erfarenhet
gällande hur eleverna tror de blir bedömda. Kategorierna Andersson (2000 s.18) fick fram
gällande bedömningen var individuella kunskaper, uppträdande och närvaro samt nationella
prov. Han relaterade resultaten till elevernas framtidsplaner och elevers personliga utveckling.
I resultaten visar det sig att eleverna tror att närvaron har betydelse när de blir bedömda.

1.3.3 Närvaro
Engström och Redelius (2002 s.245) skriver att det finns ett behov hos människan av
samhörighet, och att det är ett grundläggande behov att få uppleva känsla av värde i en positiv
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kommunikation. En positiv kommunikation kan vara när eleven får beröm av både lärare och
elever vid en övning. Det är också när eleven känner att den har presterat bra.  En sådan
kommunikation får inte eleven när den är frånvarande och inte deltar aktivt i aktiviteten utan
följer den från åskådarplats, enligt Engström och Redelius (2002 s.245). De menar att eleven
hamnar utanför gemenskapen och deras självkänsla sjunker. Risken är då stor att eleven
reagerar med negativa känslor. Författarna menar indirekt att närvaron är viktig för
bedömningen när eleverna deltar på idrottslektionen.

I en rapport från Nauclér och Vågberg (2005), gör författarna en kartläggning av
forskningsområden inom gymnasieskolan och idrottsämnet. Författarna har gjort en
undersökning bland idrottslärare om deras arbetssituation och vad den yrkesgruppen handskas
med för problem. I ett avsnitt som handlar om elevfrånvaro säger en av de intervjuade lärarna
att en del elever har godkänt i ämnet och behövde inte vara med på idrotten under sista året i
grundskolan. Lärarna försöker ge dem ett val när de börjar på gymnasiet med att fråga vad de
vill träna. ”De ska känna att det är en omstart när de börjar gymnasiet”, säger en lärare i
undersökningen (Nauclér och Vågberg 2005 s.15). I undersökningen frågade författarna vad
skolan som lärarna tjänstgjorde på har för åtgärder för elever med hög frånvaro. Svaret var att
på en del skolor hade idrottslärarna avsatt en viss tid för att för dessa elever där de fick extra
tid att jobba ifatt. Vid en skola har de skapat en fortbildningsprofil där idrottsläraren
tillsammans med skolsköterskan samarbetar och aktiverar eleverna så de lyckas nå ett G
istället för IG eller streck.

Närvaro, god ordning och rätt klädsel är förutsättningar för att ett lärande ska ske skriver även
Larsson och Melin (2007 s.276). Men det ska inte betygsättas. De skriver att när det gäller G
då ställs det krav på närvaro. Författarna säger vidare att det inte borde räcka för ett godkänt
betyg med att bara vara närvarande utan de vill även se aktivitet från eleverna. I deras
undersökning tar de upp svårigheter eftersom idrottsläraren ställs inför vid bedömning och
betygsättning.

Korp har skrivit en avhandling som bygger på studier av hur nationella prov används och
fungerar i betygsättningen. Korp gjorde en jämförelse mellan olika skolor och intervjuade
lärare i de ämnen som har nationella prov. Hon frågar hur exempelvis närvaron på lektionerna
påverkar betygsättningen. Lärarna i hennes undersökning hade den inställningen att man
måste ta hänsyn till elevernas närvaro eftersom en del ämnen är färdighets- och
kommunikationsämnen (Korp 2006 s.212).

I en artikel diskuterar Grönlund hur idrottslärarna resonerar och agerar i en av de frågor som
berör eleverna och läraren mest, vad sätter man betyg på och hur sätter man betyg? Han
behandlar olika frågeställningar till betygsättning och bedömning och diskuterar hur han och
de övriga lärarna i skolan arbetar kring problematiken med bedömning och betygsättning. Ett
av de problem som stöts på är betygskriterierna med dess innehåll, där han anser att närvaro
och samarbete är viktiga och att de ofta bedöms (Grönlund 2008 s.21). Han menar vidare att
skolverkets kriterier är så formulerade att det lämnar tolkningsmöjligheter till lärare och
elever (Grönlund 2008 s.21).

1.4 Syftet och frågeställningar
Syftet i denna studie är att undersöka när idrottslärare anser eleverna som närvarande på en
idrottslektion och vilken betydelse närvaron har för betygen. Får eleverna andra uppgifter av
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lärarna om de inte är ombytta men ändå vill delta. Mitt syfte mynnar ut i dessa
frågeställningar:

1. När anser idrottsläraren en elev som närvarande på en idrottslektion?

2. Vilka uppgifter får eleverna när de inte är ombytta?

3. Vilken betydelse har närvaron för betygen?

4. Hur påverkas betygen av den passiva närvaron?
Med passiv närvaro menas att eleven hjälper läraren att döma, ta tid, mäta, teoretiska
uppgifter, gå promenader mm.

2. METOD
Metoden som använts i undersökningen har varit genom intervjuer. Det är elva idrottslärare
från nio olika skolor som har intervjuats. Vid dessa intervjuer framkom olika uppfattningar
om begreppet och innebörden av närvaro under idrottslektionen. Metoden är den kvalitativa
intervjun med fasta frågor inom ämnesområdet som bas.

För att besvara den första frågeställningen så görs det en analys av intervjuerna, se vidare i
analysmetoder. Analysen resulterar i beskrivningskategorier som är gemensamma svar av
lärarna och som mynnar ut till svaret på frågeställningen. Undersökningen riktas inte på
färdigheter och kunskaper utan på kvalitativa likheter och skillnader i idrottslärarnas sätt att
erfara fenomen i omvärlden.
I den andra och tredje frågeställningen analyseras lärarnas bedömning mot den nationella
läroplanen och betygskriterierna.
Hassmén och Hassmén (2008 s.7) anser det viktigt för idrottslärarstudenter att på ett
vetenskapligt sätt omsätta de praktiska aktiviteterna och övningarna till teori. Även om det är
studenter vid högskolor med inriktning mot idrott som är den primära målgruppen är den
användbar för andra forskningsämnen. Författarna menar att idrottsforskningen inte längre
skiljer sig från annan forskning. Den följer den vetenskapliga formen och upplägget.
Forskningen om idrott var förut ofta integrerad med ett annat ämne när en forskare skulle
doktorera i ämnet. Då var idrottsforskningen mest fokuserad på kroppen och dess rörelser
men har utvidgats och blivit bredare som forskningsansats. Författarna vill med sin bok
erbjuda läsarna kunskaper i att skriva om ämnet idrott på ett vetenskapligt förhållningssätt.
Johansson och Svedner (2006) har skrivit en handledningsbok om examensarbetet i
lärarutbildningen. Det är en handledning genom hela processen av uppsatsskrivande.
Författarna visar olika vetenskapliga förhållningssätt när man behandlar sitt material. De
använder ämnen i tidigare examensarbeten som illustrationer för de vetenskapliga metoderna.
Man ska få praktiska insikter i vetenskapligt tänkande, menar Johansson och Svedner (2006
s.9).

2.1 Urval
I undersökningen har 11 lärare intervjuats från 9 skolor som ligger i mellansverige. Lärarna är
i åldrarna 30-60 år och har olika erfarenheter från idrottsläraryrket. Fyra av lärarna
undervisade även i andra ämnen men till största delen undervisar de i idrott och hälsa.
Resterande har undervisat i idrott i hela sitt yrkesliv. Lärarna var två kvinnor och nio män. En
sådan spridning av erfarenhet, ålder och kön valdes för att svaren under intervjuerna skulle
skilja sig så mycket som möjligt. Idrottslärare på samma skola kan vara påverkade av
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varandra och ha liknande arbetssätt vad gäller ämnet som arbetet handlar om. Valet av skolor
skedde spontant och det skulle vara rimligt att kunna besöka dessa med tanke på avståndet.
Under arbetet i undersökningen har jag varit tydlig med att informera deltagarna om att allt är
frivilligt. Alla lärare i undersökningen är anonyma för att inget i resultatet eller något citat ska
kunna kopplas till någon av de deltagande lärarna. Detsamma gäller skolorna som lärarna
tjänstgör vid. Lärarna har via ett e-mail fått ta del av min undersökningsmetod och syftet med
undersökningen. De jag intervjuade visste att jag studerade till idrottslärare och vilken
bakgrund jag har. Detta för att lärarna ska få en inblick i undersökningen och få svar på
eventuella frågor de har, och för att inga oklarheter ska finnas. Med de forskningsetiska
anvisningarna visar man, enligt Johansson och Svedner (2006 s.29), deltagarna respekt och de
får ett större förtroende. På så sätt får man lärarna motiverade att delta i undersökningen.
Årskurserna lärarna undervisar är nior och gymnasieelever. Detta är för att eleverna ska ha
kommit så långt i sin utbildning att de får betyg och vet betydelsen av dem.

