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Undersökningar visar att tjejer generellt sett har högre betyg än killar i samtliga ämnen utom i 
ämnet Idrott och hälsa. När det gäller elevers betyg i idrottsämnet har det visat sig att genus 
har en avgörande betydelse. Då skolan, enligt läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 
förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94), aktivt och medvetet ska arbeta för att kvinnor 
och män ska ha lika rätt och möjligheter är det intressant att ta reda på vad snedfördelningen 
av betygen kan bero på. I denna studie undersöker vi om det finns en möjlighet att 
bedömningen och betygsättningen i ämnet Idrott och hälsa reproducerar ojämlikhet, och i så 
fall hur. 
 
För att, om möjligt, kunna se ett mönster och eventuellt samband mellan olika faktorer, såsom 
betyg i förhållande till elevers idrottsintresse utanför skolan samt elevers intressen i 
förhållande till undervisningens innehåll, har vi gjort en enkätundersökning med elever i år 9. 
Vi har även gjort intervjuer med idrottslärare för att få en djupare förståelse för hur 
bedömningen och betygsättningen sker i ämnet Idrott och hälsa. 
 
Vår studie visar att bedömning och betygsättning i ämnet Idrott och hälsa är starkt fokuserad 
på elevers färdigheter. Den visar också att tjejer, i vissa moment, inte behöver uppnå samma 
resultat som killar för att erhålla ett visst betyg. Vi har även funnit samband mellan elevers 
betyg i förhållande till föreningsidrott. Vår studie visar att ämnet Idrott och hälsa, genom 
bedömning och betygsättning, tenderar att upprätthålla de rådande könsmönster som finns i 
samhället. 
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KAPITEL I 
 

1 Inledning 
Ett samhälle kan bara ändra sina värderingar individ för individ och någon 
måste bli den förste.1 

 
I Sverige råder i regel konsensus om värdet av jämställdhet. Att det råder samstämmighet 
angående värdet innebär inte att jämställdhet råder i samhället. Problemet är att den rådande 
könsordningen, som i vår kultur står för manlig överordning, har existerat länge.2 I skolan 
återfinns framtidens kvinnor och män, och skolan bidrar till elevernas socialisation med 
överföring av normer och värderingar. Vilka normer och värderingar som skolan anser är 
väsentliga står skrivna i läroplanens värdegrund. När det gäller jämställdhet mellan kvinnor 
och män betonas att skolan aktivt och medvetet ska arbeta för att kvinnor och män ska ha lika 
rätt och möjligheter. Vidare poängteras: 
 

Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan och de krav 
och förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma deras uppfattningar 
om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka 
traditionella könsmönster.3 

 
Artikeln, Kön-Idrott-Skola, pekar på att traditionella könsmönster upprätthålls snarare än 
motverkas i ämnet Idrott och hälsa.4 I en utvärdering som genomfördes läsåret 2002 i ämnet 
Idrott och hälsa framkom att genus är en tydlig variabel för vilket betyg en elev erhåller. 
Tjejer har generellt sett betydligt högre betyg än killar i alla ämnen utom i Idrott och hälsa. 
Att tjejer generellt sett har lägre betygssnitt i just detta ämne är en trend som hållit i sig sedan 
samundervisning blev den undervisningsform som rekommenderades i och med införandet av 
läroplanen år 1980.5 Är killar generellt sett bättre än tjejer i ämnet Idrott och hälsa, eller är det 
undervisningen och därmed bedömningsunderlaget som gynnar killarna? Har det skapats ett 
idrottsämne som kräver vissa egenskaper som förknippas med traditionellt manliga? Hur ställs 
detta i relation till skolans ansvar för att motverka traditionella könsmönster? Som blivande 
lärare i Idrott och hälsa är det väsentligt att bli medveten om att de val av moment och 
metoder som görs kan bidra till att upprätthålla traditionella könsmönster.  
 

                                                 
1 Citat: Okänd http://home.swipnet.se/~w-13953/citatbok/statsam.htm 
2 Solweig Eklund Lärarförbundet: Sätt arbetsplatserna i fokus! KRUT, nr 102 (2/2001) s. 15. 
3 Lärarförbundet Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) (Solna 

2002) s. 10. 
4 Håkan Larsson, Birgitta Fagrell och Karin Redelius Kön-Idrott-Skola http://www.idrottsforum.org/articles/ 

larsson/larsson_fagrell_redelius/larsson_fagrell_redelius051214.html och Eriksson et al. 
5 Charli Eriksson, Kjell Gustavsson, Therese Johansson, Jan Mustell, Mikael Quennerstedt, Karin Rudsberg, 

Marie Sundberg & Lena Svensson Skolämnet Idrott och hälsa i Sveriges skolor En utvärdering av läget hösten 
2002 http://www.oru.se/oru- upload/Övrig%20verksamhet/NCFF/Dokument/ 
Rapport%20om%20skolämnet%20idrott%20och%20hälsa%20i%20Sveriges%20skolo.pdf 
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1.1 Syfte 

Som tidigare nämnts så har det visat sig att genus är en viktig faktor när det gäller elevers 
betyg i ämnet Idrott och hälsa. Mot denna bakgrund är det intressant att få en förståelse för 
vad snedfördelningen i bedömning och betygsättning mellan tjejer och killar kan bero på. 
Syftet med studien är med andra ord att förstå om, och i så fall hur, bedömning och 
betygsättning i Idrott och hälsa tenderar att reproducera ojämlikhet. 
 
1.2 Frågeställning 

Vår övergripande forskningsfråga lyder: 
Hur och vad är det som bedöms och således betygsätts i ämnet Idrott och hälsa?  
 
Hur står det som bedöms och betygsätts i relation till:  

• tjejers respektive killars syn på sin egen prestation på idrottslektionerna? 
• tjejers respektive killars intresse av ämnet? 
• tjejers respektive killars idrottsliga fritidsaktiviteter? 
• den historiska synen på tjejer och killar inom ämnet? 

 
1.3 Studiens disposition 

För att underlätta för läsaren följer här en disposition över studiens upplägg. 
  
Kapitel I En inledning till studien där syfte och frågeställning presenteras. 
 
Kapitel II Redogör vilka teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för studien. 
 
Kapitel III Metodkapitel där tillvägagångssätt och problematiken kring metodvalen redogörs.  
 
Kapitel IV Resultat och analys är uppdelad i olika kategorier. Varje kategori redovisas, 
analyseras och problematiseras. 
 
Kapitel V Diskussionen tar sin utgångspunkt i resultat och analys, och sätts sedan i ett större 
sammanhang. 
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KAPITEL II 
 

2 Teoretisk bakgrund 
På senare år har ett flertal undersökningar, vilka utgör en bakgrund till vår studie, kartlagt 
ämnet Idrott och hälsa. En artikel av Larsson, Fagrell och Redelius, vidare benämnd Kön-
Idrott-Skola, behandlar vårt främsta intresseområde – ämnet Idrott och hälsa ur ett 
genusperspektiv.6 I en utvärdering av bland annat Eriksson genomlyses ämnet ur en rad olika 
utgångspunkter.7 Genom dessa båda skrifter väcktes intresset till denna studie. Begrepp som 
genus, könsroller, könsmönster, sam- och särundervisning samt bedömning och betygsättning 
är väsentliga när det gäller denna studies undersökningsområde. Vidare har en rad andra 
rapporter, producerade av samma författare tillsammans med andra, även varit till grund för 
vår teoretiska bakgrund. När det handlar om skolan och skolans idrottsämne är det väsentligt 
att även undersöka hur ämnet och synen på tjejer och killar har förändrats historiskt då detta 
präglar nutid och framtid. Tjejers och killars villkor i idrottsämnet är ur forskarnas synvinkel 
primärt, dock verkar inte genusperspektivet få samma fokus bland verksamma idrottslärare.8    
 
2.1 Tidigare forskning 

För att sätta vår studie i relation till tidigare forskning presenterar vi nedan några viktiga 
slutsatser som framkommit av Kön-Idrott-Skola och den tidigare nämnda utvärderingen. När 
det gäller innehållet i skolans idrottsämne pekar båda undersökningarna på att bollsporter är 
den vanligaste aktiviteten samt att bollsporter är något som uppskattas av både tjejer och 
killar.9 Dock poängteras i utvärderingen att tjejer i större utsträckning föredrar dans och 
aerobics. De aktiviteter som är populärast bland killar är även de som förekommer i störst 
utsträckning på idrottslektionerna. Friluftsliv, som har något av en central roll i kursplanen, 
har generellt sett inte en framträdande roll i undervisningen.10 I Kön-Idrott-Skola pekas det 
dock på att det är svårt att bibehålla traditionella föreställningar om vad tjejer respektive killar 
vill ha, då könen inte kan ses som homogena grupper.11 
 
När det gäller lokala kursplaner och betygskriterier påpekas att ämnet är starkt 
aktivitetsfokuserat. Koppling mellan idrott och hälsa sker i relativt liten utsträckning. De båda 
momenten ses snarare som två separata moment i ämnet än som komplement till varandra. I 
fråga om betygsättningen så framkommer det att för att erhålla betyget godkänt, krävs ”ett 

                                                 
6 Larsson et al. 
7 Eriksson et al. 
8 Håkan Larsson Skolidrotten befäster traditionell genusordning Kritisk Utbildningstidskrift KRUT  

(Stockholm 2004b) s.61. 
9 Larsson et al. och Eriksson et al. 
10 Eriksson et al. 
11 Larsson et al. 
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positivt och aktivt deltagande”. När det gäller de högre betygsstegen fokuseras det på vikten 
av att prestera resultat.12 I Kön-Idrott-Skola resoneras det som följer:  
 

I styrdokumenten betonas den personliga färdigheten inte alls särskilt starkt. 
[…] De kunskaper och färdigheter som premieras […] är sådana förmågor som 
traditionellt sett förknippas med föreställningar av manlighet. Att prestera i 
ämnet idrott och hälsa handlar med andra ord i regel om att vara stark, snabb, 
aktiv och orädd.13 

 
De flesta lärare i utvärderingen finner att de nationella betygskriterierna är otydliga och 
lämnar många möjligheter till individuell tolkning. Därmed anser de att det är svårt att 
anpassa idrotten till en likvärdig utbildning.14 
 
2.2 Begreppsgenomgång 

För att underlätta läsningen kommer vissa begrepp som används förklaras närmare.  
 