2.2 Datainsamlingsmetoder
För insamling av data och för att få svar på mina frågeställningar användes intervjuer.
Frågorna som jag använde mig av i intervjuerna redovisas här nedan. Det är en bas som
utgåtts ifrån så att intervjun ska bli så djupgående som möjligt. Under intervjuerna med
lärarna följdes det upp med följdfrågor som visas under respektive fråga. Det strävades efter
att intervjuerna skulle likna samtal med frågor, annars tenderar det att bli muntliga
enkätfrågor.
Allt insamlat material i form av transkriberingar och anteckningar som förts under arbetet
arkiveras i ett slutet kuvert på högskolan i Gävle.

2.3 Procedur
Den valda metoden i den här undersökningen är lärarintervjuer som skedde individuellt. Den
första kontakten skedde genom att ett introduktionsbrev skickades till varje lärare via e-mail
där mitt arbete presenterades. Sedan bestämdes tid och plats för intervjun. Intervjusamtalen
genomfördes i enskilda rum och i en lugn miljö.
Vid intervjuerna användes en digital diktafon som spelade in samtalet. Alla intervjuer har
skrivits ned ordagrant och materialet fördes sedan över på en dator och brändes ned på en cd-
skiva. Materialet analyserades och sammanställdes. Sammanställningen av intervjuerna är
grunden för resultaten.

2.4 Analysmetoder
I denna undersökning använde jag en kvalitativ metod. Resultaten analyserades och är
beskrivningar av människors uppfattningar av speciella fenomen i deras omvärld (Annerstedt
1995 s.171). De undersökande studierna är inte hur något är utan hur något uppfattas vara.
Hur det uppfattas görs av författaren eller forskaren till studien. Författaren uppfattar från de
objekt som blivit intervjuade. Forskaren får efter egna uppfattningar från studiens resultat tyda
och skapa egna uppfattningar. Resultatet är tydningar av de intervjuades uppfattningar,
tolkningar av en fråga eller begrepp. Dessa begrepp blir som en röd tråd av den intervjuades
svar. Sedan skapas en uppfattning av deras syn på händelser.

Sedan intervjuerna gjorts med idrottslärarna, så började jag analysen av svaren från
idrottslärarna. Analysen utförs sedan i olika steg där det första är en genomläsning av texten
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för att fånga meningen med hjälp av teman. Det andra steget är att försöka identifiera vad som
är gemensamt hos olika teman och kategorisera dem.  Jag sökte de uppfattningar om närvaron
som idrottslärarna har vid intervjun. Eftersom människor har olika uppfattningar om saker och
händelser blev det tre gemensamma nämnare för begreppet närvaro. Dessa nämnare har
analyserats fram genom att de har varit genomgående i alla intervjuer. Idrottslärarna använde
en eller flera av nämnarna när de svarade på frågeställningen. Jag tolkade alltså idrottsläraren
utifrån dennes uppfattning bland annat genom upprepande av ord som är betydande för
undersökningen. Dessa nämnare presenteras nedan i resultatdelen som kategorier. Enligt
lärarna ska eleverna uppfylla någon eller några av kategorierna för att räknas som närvarande.
Genom att se de uppfattningar som lärarna har för begreppet närvaro har jag delat in dem i
olika kategorier. Kategorierna används i resultatdelen som rubriker. Vid dessa rubriker tas de
gemensamma nämnarna fram från lärarna. Sedan skapade jag en sammanfattande tabell av
dessa tillsammans med nyckelord och relevanta citat, Hassmén och Hassmén (2008 s.333ff).
Denna undersökning är inte om idrottsämnet i sig utan om idrottslärarens uppfattning om ett
begrepp. I metoden som använts i denna studie, togs det fasta på återkommande begrepp och
ord från de intervjuade lärarna. Det var även lärarnas uppfattning och återkommandet av
dessa ord och begrepp som låg till grunden för tolkningen av resultaten.
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3 RESULTAT
För att få svar på frågeställningarna används frågorna ett till och med tre i intervjun som bas
tillsammans med följdfrågor. Efter varje frågeställning redovisas resultatet till varje fråga.
Nästan alla lärare hade flera svar på frågorna som ställdes varför alla lärarna eller ett större
antal tas upp vid ett resultat. Det är för att få så konkreta resultat som möjligt. Lärarna har
namngetts som A till och med K för att få resultaten tydligare.
Från analysen av intervjuerna fick jag fram tre gemensamma nämnare för begreppet närvaro.
Kategoripunkterna analyserades fram från intervjuerna med lärarna. De är gemensamma
nämnare från svaren i intervjuerna och blir till rubriker för innehållet från intervjuerna.

3.1 När är eleven närvarande på en idrottslektion enlig läraren?

Lärarna anser eleven närvarande när:

1. Eleven är ombytt till aktiviteten.
Flertalet av lärarna vill att eleverna är ombytta till lektionen. Med ombytt menade dessa lärare
att eleverna byter till träningskläder. De anser det viktigt att eleverna byter om till andra
kläder för den fysiska aktiviteten. Det var en lärare som sa att det var av hygieniska orsaker
att de skulle byta om (hygienen ingår i hälsa, egen notering). Nio av de elva lärarna noterade
eleverna som närvarande när de var ombytta. För de andra två lärarna noterades eleven som
närvarande fastän den deltog oombytt. Lärare H menar att ”när de deltar på lektionen ska
eleverna helst vara ombytta”. Han tillägger sedan att ”det gör detsamma om de är ombytta
eller inte”. Ett tvekande svar från lärare H som verkar vara nöjd om de deltar på lektionen.
Lärare A är av annan åsikt, han menar att ”eleven ska vara ombytt när de deltar om de ska få
aktiv närvaro på lektionen”. Dessa lärares svar visar oliktänkande om eleven ska vara ombytt
för att få delta eller att eleven kan vara med i ”vanliga” kläder. Lärare C uttryckte sig att
”eleverna ska ha andra kläder som de kan träna och aktivera sig i.” I detta sammanhang har
det tolkats som träningskläder. Övriga svar som framkom under intervjuerna var nästan
identiska. Lärare E ”De får närvaro när de är ombytta”. Det är nästan ordagrant vad resterande
lärare svarade. Lärare G menar ”för oavsett vad vi gör simmar, springer eller spelar bollspel
ska de vara ombytta”. Närvaro är att eleven är på plats under lektionen och deltar efter sin
förmåga (Larsson och Melin 2007 s.276). Lärarna har olika uppfattningar om eleverna ska
vara ombytta eller inte när de deltar i de fysiska momenten.

      2.     Eleven inte är ombytt men ändå deltar på lektionen.
Tio av de elva lärarna ansåg eleven som närvarande under denna kategori. Lärarnas åsikter
var olika för en del lärare noterade närvaro när eleven bara inställde sig på lektionen, ombytt
eller inte. En lärare skilde på aktiv och passiv närvaro där aktiv var en sorts godkänd närvaro.
Den passiva närvaron var när eleven var oombytt (se ovan i punkt 2). Tre lärare gav eleverna
närvaro om de kom till lektionen. Två av dessa tre lärare menade på att ”de kunde ha glömt
kläderna” och ger dem närvaro och låter dem vara med på aktiviteten. Intrycket från dessa två
lärare var att eleverna fick närvaro bara de kommer dit. Den tredje läraren menade på att ”om
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de kommer och inte har kläder med sig får de inte delta men de får ingen frånvaro heller”.
Eleverna får närvaro om de kommer till lektionen vare sig de deltar eller inte. En annan lärare
var av helt annan åsikt och som menade att ”som åskådare får de ingen närvaro”. Läraren
ansåg att det inte skulle vara publik för de kunde störa de andra som var med. Det går att störa
under en lektion fastän en elev är ombytt och deltar. Läraren ville inte ha störande element
från sidan av under lektionen. Det var en lärare som nämnde betyg i samband med deltagande.
Läraren menade att ”eleven får närvaro på lektionen, men för att erhålla betyget godkänt i
idrott krävs aktiv närvaro”. De övriga lärarna ansåg eleverna som närvarande fast de inte var
ombytta.

 3.     Eleven gör andra uppgifter.

Eleverna fick närvaro enligt lärarna när de gjorde andra uppgifter. Lärarna var eniga under
denna kategori. Det var för en lärare som eleverna inte behövde göra andra uppgifter för att
vara närvarande. Fem av lärarna noterade att eleven gjorde andra uppgifter. ”Eleven får
närvaro när de gör en annan uppgift men det blir noterat att de gör en annan uppgift”, menade
en lärare. En lärare delade sällan ut andra uppgifter. ”Händer sällan att eleverna gör en annan
uppgift, de brukar titta på”, menade läraren och eleverna fick närvaro. För en lärare var det
antingen eller med närvaron. ”Ja vill de inte ha någon annan uppgift får de gå ifrån lektionen
med frånvaro.” Fick eleverna andra uppgifter och gjorde dessa räknades de som närvarande.

Nedan visas en sammanfattning i form av en tabell. Till vänster i tabellen finns de kategorier
som blivit av de gemensamma nämnarna. Dessa finns i den mittersta kolumnen av tabellen.
Därefter följer citat från intervjuerna med lärarna.