Kön och genus: Att särskilja på kön och genus är inget nytt påfund, snarare är det allmänt 
vedertaget. Kön har uppfattats som något som är biologiskt bestämt, medan genus har setts 
som en social och kulturell konstruktion av kön, det vill säga samhällets värderingar och 
föreställningar om kvinnligt respektive manligt.15 Det har visat sig att faktorer som tidigare 
setts som biologiska snarare har visat sig ha en social konstruktion. Att särskilja på kön och 
genus skapar därmed ”en föreställning om att vissa saker skulle vara naturligt och därmed 
också uppfattade som mer ’äkta’ eller verkliga [kön], och att andra saker skulle vara socialt 
skapade och därmed också uppfattade som overkliga eller illusoriska [genus]”.16 Syftet är inte 
att påvisa vilka faktorer som är biologiskt betingade eller vilka faktorer som är socialt 
konstruerade, därmed kommer vi inte att särskilja kön och genus.   
 
Jämställdhet: Jämställdhet har ett övergripande mål, vilket är att kvinnor och män skall ha 
samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet. Det 
aktiva arbetet för jämställdhet mellan kvinnor och män syftar bland annat till att ge varje 
individ, oavsett kön, lika tillgång till utbildning och samma möjligheter att utveckla sina 
personliga ambitioner, intressen och talanger.17 
 
Genussystem: Genussystem är en omedveten rangordning av kvinnor och män i samhället. 
Systemet består av två grundläggande principer – åtskiljandets princip och värderandets 

                                                 
12 Eriksson et al. 
13 Larsson et al. 
14 Eriksson et al. 
15 Birgitta Fagrell De små konstruktörerna Flickor och pojkar om kvinnligt och manligt i relation till kropp, 

idrott, familj och arbete (Stockholm 2000) s. 70. 
16 Larsson 2004, s.62. 
17 Karin Ekman Var så god – makt kön och media (Stockholm 1998) s. 13. 
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princip18 – där den första principen handlar om att särskilja kvinnligt och manligt. När det 
gäller värderandets princip så innebär det att utgångspunkten är att mannen är norm. Genom 
att medvetet eller omedvetet agera utifrån genussystemets principer bidrar det till att 
upprätthålla och reproducera systemet. Genussystemets mönster skapas och upprätthålls både 
på det personliga planet och på det samhälleliga, men det innebär inte att mönstren är fasta. 
Det som uppfattas som typiskt kvinnligt respektive manligt idag betraktades inte på samma 
sätt förr, likaså är uppfattningen om kvinnligt respektive manligt kulturellt beroende.19 
 
Socialisation: Socialisation är en social inlärningsprocess med överföring av bland annat 
normer och värderingar. Socialisationen syftar till att skapa socialt handlingskompetenta barn 
och ungdomar, att de i olika situationer uppfattar och handlar ”i förhållande till existerande 
värde- och beteendenormer”.20 
 
2.3 Fritidens föreningsidrott 

I relation till skolans idrottsämne är det relevant att även innefatta föreningsidrotten, då det 
alltid funnits en nära kontakt mellan dessa aktörer. Relationen mellan skolan och 
idrottsföreningar finns bland annat påvisade i tidigare kursplaner för idrottsämnet. I 
Läroplanen som kom år 1962, hädanefter benämnd som Lgr 62, poängterades att eleverna 
skall efter de slutat skolan ha ”god kunskap i de bollspel som idrottsföreningarna idkar”.21 
Vidare var det väsentligt att det fanns en idrottsförening på varje skola så att eleverna vänjer 
sig vid föreningsliv.22 I läroplanen som tog vid år 1980, i fortsättningen benämnd som Lgr 80, 
nämns att eleverna ska ”få kännedom om och med idrotts- och friluftsrörelsen i samhället och 
i hemkommunen”.23 När det gäller aktuell kursplan för ämnet återfinns inte samma självklara 
koppling till idrottsrörelsen. Ämnet ska dock ge kunskaper om och erfarenheter av aktiviteter 
som vuxit fram under generationer, samt visa på aktiviteter som kan bedrivas i ett senare 
skede i livet.24 Idrottsrörelsens inverkan på idrottsämnet, utöver kursplanerna, går även att 
skönja när idrottsrörelsens utbud fick ett allt större inslag i undervisningen. Skolans 
idrottsämne gick från rörelseträning till träning i olika idrottsgrenar. När det gäller verksamma 
idrottslärare är eller har flertalet av dem även varit verksamma inom idrottsrörelsen, vilket 
givetvis ytterligare förstärker förbindelsen mellan skolan och idrottsrörelsen. Gällande 
fortbildning av idrottslärare har Riksidrottsförbundet varit den ledande aktören som 
tillhandahållit detta.25 I vilken utsträckning idrottsrörelsen faktiskt har påverkat ämnet går inte 

                                                 
18 Bengt Larsson, Ungdomarna, fritiden och idrotten I: Lars-Magnus Engström och Karin Redelius (red.) 

Pedagogiska perspektiv på idrott (Stockholm 2002) s. 79. 
19 Eva Nikell Att skapa kvinnor – skapa män (Stockholm 2001) s. 3f. 
20 Helle Rønholt, Grundläggande begrepp I: Claes Annerstedt, Birger Peitersen och Helle Rønholt  

Idrottsundervisning Ämnet idrott och hälsas didaktik (Göteborg 2001) s. 39. 
21 Kungl. Skolöverstyrelsen Läroplan för grundskolan (Stockholm 1962) s. 352. 
22 Ibid, s. 357. 
23 Skolöverstyrelsen Läroplan för grundskolan Lgr 80 (Stockholm 1980) s. 91.  
24 Skolverket Kursplaner och betygskriterier Idrott och hälsa http://www.rf.se/files/%7BF6298281-C394-414F-

BA8C-E48B6D29C97C%7D.pdf 
25 Jane Meckbach och Suzanne Söderström, ”Kärt barn har många namn” – idrott & hälsa i skolan. I: Lars-

Magnus Engström och Karin Redelius (red.) Pedagogiska perspektiv på idrott (Stockholm 2002) s. 227. 
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att säkerställa, däremot finns det och har funnits en nära relation mellan idrottsämnet och 
idrottsrörelsen. Därmed är det intressant att skärskåda idrottsrörelsen ur ett genusperspektiv.   
 
Studien är tidsbegränsad, vilket innebär att det inte finns möjlighet att skärskåda all idrottslig 
verksamhet som bedrivs och har bedrivits. Den idrottsliga verksamheten som här fokuseras på 
är Sveriges Riksidrottsförbund (RF), som är den svenska folkrörelsens officiella organ 
gällande föreningsbedriven idrott. I Sverige har idrottsutövandet präglats till stor del av RF. 
Det är inte vår avsikt att ge en fullständig överblick över RF utan snarare att peka på specifika 
företeelser. 
 