Tabell 1. En sammanfattning från resultaten av analysen om begreppet närvaro.

Deltar eleven och är aktiv får den närvaro av alla. Om vad som menas med aktivt deltagande
hade lärarna olika uppfattningar. Men lärarna ville att eleven var med och gjorde sitt bästa

Sammanfattade tabell av resultatet

1. Ombytt
Kläder för aktiviteten,
träningskläder, Lättare att
jobba.

”Eleverna ska ha ombyteskläder
så de kan jobba smidigare”

2. Ej ombytta
men deltog på
lektionen

Kläder för aktiviteten, svettiga
vardagskläder, privatkläder,
frånvaro, vara med i aktiviteten

”Finns några som inte byter om
men är med ändå, de får väl gå
med svettiga kläder resten av
dagen.”

3. Andra
uppgifter under
lektionen

Teoretiska uppgifter, hjälpa till
på lektionen, promenad

”De kan få en uppgift, att skriva
om aktiviteten och sen redovisa
den. De får en viss kunskap på det
sättet också.”

Kategorier Gemensamma nämnare Citat
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under lektionen. De skulle delta i övningarna efter sina förutsättningar. En elev kan vara dålig
på bollsporter men gör ändå sitt bästa menar en lärare. Samma lärare säger också ”Den eleven
kan vara duktig i redskapsgymnastik eller friidrott”. Lärarna var medvetna om att det är deras
uppgift att få eleven aktiv. Lärare K menade att ”eleven ska vara med och röra sig och delta
efter egen förmåga”. Det är lärarna ense om och även om de låter eleverna delta aktivt utan
ombyteskläder. Lärare A ansåg även ”för att erhålla betyget Godkänt krävs aktiv närvaro på
lektionen”. Passiv närvaro menade lärare A, är när eleven deltar i aktiviteten som domare, ta
tid, mäta mm. Eleverna får närvaro om de deltar aktivt på lektionerna enligt lärarna.

3.2 Vilka uppgifter får eleverna när de inte är ombytta?
Resultaten redovisas först med en tabell över vad för uppgifter lärarna gav eleverna och hur
många lärare som gav respektive uppgift.

Tabell 2. Andra frågeställningen. En sammanfattning av resultaten av de uppgifter som eleverna får göra och
antalet lärare som angav det i svaret. (Kommentar till figuren: Summan i spalten ”antal lärare” blir mer än de
elva lärare som medverkar i undersökningen. Det beror på att en del lärare hade flera svar på frågan.)

Uppgifterna eleverna får är tämligen lika för alla lärare. De teoretiska uppgifterna är oftast en
skrivuppgift och de praktiska innebär att hjälpa läraren under lektionen. Tre av lärarna gav
eleverna teoretiska uppgifter men även för dem kunde eleverna hjälpa till med aktiviteten.
Två av dessa tre lärare föredrog teoretiska uppgifter framför att eleverna hjälper till. De
lärarna hade förberett uppgifter som eleverna fick. Noterbart är att lärarna tjänstgör på olika
skolor. De teoretiska uppgifterna bestod av att läsa och skriva om en aktivitet. Eleverna kunde
använda sig av böcker eller Internet för att hämta informationen. Uppgiften lämnas in till
läraren vid lektionens slut. Lärare H menade på att ”om eleven är sjuk men ändå går i skolan
kan den göra en teoretisk uppgift på idrotten”.
Tio av de elva lärarna låter eleven hjälpa till på lektionen. Enligt lärarna innebär ”hjälpa till”
att eleverna får döma, ta tid, föra protokoll mm. Lärare H menar att ”eleven kan vara till nytta
och hjälpa mig.” Lärare B vill att de ska vara delaktiga i momenten. ”De får en viss kunskap
om aktiviteten om de hjälper till. Som lärare I uttryckte det ”Det är ett bra sätt att få eleven
insatt i den aktuella aktiviteten och att de lär sig något av det”. Två av dessa lärare kunde även
ge eleverna teoretiska uppgifter men det förekom sällan, svarade de. ”De får hjälpa till med
lektionen men gör de inte det får de sitta som åskådare”, svarade lärare J men helst ser att de
går ifrån lektionen.
Det var två lärare som gav eleverna i uppgift att ta en promenad istället. Lärare D låter eleven
gå en sträcka och att eleven ska ta ett kort på något föremål under den sträckan. Föremålet har
läraren placerat ut i förväg.
Lärarna skiljde på om eleverna hade en allvarligare skada som till exempel benbrott och om
eleverna var sjuka och medicinerades. Nio av lärarna påpekade att elever vid skada fick ett

Vad för uppgifter får eleverna när de inte är ombytta?

Uppgifter Antal lärare

Teoretiska 3

Hjälpa till, döma, ta tid 10

Promenad 2
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träningsprogram som de arbetade efter. Vid sådana tillfällen fick eleverna närvaro. Lärare A,
D och H sa att om de var skadade eller sjuka kunde de göra teoretiska uppgifter.
Alla lärare ger frånvaro om eleven inte kommer på lektionen eller om eleven inte vill delta på
lektionen, antingen med den fysiska aktiviteten eller teoretiska uppgifter. Elever som inte kan
vara med på ordinarie lektion av olika anledningar som skada, sjukdom eller att eleverna har
glömt ombyteskläderna erbjuds andra uppgifter för att få närvaro. För enligt alla lärare utom
en får dessa elever andra uppgifter att utföra.

3.3 Vilken betydelse har närvaron för betygen?
Närvaron har betydelse för lärarna när de ska sätta betyg. De för statistik av närvaron genom
sina närvarosystem som den enskilda skolan har. Det är om eleverna inte deltar, med närvaro,
eller är helt frånvarande kan inte lärarna göra en bedömning för betyg. Lärarna anser indirekt
att närvaron är ett betygskriterium.
Lärarna anser eleverna som närvarande när de är klädda för aktiviteten. När de är ombytta kan
de bedömas och betygsättas. En lärare menade för ett godkänt betyg krävs aktiv närvaro på
lektionen.

3.4 Hur påverkas betygen av den passiva närvaron?
I tabellen redovisas hur lärarna svarade på hur betygen påverkas. Under rubriken ”påverkan”
visar lärarnas svar. Under ”antal lärare” visas hur många lärare som svarade på respektive
svarsalternativ.

Tabell 3. Tredje frågeställningen. En sammanfattning av resultatet på hur betygen påverkas och antalet lärare
som angav det i svaret.

På den här frågan hänvisade lärarna till de lokala och nationella betygskriterierna om vilka
moment och mål som ingår i bedömningen och betygsättningen. Där lärare K menar att
”Underlaget för ett G är närvaron, det är det som ligger främst när man ska sätta betyg.”
Lärare C svarade ”Det påverkar inte betyget om det händer enstaka gånger”.
Alla lärarna svarade att betyget påverkas negativt. ”Upprepar sig det ofta påverkas betyget
negativt,” menade en lärare.
”Det händer att eleverna är sjuka och hemma från skolan” enligt en lärare. Med det menade
läraren att en eleverna kommer att ha någon form av godkänd frånvaro. Det innebär att eleven
har sjukanmält sig till skolan.

Här ställdes en följdfråga, hur mycket är ”ofta” i detta sammanhang? Svaren jag fick var
mellan 25 och 30 % frånvaro är gränsen, sedan får de betyget IG som bäst. Denna

Hur påverkas betygen på den passiva närvaron?

Påverkan Antal lärare

11

6

5

Negativt, ej bättre betyg

Sämre betyg, rädda betyget

Påverkas inte om de är skadade med andra
uppgifter
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avgränsning med andelen frånvaro hade nio av lärarna satt in i de lokala betygskriterierna som
eleverna fick.
Lärare B säger ”Ligger eleven runt procenttalet skickas en IG varning till eleven”, medan
lärare H säger att betyget blir sämre om de inte är aktivt med. Läraren fortsätter, ”för att få
betyg i idrott är det största underlaget ändå närvaron”. Samtliga lärare menar att den elev som
byter om och deltar under lektionerna får ett G. Lärarna är ändå medvetna om att närvaron
inte får ligga som underlag för betygsättningen. Men enligt lärare K ”Får man inget underlag
att betygsätta om inte eleven är där för eleverna har en idrottslektion på 70 minuter i veckan”.
”Varje lektion blir till ett bedömningstillfälle.” Det kan vara en svår avvägning för läraren om
närvaro ska tas med i bedömningen.
Eleverna kan vara skadade på ett eller annat sätt och inte kunna delta på den ordinarie
lektionen. De skadade eleverna som vill vara med ändå får då egna uppgifter att göra
beroende vilken skada de har. Lärarna var helt överens om att betygen påverkades negativt för
de elever som får andra uppgifter istället för den ordinarie undervisningen. Lärarna menar på
att eleverna ska visa fysiska resultat och att de klarar av mål som är uppsatta enligt
styrdokumenten.
Enligt sex av lärarna leder den passiva närvaron (andra uppgifter) till sämre betyg. De menar
att idrotten är ett ämne där det praktiska inslaget ska dominera för att klara målen. Gör
eleverna mer teoretiska uppgifter än deltar praktiskt får de i alla fall ett betyg, dock ett sämre.
Även vid denna fråga sa de lärarna att det berodde på situationen. Fem av lärarna menade att
det berodde på elevens situation. Om en elev är skadad en längre tid får den eleven andra
uppgifter för att erhålla ett G eller IG. Det förutsätter att eleven tidigare ligger på den
betygsnivån. Ligger eleven under nivån kan ingen höjning av betyget ske. Åtgärden är för att
den skadade eleven kan rädda betyget.