Grunderna till gymnastiken lades under början av 1800-talet av Per Henrik Ling. Den så 
kallade Linggymnastiken var skapad för män och den manliga kroppen ”utgjorde skapelsens 
krona”.26 Både kvinnor och män gymnastiserade, dock skulle kvinnor inte utföra de mest 
avancerade rörelserna eller övningarna. Under 1900-talet fick Linggymnastiken stå tillbaka 
för idrotten som kom från England. Idrotten var, precis som gymnastiken, i alla fall till en 
början riktad till unga män. Kvinnligt idrottsengagemang var under de första årtionden, på 
central nivå, något som bekämpades. Kvinnor ansågs inte vara fysiskt, psykiskt eller socialt 
lämpade för att tävla på samma sätt som män. Dock minskade motviljan mot kvinnligt 
deltagande på förbundsnivå något under 1930-talet.27 
 
När det gäller idrottsverksamhet för ungdomar bedrevs det, i stort sett fram till 1942, endast i 
skolans regi. Anledningen till att Riksidrottsförbundet 1942 bildade en ungdomskommitté, var 
för att engagera fler ungdomar att idrotta. Det främsta syftet till kommittén var att försöka nå 
de ungdomar som inte gick i skolan, samt att nå de som efter sex år slutade skolan.28 Synen på 
kvinnligt idrottsdeltagande ändrades radikalt under 1970-talet. En möjlig förklaring till detta 
är det bidragssystem som utformades, vilket innebar att staten öronmärkte bidrag för att arbeta 
med så kallad kvinnlig idrott.29 År 1977 antog idrottsrörelsen en handlingsplan som syftade 
till att tjejer och killar, kvinnor och män, skulle idrotta tillsammans på samma villkor. Dock 
handlade det om att kvinnorna ”skulle förändras till förmån för idrotten.”30  
 
År 1989 antogs en ny handlingsplan som fokuserade på jämställd idrott. I handlingsplanen 
kan dock skönjas, i sitt försök att göra idrotten mer jämställd, att den bidrar till att skapa 
könsskillnader. Det poängteras bland annat att kvinnor och män har olika värderingar och 
intressen. Jämställd idrott är fortfarande fokus i den reviderade handlingsplanen som 
fastställdes 2005. I idrottens jämställdhetsplan konstateras att:  
 

Idrotten är Sveriges största folkrörelse, med en verksamhet som ska vara öppen 
för alla. Men idrotten har i hög grad sitt ursprung i en patriarkal struktur. Länge 

                                                 
26 Håkan Larsson 2002, Synen på manlighet och kvinnlighet i idrott I: Engström och Redelius (red.) s. 194. 
27 Ibid, s. 195. 
28 Karin Redelius 2002, Barnidrotten i ett samhällsperspektiv I: Engström och Redelius (red.) s. 59. 
29 Larsson 2002, s. 198. 
30 Ibid, s. 199. 
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var flertalet idrotter öppna bara för män. Steg för steg, och i accelererande takt 
under de senaste årtiondena, har idrotten öppnats också för kvinnor. Ändå 
återstår mycket innan vi kan konstatera att vi har en jämställd idrott.31 

 
2.4 Idrottsämnets syfte och roll 

Syftet med en historisk tillbakablick är inte att ge en fullständig bild av idrottsämnet, utan 
snarare att lyfta viktiga aspekter för en förståelse till förändring inom ämnet med specifikt 
fokus på genus. 
 
De första trevande stegen till att införa idrottsundervisning eller, som det då kallades, fysisk 
fostran togs efter att en gymnastiklärarutbildning startats 1813. Dock skedde införandet med 
ett svagt intresse från allmänheten. Undervisningen, liksom fritidens föreningsidrott, byggde i 
stort sett på Lings tankar och idéer, och dominerades av medikal- och delvis 
militärgymnastik.32 Därefter följde en period mellan år 1860 och år 1890 då undervisningen 
präglades av soldatträning. Incitamentet blev att undervisningen riktades till killar och inte till 
tjejer i samma utsträckning. Fortfarande var det Linggymnastiken som låg till grund för 
undervisningen, dock i sonen Hjalmar Lings tappning.33  
 
Efter bestämmelser om inspektion av skolans gymnastikundervisning av Gymnastiska 
centralinstitutet år 1887, legitimerades undervisningens innehåll i större utsträckning än 
tidigare. Lek infördes, vilket medförde att de militära inslagen minskade och flickornas 
deltagande successivt började komma igång. De Lingska gymnastikövningarna kom att tappa 
allt mer mark framöver till förmån för idrott, lek och spel.34 
 
I och med införandet av den obligatoriska grundskolan år 1962 fick skolan sin första av hittills 
fyra läroplaner.35 Även här kan idrottsämnet, som då hette Gymnastik, skönja en fortsatt 
särbehandling av tjejer och killar, såväl i styrdokumenten som i praktiken. Idrottsämnet är det 
ämne där en diskussion gällande sam- eller särundervisning ständigt har varit i fokus och de 
facto präglats av särundervisning längst av skolans ämnen.36 I kursplanen för gymnastik 
betonades bland annat rekreativ kroppsrörelse, ett ekonomiskt och estetiskt rörelsesätt samt att 
undervisningen skulle medverka till elevernas ”allsidiga och harmoniska utveckling”.37 
Vidare betonades att undervisningen även skulle utveckla laganda och ledarförmåga. När det 
gällde undervisningsform, avseende kön, rekommenderades om möjlighet fanns att tjejer och 
killar från och med årskurs 5 skulle bilda skilda grupper. Undervisningens olika grenar och 

                                                 
31 Riksidrottsförbundet Idrottens jämställdhetsplan http://www.rf.se/files/{10C36977-E8A1-4B3C-889F-

4E99EA484590}.pdf 
32 Claes Annerstedt, Ämnet idrott och hälsa – ett historiskt perspektiv I: Claes Annerstedt, Birger Peitersen och 

Helle Rønholt  Idrottsundervisning Ämnet idrott och hälsas didaktik (Göteborg 2001) s. 106. 
33 Ibid, s. 106. 
34 Ibid, s. 106. 
35 Bengt Göransson Historieämnets legitimitet: skola, akademisk disciplin, offentlighet 

http://www.vxu.se/hum/publ/humanetten/nummer9/art0115.html 
36 Larsson et al. 
37 Kungl. Skolöverstyrelsen, s. 344. 
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moment betonade estetik för tjejer och styrka, spänst och stilkänsla för killar.38 I kursplanen 
angavs inte någon förklaring till särundervisning, inte heller vad gäller en särskiljning i 
undervisningsmoment för respektive kön. Dock kan en förklaring vara att kvinnan sågs som 
både biologiskt och fysiskt svagare än mannen.39 
 
När en ny läroplan kom år 1969, vidare benämnd som Lgr 69, angavs inte specifika 
undervisningsformer eller arbetssätt, vilket eventuellt kan påvisa en ändrad inställning till 
särskiljning baserat på kön i undervisningen. I kursplanen för gymnastik fanns dock följande 
föreskrift ”undervisningen skall inriktas på en till stadier och kön anpassad metodisk 
utveckling av styrka och uthållighet.”40 Ämnets mål samt de olika huvudmomenten i 
undervisningen i den nya läroplanen skiljer sig inte nämnvärt åt från Lgr 62. 
 
Införandet av Lgr 80 innebar att ämnet bytte namn från Gymnastik till Idrott. Namnbytet 
präglade även huvudmomenten i undervisningen som dominerades av färdigheter i olika 
idrotter.41 Kursplanen i idrottsämnet var till skillnad från Lgr 62 och Lgr 69 inte så detaljerad 
när det gäller innehåll och arbetsformer. När det gäller undervisningsform rekommenderade 
Skolöverstyrelsen samundervisning. Att staten i riktlinjerna för ämnet påtalade en 
samundervisning på lika villkor för tjejer och killar är första gången i idrottsämnets historia. I 
och med införandet av samundervisning har idrottsämnet förändrats innehållsmässigt.42 Dans 
och gymnastik fick ge vika för mer traditionellt manliga sporter såsom 
bollspelsundervisning.43 Genomförandet av samundervisning ansågs vara ett ”medel för att 
utjämna könsrollerna och kan bli ett led i skolans uppgift att verka för jämställdhet mellan 
kvinnor och män.”44 Denna utjämning skedde dock med betoningen att tjejer borde få delta i 
sådant som killarna brukade göra, men inte omvänt i samma utsträckning.45 
 
I och med införandet av den nu gällande läroplanen som kom år 1994, fortsättningsvis 
benämnd som Lpo 94, har ämnet, från att ha varit ett färdighetsämne, blivit ett reflekterande 
hälsoämne. Fokus ligger nu inte, som tidigare, på förebyggande av sjukdom, utan på 
utvecklande av hälsa.46 Centralt i kursplanen är fysisk aktivitet där vissa moment är 
specificerade, såsom idrott, lek, musik och rörelse, friluftsliv, orientering och simning. 
Friluftsliv är ett av de få moment som karaktäriseras i ämnets uppbyggnad. Vidare nämns 
allsidiga rörelser ”utformade så att alla oavsett fysiska eller andra förutsättningar ska kunna 
delta, erhålla upplevelser och erfarenheter samt utvecklas på sina egna villkor”.47 Följden av 
                                                 
38 Kungl. Skolöverstyrelsen, s. 348. 
39 Claes Annerstedt Idrottslärarna och idrottsämnet Utveckling, mål, kompetens – ett didaktiskt perspektiv 

(Göteborg 1995). 
40 Skolöverstyrelsen Läroplan för grundskolan Lgr 69 (Stockholm 1969) s. 167. 
41 Skolöverstyrelsen Läroplan för grundskolan Lgr 80 (Stockholm 1980) s. 90. 
42 Suzanne Lundvall, Bilder av ämnet idrott och hälsa – en forskningsöversikt I: Håkan Larsson och Karin 

Redelius (red.) Mellan nytta och nöje Bilder av ämnet idrott och hälsa (Stockholm 2004) s.22. 
43 Ibid, s. 22. 
44 Larsson et al. 
45 Ibid. 
46 Eriksson et al. 
47 Skolverket Kursplaner och betygskriterier Idrott och hälsa. 
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en ny läroplan och en större fokusering på hälsa har återigen gjort att ämnet fått byta namn. 
Från och med år 1994 heter ämnet Idrott och hälsa. Det är inte meningen att Idrott och hälsa 
ska ses som två separata moment, utan snarare ska de integreras i och genom varandra.48 
 
Innan kursrevideringen år 2000 fanns följande formulering i kursplanen för Idrott och hälsa 
som betonade tjejers och killars olikheter: 

 
Undervisningen skall ta hänsyn till elevernas skilda förutsättningar och bidra 
till jämställdhet genom att beakta de könsskillnader som finns mellan flickor 
och pojkar när det gäller t.ex. fysisk förmåga, skaderisker, kroppsuppfattning 
och förutsättningar i övrigt.49 

 
Anledningen till att formuleringen togs bort anses bero på problematiken till läroplanens mer 
allmänna formulering angående jämställdhet, vilken handlar om att motverka snarare än att ta 
hänsyn till. Att ta hänsyn till könsskillnader bygger på ”ett förgivettagande om könsmässiga 
egenskaper som generella”.50 
 

Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och 
möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan 
och de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma deras 
uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för 
att motverka traditionella könsmönster.51 

 
Varken i Lpo 94 eller i kursplanen för Idrott och hälsa finns riktlinjer för hur eller vilken form 
undervisningen i ämnet ska genomföras. Varje skola skall själv utforma verksamheten som de 
finner mest lämplig utifrån skolans förutsättningar. Bland annat de materiella 
förutsättningarna och skolans geografiska läge inverkar på utformningen av verksamheten. De 
lokala kursplanerna ska dock enligt riktlinjerna utformas i förhållande till gällande läroplan, 
den kommunala skolplanen samt skolans egen övergripande arbetsplan.52 
 
2.5 Bedömning och betygsättning 

Betygssystemet, oavsett dess utformning, har dels en teknisk sida i själva konstruktionen, dels 
en social sida då betyg är viktigt både för individen och för samhället i stort.  
 

Betygssystemet […] är inbyggt i sociala system och nätverk och förbundet med 
vissa sätt att tänka om betyg, kunskap, människor etc. Betygen griper in i olika 
system och fyller olika funktioner. Det bidrar till att [rang]ordna och sortera 
människor för olika levnadsbanor. På så vis kan man säga att betyg och 

                                                 
48 Eriksson et al. 
49 Larsson et al. 
50 Håkan Larsson, Lokala arbetsplaner i idrott och hälsa – en ny typ av styrning I: Håkan Larsson och Karin 

Redelius (red.) Mellan nytta och nöje Bilder av ämnet idrott och hälsa (Stockholm 2004) s. 223.  
51 Lärarförbundet, s. 10. 
52 Larsson 2004a, s. 207. 
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betygssystem är kraftfulla socio-tekniker med konsekvenser på många 
nivåer.53 

 
Att bedöma och betygsätta innebär ett etiskt perspektiv då det har betydelse för elevens 
självbild och syn på sin framtid. När en bedömning sker görs den givetvis i relation till de 
uppsatta kriterier som finns i respektive kursplan, men den sker även i relation till 
förväntningar som finns på elever i en viss ålder. Betygssystemets konstruktion har förändrats 
genom historien mycket beroende på att synen på kunskap och lärande har förändrats.54 

2.5.1 Det relativa betygssystemet 

År 1962 infördes det relativa betygssystemet i grundskolan med syftet att ”på ett systematiskt 
och tillförlitligt sätt rangordna elever”.55 Syftet med det relativa betygssystemet var att 
utforma ett urvalsinstrument, baserat på en vetenskaplig grund, till högre studier.56 
 
Det relativa betygssystemet innebar att elevens prestation och kunskaper jämfördes med andra 
elevers prestationer och kunskaper inom samma ämne. Betygssystemet utgjordes av en 
femgradig skala där det lägsta betyget symboliserade ett och det högsta betyget fem. 
Merparten av eleverna skulle erhålla betyget tre, vilket ansågs vara en medelprestation. 
Betygen skulle procentuellt fördelas mellan alla elever inom samma ämne i hela landet på 
följande sätt:57 
 

 
 
 
 
  
 
 
Fig 1. 7% av eleverna skulle erhålla 
betyget 1, 24% betyget 2, 38% betyget 
3, 24% betyget 4 och 7% betyget 5.58 
 

 
Det är viktigt att poängtera att det relativa betyget inte anger en elevs kunskaper i ett ämne, 
utan snarare kunskaper i förhållande till andra elevers kunskaper.59 

                                                 
53 Skolverket Att bedöma eller döma tio artiklar om bedömning och betygssättning (Stockholm 2002) s. 15. 
54 Skolverket 2002, s. 128. 
55 Skolverket Bedömning och betygsättning (Stockholm 2003) s. 17. 
56 Skolverket 2002, s. 156f. 
57 Christina Stage En jämförelse mellan de nya och gamla gymnasiebetygen 

http://www.umu.se/edmeas/publikationer/pdf/pmnr181sec.pdf. 
58 Ibid. 
59 Skolverket 2003, s. 17. 
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2.5.2 Det målrelaterade betygssystemet 

1990-talet innebar en rad förändringar inom det svenska skolväsendet. En decentralisering 
genomfördes som innebar att makten över skolan flyttades från staten till kommunerna,60 
vilket i sin tur medförde större självbestämmande för den enskilda kommunen.61 I och med 
införandet av den nya läroplanen ändrades även grundprincipen för betygsättning. Det relativa 
betygssystemet fick ge vika för ett så kallat målrelaterat betygssystem.62 Det betyg en elev 
erhåller beskriver i vilken mån målen i kursplanen i respektive ämne har uppnåtts.63  
 
Kursplanen tydliggör vilka krav staten har i respektive ämne. I kursplanen finns dels mål att 
sträva efter, dels mål att uppnå. Strävansmålen anger vilken kvalitetsutveckling 
undervisningen skall ha, det vill säga de kvaliteter som lyfts fram som väsentliga i det 
specifika ämnet. Uppnående målen anger minimikraven som eleven ska ha uppnått i ämnet 
efter det femte respektive det nionde skolåret.  
 

Kursplanerna är utformade för att klargöra vad alla elever skall lära sig men 
lämnar samtidigt stort utrymme för lärare och elever att välja stoff och 
arbetsmetoder. Däremot lägger de fast de kunskapskvaliteter som 
undervisningen skall utveckla och anger därmed en ram inom vilken val av 
stoff och metoder skall göras lokalt.64  

 
Det är varje enskild skolas uppgift att tolka kursplanerna och förankra undervisningen i den. 
Utgångspunkten i undervisningen ska vara elevernas förutsättningar, erfarenheter, intressen 
och behov. 
 
I kriterierna för respektive betyg i ett ämne preciseras de kvaliteter som erfordras. 
Betygssystemet utgörs av Godkänd (G), Väl godkänd (VG) och Mycket väl godkänd 
(MVG).65 
 

Det högre betygssteget innefattar kraven för de lägre. För att erhålla betyget 
Väl godkänd skall eleven ha kunskaper enligt samtliga kriterier som gäller för 
betyget. För att erhålla betyget Mycket väl godkänd skall eleven förutom de 
kunskaper som gäller för Väl godkänd ha kunskaper enligt kriterierna för 
Mycket väl godkänd.66  

 
I år 9 anger uppnåendemålen de krav som gäller för att erhålla betyget G. Som tidigare 
nämnts ska ett betyg i ett visst ämne motsvara på förhand vissa bestämda kunskaper. 
Fördelarna med ett målrelaterat betygssystemet, till skillnad från det relativa betygssystemet, 

                                                 
60 Skolverket 2002, s. 7. 
61 Stage. 
62 Skolverket 2002, s. 39. 
63 Lärarförbundet, s. 20. 
64 Skolverket Kursplaner och betygskriterier Idrott och hälsa. 
65 Skolverket Styrsystemet och betygssystemet http://www.skolverket.se/sb/d/208/a/3062#paragraphAnchor1 
66 Skolverket Kursplaner och betygskriterier Idrott och hälsa. 
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är dels att eleven vet vad som krävs för att få ett visst betyg, dels att eleven kan få ett visst 
betyg oberoende av vad andra elever presterar.67 

2.5.3 Bedömning i Idrott och hälsa 

Hur undervisningen organiseras beror på synen på kunskap och lärande. Vidare har den även 
betydelse för bedömningen. Kunskapssynen påverkar även vad det är som ska bedömas, hur 
underlaget för bedömning samlas in och hur det används.68 Den kunskapssyn som präglar 
grundskolans styrdokument, Lpo 94, uttrycks i olika former såsom ”fakta, förståelse, färdighet 
och förtrogenhet - som förutsätter och samspelar med varandra”.69 Ämnet Idrott och hälsa har 
alltid fokuserat på färdigheter, men tendenser i kursplanen visar att fokus även numera ligger 
på de andra kunskapsformerna.70 Kärnan i ämnet är bland annat att skapa förutsättningar för 
att alla elever ska kunna delta och utvecklas på sina egna villkor.71 
 