”I ett sådant fall påverkas inte betyget till det sämre” enligt lärare B och K.

Enligt lärare E ”kan elever ha otur och få ett benbrott eller liknande och då får de ett
träningsprogram av mig som de ska följa och genom det har de chans till ett godkänt betyg”.
Min hypotes var att lärare hellre låter eleven ta en promenad än ger dem andra uppgifter och
att läraren inte behövde ha extra uppgifter till hands vid varje lektion. Efter att jag fått fram
svar genom intervjuer stämmer inte den hypotesen helt. Det var endast två lärare som hellre
lät eleverna ta en promenad istället.

4 DISKUSSION

4.1 Sammanfattning med tolkningar
Jag inleder med att repetera frågeställningarna före varje stycke, därefter följer en kort
sammanfattning av resultaten med mina tolkningar.

När anser idrottsläraren en elev som närvarande på en idrottslektion och vilka
uppgifter får eleverna när de inte deltar?
Enligt resultaten av intervjuerna framkom det att en elev kan få närvaro på mer än ett sätt. Det
kan vara att eleven är ombytt, deltar aktivt eller gör andra uppgifter. Det som framhölls främst
som grund för närvaro var att eleven är ombytt och deltar aktivt. Det jag kunde urskilja från
lärarnas svar var att när eleven deltagit aktivt och gjort sitt bästa på lektionen får den närvaro.
En elev som är ombytt och sitter på en bänk är inte särskilt aktiv om man ska se till vad
lärarna ansåg som aktiv. Men den eleven fick närvaro och likaså kunde elever som inte var
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ombytta räknas som närvarande när de satt som åskådare. Med ett sådant närvarosystem kan
en elev som inte vill vara aktiv lika gärna vara oombytt och sitta vid sidan av. Som åskådare
ska eleven, enligt en lärare, inte ha närvaro för då menar läraren att eleven inte är delaktig i
någon form av aktivitet. (Men jag anser att eleven ändå är närvarande på ett sätt). För som
publik studerar man utövaren och dennes aktivitet. Man är delaktig som betraktare men inte
som aktiv deltagare i aktiviteten. Det finns elever enligt egen erfarenhet som inte vill ha
publik under idrottslektionen även av klasskamrater som inte deltar. De menar att det är
störande när någon sitter och tittar. Det kan bli ett orosmoment om åskådarna sitter och
kommenterar från sidan. Har eleverna andra uppgifter, som det diskuteras mera om längre
fram, kan det bli mindre orosmoment eller inga alls.
Eleven fick även närvaro av lärare när de inte var ombytta och deltog aktivt. Var står det att
en elev måste vara ombytt för att delta? Måste man ha träningskläder? Det är lärarna som har
satt in det i de lokala kursplanerna om det ens står där. Under idrottslektionerna har det alltid
varit förknippat med att man ska vara ombytt till träningskläder har. Det är mer praktiskt när
eleven har andra mer lediga kläder vid praktiska övningar.
Enligt lärarna så är idrott i första hand ett praktiskt ämne där fysisk aktivitet utgör den största
delen av ämnet. För att eleven ska nå de utsatta målen ska det ske en bedömning av eleven.
Eleverna får även en passiv närvaro som innebär att eleven får andra uppgifter under
lektionen, det är att hjälpa läraren med att ta tid, döma mm eller teoretiska uppgifter som ska
lämnas till läraren. En elev med andra uppgifter får och kan känna sig delaktig i momenten.
Jag anser det positivt att lärarna ger dem andra uppgifter. De får ändå en viss samhörighet
med gruppen.
De teoretiska uppgifterna eleverna får kan vara allt från att leta upp regler till ett bollspel eller
att göra en skrivuppgift. Eleverna får kunskap om ämnet på ett annat sätt, de får en
förförståelse om momentet och lär sig regler. Eleverna får kunskap om reglerna i den aktuella
aktiviteten. De lär sig att regelbrott straffar sig på ett eller annat sätt vilket de har nytta av ute i
samhället med de lagar och förordningar som finns. Eleverna får också en viss förförståelse
om aktiviteten när de observerar den från sidan. De kan se olika rörelsemönster som gör det
lättare i aktiviteten och fånga upp en del tekniska saker och förstå just det spelets eller den
aktivitetens idéer. De får även kunskap om att hitta information i böcker och på Internet. Detta
är en kunskap som man alltid har nytta av.
Två av de elva lärarna lät eleverna ta en promenad. Idrottslärarna låter hellre eleverna ta en
promenad än att ge dem andra uppgifter. Min uppfattning var att lärarna inte ville göra i
ordning teoretiska uppgifter eller inte har uppgifter förberedda. De ville inte ha eleverna med
på lektionen om de inte är ombytta.

Lärarna är medvetna om att närvaron inte får användas som underlag i betygsättningen, vilket
de påpekade under intervjuerna, men de anser det viktigt med närvaron för att kunna bedöma
eleverna. De använder närvaron omedvetet och/eller medvetet som underlag vid bedömning.
Det kan bero på hur de tolkar styrdokumenten. De flesta av lärarna nämnde bedömning
tillsammans med närvaro.
Vid skolorna där lärarna tjänstgör har de ett närvarosystem som de informerar om i sina lokala
styrdokument. Det tolkar jag som att även skolan i helhet anser det viktigt med närvaro och att
den har betydelse i bemärkelse av bedömning. Lärarna kan hänvisa till närvarosystemet om en
elev anser att dennes betyg är för lågt. Läraren kan då påpeka om närvaron som ett argument
till det lägre betyget. Närvarosystemet innebär att eleven kan vara frånvarande 25-30 % sedan
får de en varning. Systemet är bland annat till för att förhindra och motarbeta skolk i skolan.
Skolorna i denna undersökning använde sig av närvarosystem. Med det så inverkar närvaron
indirekt i betygskriterierna och närvaron påverkar betyget.



17

Hur påverkas betygen av närvaron och den passiva närvaron?
Från resultaten visar det att idrottslärarna har närvaron som ett underlag vid betygsättning. De
vill se eleven utföra de moment som ingår i den aktuella uppgiften. De vill se en progression i
elevens utveckling. För att läraren ska se den och att ett lärande ska ske menar de att eleven
måste vara närvarande. Det är ett krav för betyget G menar lärarna. Det närvarosystem som de
använder sig av kan de se närvaron av varje elev. Har inte eleven ledigt så blir det frånvaro
och skolk på den lektionen. För att ett betyg ska kunna sättas måste läraren se eleven för att
bedöma vilket betyg den ska få (se mer om bedömning i ”Bedömning och
bedömningstillfällen”). Tittar man i styrdokumenten så står det att ”närvaron inte kan ses som
någon kvalitet av måluppfyllelse”. (Skolverket 2005 s.6). Det kan tolkas av lärarna att de kan
använda närvaron vid betygsättning men inte för att uppfylla målen. Därmed får närvaron
betydelse för lärarna som använder sig av närvaron som underlag vid betygsättning.
Lärarna var överens om att betyget påverkades negativt om eleven inte är närvarande eller gör
andra uppgifter än deltar aktivt.  Om en elev hade mer passiva närvarotimmar än aktiva kunde
inte ett bättre betyg fås. Eleverna kan få en viss kunskap även genom teoretiska studier om
idrottsämnet men för att bli bedömd ska eleven även utföra momenten praktiskt. Dels för att
läraren ska se att eleven har förstått och för att eleven kan visa momentet. Eleven som har läst
om momenten har kanske lärt sig mer om idrott än den som varit mer aktiv. Den eleven kan
ha fått mer förförståelse om ämnet och en bredare kunskap fastän eleven inte har varit med på
den ordinarie lektionen. Det som fattas för dessa elever är att delta praktisk och visa sina
inlästa kunskaper. De får omvandla teori till praktik.
Lärarna har teorilektioner och vid dessa lektioner påverkas inte betygen. Då behöver eleverna
inga ombyteskläder och skadade, sjuka kan delta fullt ut. Jag anser att betygen ska påverkas
om eleverna bara är med på de praktiska momenten och inte de teoretiska momenten. I ämnet
idrott och hälsa finns det teoretiska moment som ska läsas. En teorilektion är lika viktig som
en praktisk lektion. Under sådana lektioner kan inte eleven vara frånvarande om den tänker på
sitt betyg.
Eleverna är med och deltar på idrottslektionen även om den gör andra teoretiska uppgifter.
Men den deltar inte med övriga i gruppen. Eleven får inte den positiva kommunikation som
Engström och Redelius skriver om (2002 s.245). Däremot om en elev är med och dömer, tar
tid mm deltar de i aktiviteten liksom de andra. Därigenom får eleven en positiv
kommunikation. Eleverna utövar aktiviteten på ett annat sätt, de får uppleva momentet från en
annan vinkel.
Elever som är skadade ska kunna rädda ett betyg. Då kan de skadade eleverna göra andra
uppgifter och/eller ha ett eget program att arbeta efter som de fått från läraren.