När det gäller bedömning och betygsättning i Idrott och hälsa är det relevant att bedöma i 
förhållande till elevens förutsättningar. Eftersom Idrott och hälsa är till stor del ett 
färdighetsämne och alla individer är unika är det även väsentligt att ta hänsyn till elevers 
förutsättningar för att nå målen.72 

 
Lärarna på skolan måste exempelvis finna vägar för att trygga en likvärdig och 
rättvis betygsättning. I ämnet idrott och hälsa går det därför inte att ha kriterier 
som är utformade på det sättet att sekunder och centimetrar anges och det är 
heller inte i linje med kunskapssynen. Istället måste kriterierna tala om 
önskvärda kvaliteter som eleverna skall uppnå och prestationen måste bedömas 
i förhållande till elevens förutsättningar.73 

 
Enligt kursplanen för Idrott och hälsa ska bedömningen riktas mot elevens kunskaper om hur 
den egna kroppen fungerar. Ytterligare en viktig bedömningsgrund är elevens förståelse för 
hur regelbunden fysisk aktivitet kan generera en bättre individuell hälsa. Vidare ska ”elevens 
förmåga att använda kroppen för sammansatta och komplexa rörelsemönster på ett 
ändamålsenligt sätt liksom bredden av fysiska aktiviteter” ingå i bedömningen.74 Som tidigare 
nämnts är uppnåendemålen de krav som eleverna i slutet av år 9 skall ha nått för att erhålla 
betyget G. Målen är som följer: 
 

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,  

                                                 
67 Stage. 
68 Skolverket 2002, s. 125. 
69 Lärarförbundet, s. 12. 
70 Skolverket 2002, s. 125. 
71 Skolverket Kursplaner och betygskriterier Idrott och hälsa. 
72 Skolverket 2002, s. 135. 
73 Ibid, s. 135. 
74 Skolverket Kursplaner och betygskriterier Idrott och hälsa. 
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• 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, 
• ha kunskaper i livräddande första hjälp,  
• ha kunskaper i vanliga rörelseaktiviteter och hur de kan bedrivas på ett säkert 

sätt.75 
 
I anslutning till kursplanen i Idrott och hälsa har skolverket angivit nationella kriterier för 
betygen VG och MVG. De nationella betygskriterierna innehåller generella bestämmelser och 
ska ses som stöd i den enskilda skolans konkretisering av ämnesmålen.76  

                                                 
75 Skolverket Kursplaner och betygskriterier Idrott och hälsa. 
76 Ibid. 
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KAPITEL III 
 

3 Metod 
Syftet med uppsatsen är att studera bedömning och betygsättning i ämnet Idrott och hälsa, 
vilka eventuella faktorer som kan bidra till snedfördelningen av de olika betygen bland tjejer 
och killar i år 9. Vi har valt att göra en kvantitativ undersökning med eleverna för att 
eventuellt kunna skönja mönster och se samband gällande till exempel elevers betyg kontra 
deras intressen och undervisningens innehåll samt det erhållna betyget i relation till faktorer 
såsom föreningsidrott. Att intervjua cirka 100 elever om deras betyg, inställning till ämnet 
Idrott och hälsa samt idrottsintresse utanför skolan är alltför tidskrävande för att kunna 
genomföras under denna studiens tid. Då lärarna var färre till antalet samt att vi ville få en 
djupare förståelse för vad som bedöms och betygsätts i ämnet, valde vi här en kvalitativ 
metod. En utförligare beskrivning av enkätens och intervjuns utformning återfinns under 
rubriken praktiskt tillvägagångssätt.  
 
3.1 Praktiskt tillvägagångssätt 

Då valet av teknik för att samla in relevant data är enkät och intervju kommer varje metod att 
diskuteras mer ingående under respektive underrubrik. 

3.1.1 Urval 

Då vi tidigare gjort verksamhetsförlagd utbildning i en kommun i södra Sverige, valde vi att 
kontakta högstadieskolor belägna just i detta område. Att valet föll på just den här skolan var 
att idrottslärarna var tillmötesgående gällande vår undersökning. När det gäller val av skola 
bör det påpekas att det är en svaghet att studien endast innefattar en skola samt att det är en 
mindre skola. Vad säger den i relation till resterande skolor i Sverige? Sammanfattningsvis 
kan vi konstatera att valet av skola föll på tillgänglighet på grund av studiens tidsomfattning. 
 
När det gäller val av elever samt val av lärare är det givetvis väsentligt att genomföra studien 
med elever och idrottslärare som befinner sig på betygsättande stadier eftersom vi undersöker 
bedömning och betygsättning. Vi har valt att begränsa urvalet till elever i år 9 beroende på att 
de erhållit betyg i år 8 och har därmed en förförståelse gällande betygsättning. Utav skolans 
sex niondeklasser valdes fem ut då dessa fanns tillgängliga då enkätundersökningen 
genomfördes. 

3.1.2 Bortfall 

Antalet elever som på förhand var tänkta att delta i undersökningen var 123 stycken. Då vissa 
elever, av olika anledningar, inte fanns tillgängliga på den lektion då enkätundersökningen 
gjordes genomfördes totalt 97 enkäter, varav 47 stycken var tjejer och 50 stycken var killar. 
Det externa bortfallet blev således 26 stycken. Andelen besvarade enkäter var med andra ord 
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cirka 79% vilket kan anses som ett bra utfall.77 Ett fåtal av enkätsvaren var ej korrekt angivna 
av en del respondenter. I de fall där dessa interna bortfall inverkar på resultatet redovisas de 
vid respektive resultat. 

3.1.3 Enkätens utformning och genomförande 

Enkäten utformades så kort som möjligt för att inte avskräcka respondenterna från att besvara 
den. Vid utformandet av svarsalternativen valdes att till största delen använda slutna 
alternativ. Detta dels för att fasta svarsalternativ är lättare att besvara, dels för att underlätta 
vid avkodningen av enkäterna. I ett antal av de slutna frågorna användes horisontella 
svarsalternativ. Då avståndet mellan de olika alternativen är påtagligt stort anser vi risken för 
att av misstag fylla i fel svarsalternativ som lågt. Eftersom en del av svarsalternativen innebar 
en längre förklaring valdes dessa att placeras vertikalt för att respondenten inte av misstag 
skulle fylla i fel svarsalternativ.78 Enkäten innehåller även en del öppna frågor för att ge större 
frihet hos respondenterna. För fullständig enkätmall, se bilaga 1. 
 
Genomförandet av enkäterna skedde under två dagar. Under den första dagen gav vi ut 
enkäterna till två klasser under deras idrottslektion. En nackdel med att göra det under deras 
idrottslektion är att de elever som aldrig eller sällan deltar på idrotten inte heller medverkade i 
vår undersökning. Under den andra dagen skedde undersökningarna av de resterande tre 
klasserna, och alla dessa ägde rum i klassrum. Tidsåtgången per klass var cirka tio minuter. 
Givetvis hade vi, om möjligheten funnits, önskat genomföra samtliga enkäter i klassrum för 
att minimera antalet bortfall. 
 
Vid undersökningar med elever som ännu inte fyllt 18 år ska ett missiv skickas ut till 
elevernas vårdnadshavare. Missivet ska bland annat tala om vad undersökningen handlar om 
för att vårdnadshavare sedan ska kunna avgöra om de tycker att det är lämpligt för barnet att 
delta. För att eleven ska få delta i undersökningen måste missivet vara påskrivet av 
vårdnadshavare. I vårt fall skickades ett missiv inte ut trots att vår undersökningsgrupp inte 
fyllt 18 år. Detta för att elever som är över 15 år anses vara kapabla att själva ge samtycke om 
det är rimligt att de förstår innebörden av undersökningen. Då vår undersökning inte 
behandlar något speciellt känsligt område ansåg vi, i samråd med handledare, att ett missiv 
inte behövde skickas ut. 

3.1.4 Intervjuns utformning och genomförande 

Valet av intervjuform föll på semistrukturerad intervju, det vill säga vi hade en rad allmänt 
formulerade frågor som inte hade någon specifik ordningsföljd. Fördelen med detta är att 
följdfrågor kan konstrueras under intervjuns gång.79 Frågorna var indelade i olika teman; 
allmänt, ämnet idrott och hälsa, bedömning och betygsättning och övrigt. För fullständig 
intervjuguide, se bilaga 2. 

                                                 
77 Alan Bryman Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö 2001) s. 148. 
78 Ibid, s. 150. 
79 Ibid, s. 127. 
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Intervju ett genomfördes 2006-05-02 och intervju två genomfördes 2006-05-03. Båda 
intervjuerna ägde rum på deras kontor för att minska risken för störande moment samt för att 
det för intervjupersonerna är en van miljö. Tidsåtgången för vardera intervju var cirka 30 
minuter. Då vi inte hade möjlighet till ljudupptagning förde vi noggranna anteckningar. 
Sammanställningen skickades sedan till respektive intervjuperson för godkännande. 
 
3.2 Problematik och styrkor  

En nackdel med enkätundersökningar är att eventuella följdfrågor inte är möjliga. I 
enkätundersökningar finns även en problematik i att ingen kan besvara eventuella frågor som 
respondenterna har. Vi genomförde dock vår enkät under handledning, det vill säga vi var på 
plats då enkätundersökningen genomfördes. Därmed ökar tillförlitligheten i respondenternas 
svar då vi kunde svara på eventuella frågor. Det finns även en nackdel med 
enkätundersökningar i hur sanningsenliga respondenterna är i sina svar.  
 