4.2 Metoddiskussion
Metoden som använts är kvalitativ och analytisk. Genom dessa metoder har jag fått fram
resultat på mina frågeställningar. Syftet uppnådde jag eftersom det var lika som
frågeställningarna. Därefter har undersökningen en hög validitet. Det innebär att jag lyckats få
fram de svar jag hade för avsikt att få fram. Resultaten täcker de områden som skulle
undersökas.
Frågorna i intervjuerna var enligt de tillfrågade lärarna välformulerade. De hade inga problem
att förstå frågorna som ställdes och följdfrågorna passade in till huvudfrågorna. Med frågorna
som användes i intervjuerna kunde lärarna få fram det som var viktigast för studien. Utifrån
de frågeställningar studien har kunde resultaten analyseras fram till ett svar. Vid intervjuerna
var det svårast att inte ställa ledande följdfrågor. Som intervjuare ville jag inte styra lärarna
mot de svar jag ville ha. Förväntningarna var att få lärarnas egna svar vilket jag fick.
Materialet skrevs ned efter varje intervju för att inget intryck skulle glömmas bort från
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intervjun. Intervjuerna genomfördes enskilt med varje lärare men vid ett tillfälle avbröts
intervjun under cirka fem minuter. Vid det tillfället tror jag inte avbrottet påverkade resultatet.
För övrigt anser jag att samtalen med lärarna vid deras arbetsplatser får dem att känna sig
lugna och trygga. Där är de den professionella yrkesutövaren. Hade intervjuerna varit på en
annan plats hade lärarna kanske gått in i den privata rollen och svaren kanske hade varit
annorlunda. Därigenom är reliabiliteten hög i denna studie vad gäller intervjuerna.

Lärarna som var i olika åldrar och av bägge könen hade olika lång erfarenhet av yrket vilket
var bara positivt för undersökningen då resultatet fick flera synvinklar. Det tyder på att lärarna
var representativa för undersökningen. Antalet lärare som intervjuades anser jag räcker för
denna studie. Dels för tidspressen, arbetet är på tio veckor sammanlagt och dels spridningen
av lärare på olika skolor. Det var elva lärare på nio skolor i en kvalitativ undersökning. Det
anser jag som tillräckligt många för min undersökning. För det uppkom inte några nya
uppfattningar i svaren, Lärarnas svar följde lika mönster. När sådant sker ska enligt Johansson
och Svedner (2006 s.50) avbryta intervjuerna. Det blir en mättnad av intervjuerna.
Lärarna fick den tid de behövde för att svara på frågorna, av den enkla anledningen att de inte
skulle stressa fram svaren så att deras svar inte skulle vara genomtänkta. Om intervjuaren ger
ett stressat intryck kan svaren bli mer tillgjorda och inte ärliga. Det kan ge intryck att
intervjuaren påverkar svaren (Johansson och Svedner 2006 s.47).
Eftersom lärarna skulle vara anonyma, som jag förklarade i det brev som skickades ut, tror jag
lärarna svarade uppriktigt vad de tyckte och tänkte (Johansson och Svedner 2006s.30). Det är
lärarnas egna ord som citeras och har använts i resultaten. De har nedtecknats från den
digitala diktafonen.
Till den första frågeställningen användes en analysmetod. Där ska man genom intervjuer
analysera fram resultat från enskilda personers erfarenheter. Svårigheten med återgivningen
av intervjuerna är att analysera lärarnas tankar precist. Det går enligt Arfwedsson och Ödman
(1999 s.79) att göra en tolkning för att förstå vad människan menar. Det som kan ske är att
den som tolkar kan lägga till eller dra ifrån av den intervjuades tankar och erfarenheter. Detta
kan ge en fel bild och ge annorlunda svar än det som den intervjuade har gett. Det var svårt
till en början att hålla sig neutral. Efter att ha tolkat svaren en gång gick svaren igenom en
gång till. Detta för att ta bort eventuella egna tolkningar och få fram lärarnas egna tankar och
erfarenheter.

4.3 Teoretisk tolkning
Resultaten i denna studie stämmer överens med tidigare studier. Lärarna från de tidigare
studierna har samma uppfattning om närvaron på idrott och hälsa. Lärarna i denna studie var i
stort sett eniga om hur de uppfattar eleven som närvarande.
Närvarande på en idrottslektion är alltså när en elev deltar aktivt och är ombytt, enligt
Eriksson, Gustafsson, Johansson m.fl. (2003 s.36). I deras rapport kom de fram till samma
resultat som en lärare i denna studie uttryckte: att en elev ska vara aktiv för att få närvaro
(2003s.36). Styrdokumenten säger att närvaro inte ska vara ett kriterium för betyg ändå anses
det överlag som en viktig aspekt när lärarna ska bedöma och sätta betyg. Att delta ombytt är
det återkommande i den här undersökningen. Det är en del av definitionen som idrottslärarna
har på begreppet närvaro.

4.3.1 Lärarnas definition av närvaro
I undersökningens resultat framkom det att lärarna anser eleven som närvarande när den är
med och deltar. Lärarna menar att eleven ska helst vara ombytt till träningskläder och delta.
Det är en av förutsättningarna för att ett lärande ska ske på idrottslektion, enligt Larsson och
Melin (2007 s.276). Det anser även lärarna i studien. Eleverna lär sig när de deltar i de
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praktiska momenten och i de teoretiska. För att eleven ska lära sig så är närvaro en
förutsättning och när det gäller betyget G är närvaron ett krav menar Larsson och Melin (2007
s.276). Det stämmer överens med lärarnas åsikter i denna undersökning. Genom deras svar i
intervjuerna kan man se att lärarna har närvaron som en grund till betyget G. Har eleverna
varit närvarande finns chansen att de eventuellt har lärt sig något. Men eleven kan ha fått
kunskapen från annat håll och visat det för läraren. Närvaron blir då inte viktig eftersom
eleven nått målet.

4.3.2 Bedömning och bedömningstillfällen
Enligt Wirdheim och Wirdheim (1990 s.87) blir varje lektion ett bedömningstillfälle för att
det är så lite timmar till förfogande för idrotten i veckan. Under dessa få tillfällen ska eleverna
få motion och de ska även visa upp sina kunskaper men är de inte med på lektionen kan de
inte nå målen enligt Grönlund (2008 s.21). Enligt en lärare är det bedömning vid varje
lektionstillfälle. De elever som inte deltar på lektionerna blir därmed inte bedömda på det
momentet. Det skapar en förståelse för att lärarna har närvaro med som bedömningsunderlag.
De flesta lärarna anser att betygsättningen och betygsinformationen inte är något problem.
Men närvaron kan vara ett problem när de ska bedöma eleverna (Nauclér och Vågberg 2004
s.29). För läraren fokuserar främst på elevernas specifika handlingar i ett givet sammanhang
enligt Annerstedt (2002 s.127). Det givna sammanhanget är momentet i ämnet, där ingår
elevens närvaro när resultaten från lärarna i studien tolkas. Lärarna menar att man ska vara
ombytt till träningskläder och delta. Närvarande är eleven även när den bara kommer dit
ansåg två lärare. Det stämmer att de är närvarande, bokstavligen. Men är de inte aktiva blir det
inget underlag för läraren att bedöma. Lärarna anser att närvaron är ett bedömningskriterium.
Det blir ett kriterium för att läraren ska kunna se eleven när den bedömer denne. På så sätt
följer lärarna styrdokumenten, vilket säger att närvaron inte ska vara ett betygskriterium.
Närvaron blir då ett bedömningskriterium. Betygskriterium finns i de nationella och lokala
styrdokumenten som lärarna ska använda som riktlinjer vid betygsättning. För att läraren ska
få ett bedömningskriterium ska den ha ett underlag för bedömning. För i de nationella
kursplanerna står det:

”Mål att sträva mot - Skolan skall i sin undervisning i idrott och hälsa sträva efter att eleven [...] utvecklar
och fördjupar sin rörelseförmåga och lust att röra på sig… (Werner, grundskolan, gymnasieskolan 2003
s.112-113, s.220-221).

För att bedöma sådana moment ska idrottsläraren kunna se eleven för att se en utveckling.
Lärarna vill ha underlag när de bedömer eleverna och är eleverna frånvarande har de inget
underlag för bedömning. Det är en aspekt som har framkommit i undersökningen att lärarna
vill se eleverna när de ska bedöma dem vilket inte går att göra på något annat sätt. Lärarnas
åsikter överensstämmer även när det gäller de nationella betygskriterierna. De anser dem
svåra att tolka. I styrdokumenten står det att närvaron som nämnts tidigare, inte får ligga till
grund för betygsättningen om det inte anges i målen som eleven ska uppnå vilket det inte gör.
I ämnet idrott och hälsa avser bedömningen att eleven ska ha kunskaper om den egna
kroppens funktion och hur förbättra den fysiska och psykiska hälsan. Det innebär enligt
styrdokumenten (se bilaga 2 Bedömning) att ”elevens kunskaper om vilka faktorer som
påverkar den egna hälsan är en viktig bedömningsgrund”.  För att eleven ska få denna
kunskap vill lärarna att de ska praktisera det teoretiskt och delta fysiskt i övningarna. Det är
ett problem när lärarna anser att eleven ska vara närvarande för de ska kunna bedöma. Om
eleverna skaffar sig kunskapen på annat håll och redovisar för läraren att de uppnått målet.
Det är lika mycket godkänt som att de deltar och är närvarande under lektionen när läraren
ska göra bedömningen. Ska man då införa prov för de mål som skall uppfyllas i idrott? Vid
provtillfällena krävs det då närvaro för att eleverna ska bli bedömda. Då skulle provtillfällena
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bli många för ämnet idrott och hälsa innehåller många moment med mål som ska uppnås
(Werner, grundskolan, gymnasiet 2003 s.112-113, s.220-221). Eftersom lektionstillfällena är
relativt få (en till två gånger i veckan på de skolor undersökningen ägde rum) så blir det en
bedömning av eleverna under varje lektion. Lärarna anser idrotten vara ett praktiskt ämne där
individens rörelse står i centrum. Det är bättre att utöka idrottstimmarna så eleverna får fler
chanser att nå dessa mål.
Idrottslärarna har i regel många klasser. De undervisar klasserna en till två gånger i veckan
beroende på skola, enligt Nauclér och Vågberg (2005 s26). Med många elever och få tillfällen
krävs det att eleven är närvarande så läraren kan göra en bedömning. För att få ett så rättvist
bedömande vill läraren se eleven i momenten och hur eleven agerar (Grönlund 2008 s.22).
Eleven ska även redogöra för sina kunskaper och färdigheter vad gäller hur de kan motionera
och förbättra konditionen (Carroll 1994 s.97). För att redogöra för hur man kan förbättra sin
kondition behövs egentligen inte att lärarna ser eleven utföra aktiviteten praktiskt. Eleverna
kan redogöra för detta teoretiskt för läraren. Men läraren vill se det praktiska inslaget och det
teoretiska för att göra en bedömning. Enligt dem blir det mer rättvist gentemot den enskilde
eleven som bedöms och de andra eleverna. En lärare som godkänner en elev för att den antar
att eleven klarar målet till en uppgift, är inte rättvis mot den eleven. För när eleven sedan
börjar gymnasiet kan den få det svårt att leva upp till detta, även om en del lärare i gymnasiet
menar att det blir som en omstart när de börjar där (Nauclér och Vågberg 2005 s.15).
Gymnasielärarna förutsätter att eleverna har grundkunskaper från grundskolan i de momenten
de ska undervisa i. Det är som en trappa från det att eleven börjar skolan. Eleverna ska hela
studietiden få en grund som de ska bygga på ju längre de går i skolan.

Fakta, Färdighet, Förståelse och Förtrogenhet är pedagogisk metod som en del lärare
använder sig av i skolan. Där Färdighet får störst utrymme i idrott och hälsa (Annerstedt 2002
s.108). Men om Förståelse och Förtrogenhet fick mer utrymme i ämnet skulle dessa former
ställa lite andra krav på eleverna och närvaron fick en annan betydelse. I detta fall vinner
eleverna på att vara närvarande. För att eleven ska kunna visa upp dessa kunskaper krävs att
den är närvarande. Då krävs det även närvaro för att få den kunskap som läraren försöker
förmedla (Grönlund 2008 s.21). I en jämförelse med resultaten så anser en lärare att eleven är
aktivt närvarande när den deltar ombytt. Eleven kan få den kunskapen från läraren om den
sitter oombytt och observerar från sidan, fastän den eleven inte fått aktiv närvaro på lektionen.
Men kunskapen avgörs inte med närvaron och det är inte den betygsättningen sker efter. En
del ämnen är färdighets- och kommunikationsämnen där lärarna tar hänsyn till närvaron
(Korp 2006 s.212). Närvaron påverkar betygen inte bara i idrotten utan även i andra ämnen.
Språkämnena är ett tydligt kommunikationsämne där eleverna ska kommunicera och visa upp
sina språkliga färdigheter. Idrott och slöjd tillhör även de den kategorin av ämnen (Korp 2006
s.223).

4.3.3 Andra uppgifter
Andra uppgifter är mest till för att eleven ska kunna rädda sitt betyg eller ligga kvar i G eller
IG nivå. Läraren kan se om eleven är intresserad av ämnet om den vill göra andra uppgifter
när eleven inte har kläder med sig för aktiviteten. Som lärare måste man således kontinuerligt
bedöma om varje elev följer den väg som är tänkt och uppnår de mål som angivits
(Annerstedt 2002 s.127). Det kan vara elever som är borta mycket och elever som är skadade.
Då kan inte en sådan bedömning göras för bedömningen syftar till att identifiera varje elevs
kunskapskvaliteter (Annerstedt 2002 s.127).
Det finns vissa skolor där eleven kan lämna intyg från en person utvald av läraren, att eleven
utfört aktiviteten. Det gäller om eleven varit frånvarande från en ordinarie lektion. Eleven ska
då vara med på teorilektionen i detta moment (Nauclér och Vågberg 2005 s.17). Vid sådana
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tillfällen får eleven godkänt. Det systemet kan vara bra för de elever som vill rädda ett betyg i
ämnet. Om eleverna drar systemet för långt kan det till slut bli elevlöst på de praktiska
momenten. Ämnet blir då som en distanskurs där eleverna lämnar in sina intyg på träffar med
teorilektioner. Det skulle inte fungera i ett ämne som idrott, inte fullt ut. I de teoretiska
inslagen med eventuella prov går att genomföra på distans. Praktiska moment som är största
delen i ämnet enligt Engström och Redelius (2002 s.247) blir svårare att redovisa om eleven
gör det på distans och lämnar ett intyg. Detta skulle kräva att en person godkänner intyget och
att den personen har en dialog med läraren. Det krävs att intyget är godkänt av en person som
har en dialog med läraren. Dessutom kan ett sådant förfarande gynna de elever som idrottar på
fritiden och har lätt för idrott. Dessa elever missar den sociala biten som finns under
idrottslektionerna. Ämnet syftar till att utveckla elevernas sociala förmåga (Werner,
Grundskolan 2003 s.112). Där bör det ingå att man som lärare diskuterar och försöker
utveckla elevernas förmåga att samarbeta (Grönlund 2008 s.21). Samarbetsövningar kan vara
i olika former som till exempel lagsport och stafetter mm. Sådana övningar förekommer på
idrottslektionerna och de kan endast utövas genom att eleven är närvarande och deltar. Vid
sådana övningar får eleverna en samhörighet och det är ett grundläggande behov hos
människan att uppleva en samhörighet (Engström och Redelius 2002 s.245). Är de
frånvarande får eleverna inte den positiva kommunikationen i deras självkänsla (Engström
och Redelius 2002 s.246). Eleverna riskerar då att hamna i en negativ trend med dålig
självkänsla.
Eleven som är ombytt och sitter på en bänk och inte deltar i aktiviteten är knappast aktiv. Men
den eleven är närvarande enligt de flesta deltagande lärarna i undersökningen. Den eleven kan
få godkänt medans eleven som inte är ombytt kan vara mer aktiv genom att göra en teoretisk
uppgift eller hjälpa till på lektionen. Den hjälpande eleven får sämre betyg om det upprepas
med andra uppgifter än den ordinarie lektionen. Båda eleverna får närvaro men under olika
premisser. Den ena kan få bättre betyg. Lärarna kan stödja sig på styrdokumenten som säger
att eleven ska delta efter egna förutsättningar (Werner, Grundskolan 2003 s.113).
I några fall finns krav på teoretiska kunskaper för betyget G i de lokala kursplanerna Eriksson,
Gustafsson, Johansson m.fl.(2003 s.36). Skolornas kursplaner i denna undersökning avvek sig
inte mycket från varandra. Vilket hade varit intressant att få jämföra dem och resultaten med
varandra.