När det gäller enkätstudier är det även väsentligt att diskutera validiteten i val av enkätfrågor. 
Urval av frågor görs i relation till litteratur och till tidigare studier. Genom att använda 
tidigare genomförda enkäter där validiteten och reliabiliteten är fastställd genererar detta att 
validiteten höjs samt att resultatet kan jämföras med tidigare studie.80 Den tidigare nämnda 
utvärderingen och Kön-Idrott-Skola väckte tankar om relevanta frågor till vår undersökning, 
dock med modifiering så att frågorna passar studiens syfte. När det gäller vårt val av 
enkätfrågor är det nödvändigt att vara medveten om de begränsade möjligheterna till tolkning 
av enkätfrågorna, på grund av begränsat innehåll och antal svarsalternativ.81 
 

Valet av enkätfrågor är som tidigare nämnt baserat på tidigare studier men också på den 
problemformulering som är framlyft i studien. Antalet enkätfrågor är begränsat på grund av 
studiens ringa vidd men också baserat på viljan att delta i studien för de ungdomar som ska 
fylla i svaren. Detta innebär naturligtvis också en begräsning i hur stor generaliserbarhet 
studien får i ett större perspektiv. Med fler frågor och mer ingående frågor, och fler frågor 
med öppna svar skulle studien vara mer tillförlitlig och ha större bredd.  
 
När det gäller intervjuerna är det väsentligt att belysa att det finns en problematik i att lärarna 
svarar vad som är socialt accepterat eller ”social desirability”, det vill säga respondentens svar 
på intervjuarnas frågor är relaterade till deras uppfattning om vad som förväntas vara det 
socialt accepterade svaret.82 En annan problematik som även bör belysas är vår avsaknad av 
rutin i intervjusituationer som kan ha påverkat intervjupersonerna. Då vi inte hade tillgång till 
ljudupptagning av intervjuerna är detta även en problematik när det gäller att citera 
intervjupersonerna. Dock sammanställde vi intervjun och skickade till vederbörande 
intervjuperson för godkännande. Följaktligen kommer den godkända sammanställningen att 

                                                 
80 Göran Ejlertsson Enkäten i praktiken En handbok i enkätmetodik (Lund 2005) s. 17. 
81 Ibid, s. 51. 
82 Bryman, s. 141. 
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användas i resultat och analys. Likväl kan egenskaper, såsom kroppsspråk, hos intervjuarna 
påverka respondenternas svar. En styrka däremot är att vara två intervjuare i 
intervjusituationen. Att vi båda registrerar samma intervju på ett individuellt sett minimerar 
risken för feltolkningar samt ökar möjligheten att ställa adekvata följdfrågor.   
 
Då studien, ur statistisk synpunkt, är av mindre omfattning är det svårt att få hög 
generaliserbarhet i materialet. Däremot, i kombination med tidigare studier, kan 
generaliserbarheten eller den externa validiteten anses högre.83 Vi anser att vi har funnit en 
bra kombination av metoder i relation till teori, vilket styrker studiens resultat och gör den 
relevant. Fördelen med en kvantitativ metod är att studien kan genomföras igen och på andra 
skolor, och resultatet torde bli ungefär detsamma.  
 
3.3 Kategorisering 

Under bearbetningen av undersökningsmaterialet beslutade vi oss för att arbeta fram olika 
kategorier. Detta för att om möjligt finna faktorer som kan förklara en snedfördelning i 
betygsättningen mellan tjejer och killar i ämnet Idrott och hälsa. 
 

• Första kategorin, betygsfördelning, handlar om hur de olika betygen fördelas mellan 
könen. Detta för att få en uppfattning om hur snedfördelningen av de olika 
betygsnivåerna ser ut. 

• Andra kategorin behandlar vad som bedöms och betygsätts. 
• Tredje kategorin behandlar idrottsämnets innehåll både ur elev- och lärarperspektiv. 
• Fjärde kategorin behandlar betygsfördelning utifrån idrottslig anknytning på fritiden. 

Finns det någon skillnad i betygsfördelningen mellan könen, och har den 
idrottsaktivitet eleverna utövar någon betydelse när det gäller deras betyg? 

• Femte och sista kategorin behandlar verksamma idrottslärares syn på idrottsämnet. 
 
 
 

                                                 
83 Bryman, s. 45. 
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KAPITEL IV 
 

4 Resultat och analys 
Syftet med kapitlet är att presentera de resultat som framkommit ur dels enkätundersökningen 
med eleverna, dels de intervjuer som gjordes med verksamma idrottslärare. Resultaten 
redovisas och analyseras följaktligen i tabeller och text i de olika kategorier som presenterats i 
föregående kapitel. Den betygsskala vi använt i en del av tabellerna är IG, G, VG och MVG. 
IG som betyg finns inte i grundskolan,84 men vi använder det som en förklaring för de elever 
som ännu inte nått målen för betyget G och därmed inte erhållit ett betyg. 
 
Vi har konstaterat, utifrån tidigare nämnda studier, att det finns en snedfördelning vad gäller 
betygen ur ett könsperspektiv.85 Därmed är det intressant att undersöka vad snedfördelningen 
kan bero på och hur denna ställer sig i förhållande till elevens syn på sin egen prestation, 
deras intresse av ämnet, deras idrottsliga fritidsaktiviteter samt synen på tjejer och killar 
historiskt sett. 
 
4.1 Betygsfördelning 

För att kunna få en klarhet i vilka faktorer som eventuellt påverkar betygsättningen är det 
väsentligt att se hur betygen fördelas mellan tjejer och killar. 
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Tabell 1.1 Betygsfördelning mellan könen i respektive betygsnivå 
 

                                                 
84 Leif Davidsson, Boo Sjögren och Lars Werner Betyg Grundskola, gymnasieskola, komvux 6:e upplagan 

(Stockholm 1995) s. 22. 
85 Larsson et al. och Eriksson et al. 
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I tabellen går att utläsa att de flesta eleverna har erhållit betyget VG. När det gäller 
fördelningen mellan könen kan vi se att det är fler killar än tjejer som har betyget VG och 
MVG, medan fler tjejer har betyget G. Det är endast tjejer som inte har nått målen för G. 
 
Det totala antalet elever som erhållit betyget MVG är tolv. Av dessa är åtta elever killar och 
fyra elever tjejer. Totalt 56 elever fick betyget VG, och utav dessa är 31 stycken killar och 25 
stycken tjejer. 26 elever fick betyget G. 15 stycken är tjejer och elva stycken är killar. Av de 
tre elever som ännu inte nått målen för G är samtliga tjejer. 
 
Att det är en snedfördelning av betygen, och då speciellt gällande de högre betygsstegen är 
inget unikt för vår undersökta skola. Dessa tendenser kan även ses i de studier som nämndes i 
inledningen av detta kapitel.86 Givetvis är det därmed väsentligt att undersöka om det är det 
som betygsätts som eventuellt skapar denna snedfördelning.  
 
4.2 Bedömning och betygsättning 

Skolan vi undersökt arbetar i ämnet Idrott och hälsa med en form av, som de själva benämner, 
portfolio. Denna innehåller de olika moment som skolan anser ska behandlas i ämnet. Dessa 
moment är simning, friidrott, bollspel, redskap, mångkamp, orientering och friluftsdagar. 
Under respektive moment finns betygskriterier för G, VG och MVG. I intervjuerna framkom 
det att idrottslärarna anser att de så kallade G-övningarna, det vill säga de övningar som krävs 
för att uppnå betyget G, är relativt enkla för att alla elever ska ha en möjlighet att uppnå 
målet. Övningarna blir svårare för de högre betygen. För betyget VG krävs resultat, dock 
påpekade intervjupersonerna att resultaten inte behövde vara av kvalitet. När det gäller 
betyget MVG krävs kvalitet i resultaten. 
 
Gällande bedömning används portfolion som underlag. Bedömningen av eleverna är starkt 
färdighetsanknutet i stort sett i samtliga moment. När det gäller momentet friluftsdagar krävs 
deltagande på samtliga för att kunna erhålla något av de högre betygen, dock krävs inte att 
eleverna når ett visst resultat. Gällande momentet boll har det delats upp i handboll, basket, 
volleyboll, fotboll, innebandy och annat bollspel. Eleverna får själva uppskatta om de kan 
reglerna, behärskar tekniken, är delaktiga, är bra medspelare, kan ta motgångar och om de 
accepterar domslut. Eleverna fyller i om de anser att det stämmer lite grann, ganska bra eller 
mycket bra. Dessa nivåer kan, enligt intervjupersonerna, klassas som en skala från G till 
MVG. Kriterierna för respektive moment återfinns som bilaga 3. Vidare påpekade 
intervjupersonerna att elevernas sociala sida är en betygsfaktor. Närvaro, positiv inställning, 
eget ansvar och social förmåga lyfts fram som viktiga faktorer när idrottsläraren gör ett 
underlag för bedömning. Eleverna får även själva bedöma och betygsätta sin egen insats med 
en motivering till varför. Därefter kommenterar idrottsläraren det som eleverna har skrivit. 
 