4.3.4 Tolkningar av styrdokumenten
Läroplanerna och betygskriterierna kan tolkas olika av lärare. Därför skulle idrottslärarna i en
undersökning vilja se en ny läroplan där idrott och hälsa får ett utökat timtal som möjliggör
alla de intentioner som idrottslärarna gett uttryck för (Nauclér och Vågberg 2004 s.28) och där
det finns mer klara direktiv om bland annat betygskriterierna. Enligt Annerstedt (2002 s.124)
är tolkningarna olika från individ till individ på grund av olika erfarenheter och olika sätt att
se på samhället. Läraren kan då säga att eleven som bara sitter, försöker göra sitt bästa,
medans en annan lärare kan säga att eleven är inaktiv och får frånvaro. Läraren kan följa sina
lokala betygskriterier där skolan har sina uppsatta mål men de skiljer sig från skola till skola.
Vid andra skolor kan kraven vara högre vad som gäller vid aktivt deltagande som närvaro.
Styrdokumenten visar två sidor, en sida där det blir mer styrt och läraren föreskrivs att
använda de anvisade medlen från staten medans den andra sidan är friare att tolka (Redelius
2007 s.227). Läraren ställs i ett dilemma vid betygsättning när det är så fritt att tolka
styrdokumenten. Samhällssynen kanske inte stämmer överens med den enskilde lärarens syn
och uppfattningar. När då läraren ska följa statens angivelser blir det en strid mellan lärarens
yrkesroll och dennes roll som tjänsteman (Annerstedt 1995 s.145). Lärarens uppfattningar och
värderingar om bedömning av närvaro blir till en viss mån tudelad. Det kan bli en anpassad
närvaro beroende på situation och elevers förklarande av bortglömda ombyteskläder eller
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elevers sjukdomstillstånd. En elev kan säga att den är förkyld för att slippa idrotten en viss
lektion men vara med i vanliga fall. Kan läraren sätta närvaro på en sådan elev? Resultaten
från intervjuerna visade inte klart att eleven fick närvaro men läraren satt heller ingen
frånvaro. Där kan det uppstå en strid mellan lärarens tjänstemannaroll och den professionella
yrkesutövaren. Ska läraren följa de regler som finns eller visa respekt för elevens förkylning.
Han visar upp en medmänsklig förståelse för den eleven och noterar eleven som närvarande
för eleven på grund av förkylning inte orkar eller kan delta.
Närvaron kommer alltid att diskuteras tillsammans med betygskriterier och underlag för att
sätta betyg. Med det nuvarande målinriktade betygsystemet skulle en integrering med
närvaron göras så det blir tydligare direktiv i styrdokumenten. Det är inte bara idrott och hälsa
det berör utan även de andra ämnena i skolan där eleverna ska visa upp sina färdigheter
fortlöpande under skoltiden. I detta problem med närvaron anser lärarna, efter tolkning av
intervjuerna, att idrott och hälsa ska vara ett praktiskt ämne. Behöver det vara det egentligen?
Målen i styrdokumenten säger att eleven ska ”kunna, förstå och ha kunskaper” om momenten
i ämnet. Hur eleverna ska få kunskaperna står inte där. Där ska läraren på den lokala skolan ta
fram ett lokalt styrdokument. Den innehåller då lärarens tolkningar av nationella
styrdokumentet. Som synes är dessa styrdokument fria att tolkas och de tolkas olika av olika
lärare. Lärare med olika erfarenhet och bakgrunder tolkar olika. Idrott och hälsa tas för givet
att det ska vara ett praktiskt ämne där läraren bedömer eleverna utefter prestation under
lektionerna. Efter tolkningarna av resultatet i denna studie gör och vill lärarna ha det så.
Problemet ligger kanske i att de nationella styrdokumenten är FÖR tolkningsbara. Tydligare
restriktioner skulle eventuellt minska alla tolkningsalternativ som uppkommer.
Som en parentes i denna undersökning nämner jag att eleverna tror det är närvaron och att
man gör sitt bästa som läraren i första hand bedömer (Andersson 2000 s.47). En anledning till
att eleverna har den åsikten kan vara att läraren ger andra uppgifter till dem som inte är
ombytta.

4.4 Förslag till vidare forskning
Ämnet närvaro på idrotten är ett relativt outforskat område vilket kan verka konstigt på grund
av att idrotten är ett ämne med många praktiska moment och för att elever ska kunna bli
bedömda måste de närvara. Styrdokumenten tar upp att närvaron inte ska vara till underlag för
betyg, men samtidigt säger den att eleven ska utföra vissa moment och därmed bör eleven
vara närvarande.
Storleken och omfattningen i denna undersökning är begränsad till ett antal skolor och lärare.
Det skulle då vara intressant med forskning om närvaron och om närvaron som underlag vid
betygsättning. En forskning som har större sträckning geografiskt och med fler antal
idrottslärare. Där man kan urskilja om det är fler idrottslärare som använder närvaron som ett
kriterium vid betygsättning.

4.5 Slutsats
Resultaten från denna undersökning besvarade mina frågeställningar. Genom att fråga om
begreppet närvaro blev det för mig klarlagt hur läraren använder sig av detta fenomen. Det
visades sig också att närvaron har betydelse när lärarna sätter betygen. Resultaten
samstämmer med tidigare undersökningar vad lärare anser om närvaro och att använda
närvaron som underlag för bedömning.
En elev är enligt idrottslärarna i denna undersökning närvarande på idrottslektionen när den är
ombytt för att delta i aktiviteten. Om de inte är ombytta är de närvarande när eleven gör andra
uppgifter inom ämnet, praktiska eller teoretiska. Upprepas det att eleven gör andra uppgifter
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påverkas betyget till det sämre om inte eleven är skadad då den kan rädda betyget G med
andra uppgifter. Närvaron har en stor betydelse som underlag när idrottslärarna bedömer
eleverna även om närvaro inte ska vara det enligt styrdokumenten. Lärarna har omedvetet
eller medvetet med närvaron vid sina tolkningar av styrdokumenten och som ett underlag för
att kunna bedöma eleverna. Men en elev är godkänd när den har uppnått sitt mål vare sig med
hög eller låg närvaro.
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Bilaga 1: Kursplan och betygskriterier för Idrott och Hälsa
gymnasieskolan

Ämnets syfte

Gymnasieskolans utbildning i idrott och hälsa syftar till att utveckla elevernas fysiska,
psykiska och sociala förmåga samt att ge kunskaper om den egna livsstilens betydelse för
hälsan. Ämnet syftar även till att eleverna tillägnar sig sådana kunskaper och erfarenheter att
de kan välja och delta i lämpliga fysiska aktiviteter för fritiden.

Ämnet syftar också till att eleverna skall bli hälso- och miljömedvetna och få förutsättningar
att ta aktiv del i arbetet med hälsofrågor i arbetsliv och i samhälle. Ämnet syftar dessutom till
fördjupad kunskap om hur den egna kroppen fungerar och hur olika faktorer kan påverka det
fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet.

Mål att sträva mot

Skolan skall i sin undervisning i idrott och hälsa sträva efter att eleven

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

utvecklar ett bestående intresse för regelbunden fysisk aktivitet, förstår värdet av detta samt
ser dess samband med hälsa och livsstil,

utvecklar sin rörelseförmåga och fördjupar sina kunskaper om hur den egna kroppen fungerar,

fördjupar sina kunskaper om vad som främjar hälsa och utvecklar en god kroppsuppfattning,

utvecklar kunskaper som gör det möjligt att se, välja, värdera och delta i olika former av
fysisk aktivitet,

fördjupar sina kunskaper om och i idrott och friluftsliv samt lär sig att ta ansvar för och
utnyttja naturen för rekreation och friluftsliv,

utvecklar och fördjupar förmågan att planera, genomföra och utvärdera fysisk aktivitet på
egen hand och tillsammans med andra,

utvecklar kunskapen om samspelet mellan människa, teknik och miljö och hur arbetsplatser,
miljöer och produkter kan anpassas och utformas efter människans förutsättningar.

Ämnets karaktär och uppbyggnad

Grundläggande för ämnet är ett hälsoperspektiv som innefattar såväl fysiskt, psykiskt som
socialt välbefinnande. Ämnets kärna utgörs av fysisk aktivitet, utformad så att alla, oavsett
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förutsättningar, skall kunna delta och utvecklas på egna villkor. Ämnet stimulerar till
medvetenhet om den egna livsstilens betydelse för hälsan.

En utgångspunkt för ämnet är att det föreligger ett samband mellan livsstil, livsmiljö, hälsa
och livskvalitet. Ämnet betonar därför kunskaper om faktorer som påverkar hälsan och som
bidrar till hur god hälsa och god livs- och arbetsmiljö kan främjas. I ämnet ingår också
kunskaper om hur kroppen fungerar i arbete och vila samt kunskaper om kost, motion och
ergonomi. En väsentlig aspekt är även drogers och dopingpreparats skadliga inverkan.

Ämnet ger möjlighet att fördjupa sin förmåga och att ta initiativ och ansvar, att deltaga i,
organisera och leda aktiviteter. För att främja såväl den improvisatoriska, estetiska som den
motoriska förmågan integreras musik och rörelse, rytm och dans i ämnet. I ämnet innefattas
också utbildning för nödsituationer såsom livräddning och första hjälpen vid olycksfall.

Ämnet tar upp idrott som kulturfenomen och speglar såväl egna traditioner och sätt att tänka
som synsätt och rörelseuttryck i andra kulturer. Väsentligt för ämnet är också att anknyta till
de starka kulturella traditioner som finns i Sverige när det gäller att vistas i naturen. Ämnet
bidrar på så sätt till att väcka engagemang för frågor som handlar om människans relation till
naturen.