                                                 
86 Larsson et al. och Eriksson et al. 



 24

På vår undersökta skola framkom det att det som i stor utsträckning bedöms och därmed 
betygsätts är elevernas färdigheter. I tidigare nämnda Kön-Idrott-Skola konstateras det att det, 
precis som i vår undersökta skola, är elevernas personliga färdigheter som i stor utsträckning 
premieras när det gäller betygsättning i ämnet Idrott och hälsa. Hur bedömning och 
betygsättningen går till är således ”ett mycket starkt mått på vad det är som premieras i 
ämnet”.87 
 
Den enskilda skolan har som uppgift att konkretisera de krav som ställs för varje betygssteg. 
Dock anger den nationella kursplanen i Idrott och hälsa vilka riktlinjer som ska gälla för 
bedömningen. Som tidigare nämnts ska bedömningen inriktas mot att eleverna ska ha en 
förståelse för hur den egna kroppen fungerar och hur en förbättrad fysisk och psykisk hälsa 
ska nås. Vidare ska elevernas förmåga att ”utföra rörelser med kontroll och precision liksom 
att med hänsyn till rytm och estetik ge uttryck för känslor och stämningar”.88 Med tanke på att 
den personliga färdigheten inte betonas i styrdokumenten i så stor utsträckning, så bör det 
även föras en diskussion kring huruvida elevernas prestationer kan vara ett kriterium när det 
gäller betygsättning.89 
 
När det gäller kriterier för de olika betygsstegen anser Skolverket att det inte är förenligt med 
en likvärdig och rättvis bedömning att ha utformade kriterier som syftar till resultat.90 
Kriteriernas utformning talar om vilka önskvärda kriterier som en elev ska uppnå. Att enbart 
fokusera på elevers färdighet utan att ta hänsyn till deras olika förutsättningar påvisar att alla 
elever bör nå samma mål inom samma tidsram, trots olika förutsättningar. Detta kan leda till 
att elevens syn på sig själv och sin framtid förändras till det sämre då de inte kan uppnå målen 
för att erhålla ett visst betyg.  
 
Kön-Idrott-Skola pekar på att de färdigheter som, likt vår undersökta skola, premieras är 
starkt förknippat med föreställningar om manlighet. Att sedan ämnets innehåll präglas av 
traditionellt manliga aktiviteter skulle tendera att killar som grupp gynnas i idrottsämnet.91 
Vad som därmed är relevant i detta avseende är vem som sätter normen för vad som ska 
presteras för framförallt betygen VG och MVG. Det kan ses som en tendens att betygskraven 
är utformade efter vad killar som grupp presterar, då det är ett faktum att killar i högre 
utsträckning än tjejer erhåller de högre betygen. 
 
Det finns även en fara med att utforma kriterier som är anpassade för respektive kön, det vill 
säga att tjejer och killar inte behöver prestera likvärdiga resultat för att erhålla ett visst betyg. 
Att påvisa att tjejer i samma utsträckning inte behöver prestera samma resultat som killar 
leder till stereotypa bilder av kvinnligt och manligt. Men om det inte finns konkreta kriterier, 

                                                 
87 Larsson et al. 
88 Skolverket Kursplaner och betygskriterier Idrott och hälsa. 
89 Larsson et al. 
90 Skolverket 2002, s. 135. 
91 Larsson et al. 
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hur ska betyg då sättas? Problemet tycks vara att kursplanen och de nationella kriterier som 
finns inte är till den hjälp som den borde vara.  

4.2.1 Självuppskattning 

Då vi undersöker Idrott och hälsa ur ett genusperspektiv är det därmed intressant att se vad 
eleverna själva anser om sin egen prestation.  
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Tabell 1.5 Vilket betyg eleverna själva anser sig förtjäna 
 
Tabellen visar att det är procentuellt fler killar än tjejer som tycker att de förtjänar ett högt 
betyg i form av MVG. Det är procentuellt fler tjejer än killar som anser att de förtjänar ett lågt 
betyg, det vill säga G. Av tjejerna är det cirka 47% som ansåg att de hade fått ett lägre betyg 
är de förtjänade, och bland killarna var det 40%. Noterbart är att det är två tjejer och en kille 
som anser att de förtjänar ett lägre betyg än det de fått. 
 
En del moment har, på vår undersökta skola, kriterier som är anpassade för respektive kön. I 
de fall där det är så handlar det om att tjejer inte behöver prestera lika bra som killarna. 
Incitamentet med att kraven för tjejer är lägre än kraven för killar är att, krasst sagt, påvisa att 
tjejer är sämre än killar. Kan detta inverka på att tjejer i mindre utsträckning än killar 
förväntar sig ett högre betyg i Idrott och hälsa? Om de olika kriterierna för tjejers och killars 
prestation på något sätt påverkar resultaten att tjejer som grupp inte anser att de i samma 
utsträckning som killar förtjänar ett högt betyg går endast att spekulera kring. Dock är det 
intressant att se att det faktiskt finns en skillnad mellan tjejer och killar i vilket betyg de anser 
att de förtjänar, se bilaga 4. Att tjejer underskattar sin förmåga i större utsträckning än killar är 
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även något som den tidigare nämnda utvärderingen pekar på.92 Detta kan ses som ett tecken 
på att elevers, och då framförallt tjejers, självförtroende är något som behöver behandlas. 
 
4.3 Idrottsämnets innehåll 

En tänkbar faktor till snedfördelningen skulle kunna vara att ämnets innehåll är mer anpassat 
för det ena könet, det vill säga ämnets innehåll baseras på vad den gruppen anser är roligast. 
Därför undersökte vi vad tjejer respektive killar tycker är roligast samt vad de vill ha mer av 
på idrotten. Det är även väsentligt att undersöka hur ämnets upplägg ser ut, vad lärarna 
fokuserar på i undervisningen. 

4.3.1 Det faktiska innehållet 

Att undersöka hur det faktiska innehållet ser ut i ämnet Idrott och hälsa är essentiellt för att se 
vilka moment och därmed vilka önskvärda kriterier som lyfts fram som eleverna ska uppnå. 
De moment som lyfts fram visar vilka moment som anses som värdefulla och dessa ligger 
sedan till bedömningsgrund för elevernas betygsättning. 
 
Skolan vi har undersökt har ingen direkt årsplanering. Däremot har de vissa övergripande 
moment som är placerade under höst- respektive vårterminen. Under höstterminen har de 
handboll, redskap, volleyboll och kullekar, och under vårterminen basket, mångkamp, udda 
kullekar, friidrott och orientering. Skolan har även en profilering mot simning, som innebär 
att varje klass är i simhallen var fjärde lektion. De olika momenten har olika betygskriterier, 
men detta kommer att behandlas mer specifikt under rubriken bedömning och betygsättning. 
 
De enskilda skolornas frihet har sedan decentraliseringen ökat väsentligt. När det gäller 
kursplanen för idrottsämnet finns det inga detaljerade föreskrifter angående innehåll. Däremot 
finns det moment som lyfts fram i kursplanen som viktiga aktiviteter. Dessa moment är bland 
annat dans, friluftsliv, simning och orientering. I relation till detta kan vi se att det fokuseras 
mycket på bollaktiviteter, detta är således inget unikt för vår undersökta skola då detta även 
lyfts fram i den nämnda utvärderingen.93 Det går, i vår undersökning, att upptäcka att ämnet 
är starkt aktivitetsfokuserat och att hälsa ses som ett fristående moment. Denna tendens finns 
även på andra skolor.94 Däremot visar utvärderingen på att simning inte är något som är 
vanligt förekommande. På vår undersökta skola går denna tendens inte att upptäcka då skolan 
har en profilering mot just simning och detta ses som ett viktigt moment. En förklaring till 
detta kan vara närheten till simhall samt att en av idrottslärarna har ett förflutet som ledare 
inom en simförening. 
 
De olika momenten i Idrott och hälsa kräver tillgång till dels en lokal men även i vissa fall 
diverse utrustning. Lokaler som finns tillgängliga är oftast uppbyggda på liknande sätt med 

                                                 
92 Eriksson et al. 
93 Ibid. 
94 Ibid. 
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diverse redskap för gymnastik med ringar, bommar och ribbstolar. Vidare finns även olika 
målburar och på golvet finns det diverse bollsportsplaner utmålade. Denna miljö skapar 
därmed ett incitament till vad som ska bedrivas i undervisningen.95 Valet av 
undervisningsmoment är kanske inte alltid medvetet, utan bygger på resurstillgång. Detta kan 
dock leda till konsekvenser för idrottsämnet i stort då vissa moment väljs bort när det inte 
finns möjlighet att bedriva det, till exempel att momentet simning väljs bort då en simhall inte 
finns tillgänglig. 

4.3.2 Ämnets mest uppskattade moment 

Det är relevant att undersöka vilka moment som tjejer respektive killar lyfter fram som de 
mest uppskattade i ämnet Idrott och hälsa, dels för att kunna se om det finns några skillnader 
mellan tjejer som grupp och killar som grupp, dels för att se vilka faktiska moment som är de 
mest uppskattade inom ämnet. 
 