I ämnet behandlas även frågor om förståelse av människors olika förutsättningar för fysisk
aktivitet samt hur idrott kan bedrivas tillsammans och på lika villkor för att öka
förutsättningarna för jämställdhet. Ämnet erbjuder upplevelser av samarbete, hänsyn och
förståelse för och med andra människor samt rörelseglädje. Ämnet behandlar dessutom frågor
som rör etik och moral i samband med idrottsutövning, exempelvis fair play.

I ämnet ingår tre kurser.

Idrott och hälsa A är en kärnämneskurs som bygger på och fördjupar de kunskaper som
eleverna tidigare erhållit.

Kursen Idrott och hälsa B bygger på Idrott och hälsa A och fördjupar och vidgar kunskaper i
ämnet. Kursen är valbar.

Kursen Ergonomi behandlar samspelet mellan människa, teknik och miljö. Kursen är valbar.

Skolverket 2009-03-24
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Bilaga 2: Kursplan och betygskriterier för Idrott och Hälsa
grundskolan

Ämnets syfte och roll i utbildningen

Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse för hälsan. Barn
och ungdomar behöver därför utveckla kunskaper om hur kroppen fungerar och hur vanor,
regelbunden fysisk aktivitet och friluftsliv förhåller sig till fysiskt och psykiskt välbefinnande.
Ämnet idrott och hälsa syftar till att utveckla elevernas fysiska, psykiska och sociala förmåga
samt ge kunskaper om den egna livsstilens betydelse för hälsan.

Under generationer har rörelseaktiviteter och friluftsverksamheter utvecklats. Ämnet ger
kunskaper om deras framväxt, erfarenheter av att delta i dem och färdigheter i att bedriva
dem. Ämnet skall även väcka nyfikenhet och intresse för nya aktiviteter. Ett grundläggande
syfte med ämnet är också att skapa förutsättningar för alla att delta i olika aktiviteter på sina
egna villkor, utveckla gemenskap och samarbetsförmåga samt förståelse och respekt för
andra.

Fysiska aktiviteter utgör en gemensam nämnare för olika kulturer. Utbildningen i idrott och
hälsa ger möjligheter till att stärka gemenskapen mellan barn och ungdomar i ett
mångkulturellt och internationellt samhälle.

Mål att sträva mot

Skolan skall i sin undervisning i idrott och hälsa sträva efter att eleven

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

– utvecklar kunskap om vad som främjar hälsa,

– utvecklar en god kroppsuppfattning och kunskaper som gör det möjligt att se, välja och
värdera olika former av rörelse ur ett hälsoperspektiv, stimuleras till ett bestående intresse för
regelbunden fysisk aktivitet och tar ett ansvar för sin hälsa,

– utvecklar och fördjupar sin rörelseförmåga och lust att röra sig samt stimuleras att ge uttryck
för fantasi, känslor och gemenskap,

– utvecklar förmågan att leka, motionera och idrotta på egen hand och tillsammans med
andra,

– utvecklar kunskaper att kritiskt bemöta missförhållanden som kan förekomma i samband
med olika typer av fysiska aktiviteter samt ges förutsättningar till ett personligt
ställningstagande i idrotts- och hälsofrågor,

– utvecklar förmågan att organisera och leda aktiviteter,
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– får inblickar i idrottens och friluftslivets historia samt lär känna olika former av lekar,
danser och idrottsformer i olika kulturer,

– utvecklar kunskaper om och beredskap för handlande i nöd- och katastrofsituationer både på
land, i och vid vatten.

Ämnets karaktär och uppbyggnad

Ämnet idrott och hälsa har ett brett innehåll. Ämnets kärna är idrott, lek och allsidiga rörelser
utformade så att alla oavsett fysiska eller andra förutsättningar ska kunna delta, erhålla
upplevelser och erfarenheter samt utvecklas på sina egna villkor. Grundläggande är ett
hälsoperspektiv som innefattar såväl fysiskt och psykiskt som socialt välbefinnande. Ämnet
förmedlar därmed en syn på idrott och hälsa som har betydelse för både uppväxttiden och
senare skeden i livet. Ämnet stimulerar och engagerar alla att själva ta ett ansvar för
uppläggning och genomförande av motion och fysisk träning.

Det föreligger ett starkt samband mellan livsstil, livsmiljö, hälsa och livskvalitet. Ämnet
förmedlar därför kunskaper om hur god hälsa och god livs- och arbetsmiljö kan främjas. I
ämnet innefattas också utbildning för nödsituationer såsom livräddning och första hjälpen vid
olycksfall.

Ämnet står för en helhetssyn på människan, dvs. att kropp, känslor, intellekt och tankar är
beroende av varandra, och kan på så sätt medverka till att elevens kroppsuppfattning
utvecklas. 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 bl.a. utifrån ett jämställdhetsperspektiv ifrågasätta de idealbilder som sprids
via olika medier. I ett etiskt perspektiv ryms också frågor om förståelse för människors olika
förutsättningar när det gäller fysiska aktiviteter. Ett kulturellt perspektiv i ämnet speglar såväl
egna traditioner och sätt att tänka som synsätt och rörelseuttryck i andra kulturer.

Att utveckla allsidiga rörelseaktiviteter är centralt i ämnet och en allsidig rörelserepertoar kan
lägga grund för en aktiv och hälsofrämjande livsstil. En positiv upplevelse av rörelse och rytm
är i sin tur en grund för individuella och kollektiva övningar och främjar på så sätt såväl den
improvisatoriska och estetiska som den motoriska förmågan. Detta ger möjligheter att
utveckla tanke och känsla, rörelse- och idrottsfärdigheter samt träna kondition, styrka och
rörlighet.

Ämnet anknyter också till de starka kulturella traditioner som finns i Sverige när det gäller att
vistas i naturen. Genom friluftsverksamhet och vistelse i skog och mark får eleverna
upplevelser, kunskaper och erfarenheter som kan stimulera ett fortsatt intresse för friluftsliv,
natur och miljöfrågor. Ämnet bidrar på så sätt till att väcka engagemang för betydelsen av att
skydda och vårda natur och miljö.

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret

Eleven skall
– behärska olika motoriska grundformer och utföra rörelser med balans och kroppskontroll
samt kunna utföra enkla danser och rörelseuppgifter till musik,
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– ha god vattenvana, vara trygg i vatten, kunna simma 200 meter, varav 50 meter på rygg, och
hantera nödsituationer vid vatten,

– ha grundläggande kunskaper om bad-, båt- och isvett,

– kunna orientera sig och hitta i närmiljön genom att använda enkla hjälpmedel,

– ha grundläggande kunskaper om friluftsliv samt känna till principerna för allemansrätten,

– känna till något om och kunna ge synpunkter på arbetsmiljön i skolan,

– ha erfarenheter av några vanliga idrottsaktiviteter samt veta något om skaderisker och om
hur skador kan undvikas.

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret

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

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

– kunna forma och genomföra aktiviteter för egen motion,

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

– kunna hantera nödsituationer i och vid vatten,

– ha kunskaper i livräddande första hjälp,

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

Bedömning i ämnet idrott och hälsa
Bedömningens inriktning

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 och stämningar.
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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.

Kriterier för betyget Väl godkänt

Eleven reflekterar med hjälp av kunskaper om kropp och rörelse över hur hälsa och
välbefinnande kan bibehållas och förbättras.
Eleven föreslår och genomför fysiska aktiviteter som befrämjar egen motion och hälsa.
Eleven använder ett ändamålsenligt rörelsemönster vid deltagandet i olika fysiska aktiviteter.
Eleven deltar i och tillämpar sina kunskaper om friluftsliv under olika årstider.
Eleven använder sina kunskaper för att förutse och avvärja risker i samband med olika fysiska
aktiviteter.

Kriterier för betyget Mycket väl godkänt

Eleven använder sina kunskaper om livsstil, livsmiljö och hälsa för att bedöma värdet av olika
idrotts- och friluftsaktiviteter.
Eleven komponerar, motiverar och genomför ett allsidigt och funktionellt motionsprogram.
Eleven organiserar motions-, idrotts- eller friluftsaktiviteter tillsammans med andra med
hänsyn till olika deltagares behov.
Eleven anpassar sina rörelser till de krav som olika aktiviteter och situationer ställer på
exempelvis balans, precision och tempo.

Skolverket 2009-03-24
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Intervjufrågor

1. När räknas en elev som närvarande på idrottslektionen?
    Följdfrågor om hur de deltar ombytt, deltar oombytt, som åskådare eller annat?

2. När en elev inte är ombytt kan de få närvaro om de gör en annan uppgift?
    Följdfrågan blev vilka uppgifter får de i sådana fall?
   Om en elev sätter det i system att få andra uppgifter under idrottslektionerna, vad gör du?

3. Hur påverkas betygen i stort om eleven gör mer andra uppgifter än deltar i den ordinarie
lektionen?
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