I enkäten fick eleverna svara på vad de anser är roligast på idrotten. Denna fråga var öppen, 
men i vår sammanställning har vi valt att kategorisera svaren. Detta för att vi anser att till 
exempel bollsporter som fotboll och handboll i praktiken liknar varandra. Vi finner det därför 
inte relevant att dela upp dem. Det underlättar dessutom för läsaren då vi inte presenterar 
varje moment som eleverna har svarat, utan endast ett fåtal större kategorier. 
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Tabell 1.3 De moment eleverna anser är roligast på idrotten baserat på kön 
 

                                                 
95 Björn Sandahl, Kan skolidrotten verkligen lösa folkhälsoproblemet? I: Kritisk utbildningstidskrift KRUT 

Tema: Idrott med nya mål? Nr 113 (1/2004) s. 25. 
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Som tabellen visar är bollsporter uppskattade av både tjejer och killar. Av killarna ansåg i 
stort sett alla att bollsporter var roligast. Redskap uppskattades till viss del av tjejerna. 
 
Vår undersökning visar alltså att det inte är stor skillnad på vad tjejer som grupp respektive 
killar som grupp anser som uppskattade moment i idrottsämnet. Ofta kan det vara, som Kön-
Idrott-Skola pekar på, problematiskt att se tjejgruppen respektive killgruppen som homogena 
grupper då det ofta kan vara större skillnader inom de olika grupperna än mellan grupperna.96 
Istället för att fokusera på vad tjejer vill och vad killar vill, bör fokuseringen vara på vad 
individen vill. 
 
Undersökningen visar även att det är få elever som anser att simning är roligast och det är inte 
en enda elev som uppskattar friluftsliv eller orientering mest. Detta kan givetvis ha sin 
förklaring i att friluftsliv och orientering är moment som inte har en framträdande roll i 
undervisningen. När det gäller kursplanen är friluftsliv och orientering dock ett av de få 
specificerade moment som eleverna ska erhålla inom idrottsundervisningen. En annan 
förklaring till att eleverna inte anser att friluftsliv är ett uppskattat moment är att friluftsliv 
inte uttryckligen är förklarat i kursplanen annat än att det handlar om en verksamhet bedriven 
i skog och mark. På vår undersökta skola innebar friluftsliv att eleverna ska genomföra 
springlopp, stavgång, cykellopp och simning i simhall. Dessa aktiviteter är starkt förknippade 
med prestation och färdigheter. Dock är det ett faktum att skolan har tolkningsföreträde för 
vad friluftsliv är. Det kan finnas en poäng med att definiera, kanske framförallt från 
skolverkets håll, vad friluftsliv är för att underlätta för de enskilda skolorna i deras arbete att 
konkretisera ämnesmålen. När det gäller momentet simning kan förklaringen finnas i att detta 
är ett moment som får mycket plats i undervisningen. 
 
I den tidigare nämnda utvärderingen går att poängtera att de aktiviteter som uppskattas mest 
av killarna är även de moment som är vanligast. Denna tendens har vi svårt att se i vår 
undersökning då bollmoment uppskattas allra mest av både tjejer och killar. Det är även 
väsentligt att ställa sig frågan om de anser att bollsportsmomenten är mest uppskattade för att 
det är ett moment som får mycket plats i undervisningen eller för att det är något som de anser 
är roligast. I relation till kursplanen för Idrott och hälsa så nämns det att ämnet skall ”väcka 
nyfikenhet och intresse för nya aktiviteter”. Vidare nämns det att Idrott och hälsa har ett brett 
innehåll. Ska ämnet ta sin utgångspunkt i elevernas intresse eller ska ämnet skapa ett intresse 
för nya aktiviteter? Den tendensen som vi i vår undersökning sett är att de moment som tjejer 
och killar som grupp uppskattar mest är även det som får mycket plats i undervisningen, ett 
stort undantag är dock simning, som få elever uppskattar men som tar stor plats i 
undervisningen. 
 
 

                                                 
96 Larsson et al. 



 29

4.3.3 Önskat innehåll 

Eleverna fick i enkäten, utan fasta svarsalternativ, skriva ner vilka idrotter de helst vill ha mer 
av under idrottslektionerna. Detta för att se om det finns moment som eleverna vill ha på 
idrottslektionerna utöver det faktiska innehållet. Liksom i Tabell 1.3 valde vi att kategorisera 
svaren för att vi inte anser att det är relevant att redovisa varje enskild idrott då vissa idrotter 
är likartade. 
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Tabell 1.4 Vilka moment eleverna vill ha mer av på idrottslektionerna 
 
Liksom ämnets mest uppskattade moment kan vi även här se att bollsporter är det moment 
som de flesta elever, oavsett kön, önskar ha mer av. Simning, som vår undersökningsskola har 
profilerat sig i, är det ingen elev som har önskat. Likaså är det ingen elev som valt friluftsliv 
eller orientering. En orsak till detta kan vara, precis som i föregående avsnitt, att momenten 
inte ges så mycket tid. Då denna fråga i enkäten var utformad utan givna svarsalternativ kan 
det helt enkelt vara så att eleverna, på grund av den tid momentet fått i ämnet, inte alls har 
tänkt på det. När det gäller simning beror resultatet troligen på att momentet faktiskt redan har 
fått mycket tid.  
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4.4 Föreningsidrott 

Skolan har och har alltid haft ett nära förhållande till föreningsidrotten, mycket beroende på 
att de som arbetar som idrottslärare är eller har varit aktiva inom någon idrottsförening. 
Därmed är det intressant att se hur betygsfördelningen ser ut hos elever som idrottar i förening 
på fritiden, elever som idrottar men inte i en förening samt elever som inte är föreningsaktiva 
och inte idrottar alls på fritiden. 
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Tabell 1.2 Betygsfördelning utifrån idrottslig anknytning på fritiden  
 
De elever som erhållit betyget MVG i Idrott och hälsa är till största delen elever som är 
föreningsaktiva på fritiden. Endast ett fåtal av de föreningsaktiva har fått lägre betyg än VG. 
Inte en enda av de elever som inte idrottar alls på fritiden har erhållit betyget MVG och ett 
fåtal har fått VG. 
 
I skillnaden mellan tjejers och killars idrottsaktiva fritid kunde vi skönja att killar i större grad 
är föreningsaktiva än tjejer. 58% av killarna är aktiva inom en idrottsförening mot 34% av 
tjejerna. Av de 29 killar som är föreningsaktiva på fritiden har sju stycken fått betyget MVG, 
21 stycken har fått betyget VG och en elev har fått betyget G. Bland de 16 föreningsaktiva 
tjejerna har betygen fördelats på följande sätt: fyra stycken MVG, nio stycken VG och tre 
stycken G. Över hälften av killarna, 62%, är aktiva inom någon form av bollsport. Även bland 
tjejerna är det bollsport som dominerar. Värt att poängtera är dock att det endast är 25% av 
tjejerna. För att se hur betygen fördelats över de olika föreningsaktiviteterna se bilaga 5. 
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Av de elever som idrottar på fritiden fast inte i en förening är det betydligt färre killar, 24%, 
än tjejer, 55%. Bland de totalt tolv killarna fick en elev MVG, sju stycken fick VG och fyra 
stycken fick G. Betygsfördelningen bland de totalt 26 tjejerna ser ut på följande sätt: ingen 
elev har fått MVG, 14 stycken har fått VG, tio stycken har fått G och två stycken har ej nått 
målen för G. Även här kan vi se att det är bollsporter som dominerar hos killarna, 33%, 
medan det hos tjejerna är jogging/promenad och ridning som framträder mest.  
 
16% av killarna och 11% av tjejerna säger sig inte idrotta alls på sin fritid. Av de åtta killar 
som inte idrottar alls har två stycken fått betyget VG och sex stycken har fått betyget G. Bland 
de fem tjejer som inte idrottar alls har två stycken fått VG, två stycken har fått G och en elev 
har inte nått målet för betyget G. 
 
Vårt resultat visar att det på vår undersökta skola finns ett starkt samband mellan erhållet 
betyg och elevens idrottsliga fritidssysselsättning. Att fritidens föreningsidrott har och har haft 
en nära relation till skolan är ingen underdrift. Denna närhet går bland annat att finna i det 
faktum att föreningsidrotten och skolans idrottsämne grundades i samma grundsyn med den 
Lingiska gymnastiken. Vidare ska det poängteras att ”skolans idrottsundervisning har utgjort 
och utgör en spegling av vad som under olika tidsepoker uppfattas som ’riktig’ fysisk träning 
av dem som har haft tolkningsföreträde och också makt att påverka innehållet”.97  
 
En stor intressegrupp som haft makten att påverka innehållet är idrottsrörelsen.98 De 
idrottslärare som vi intervjuat har båda en anknytning till idrottsrörelsen. Detta är inget unikt 
för vår undersökta skola då ett flertal av verksamma idrottslärare utövar, eller har utövat, 
någon typ av idrott på sin fritid. De idrottslärare som har en bakgrund i idrottsrörelsen har 
säkerligen en positiv grundsyn till idrott.99 En tänkbarhet då en idrottslärare är eller har varit 
aktiv inom en särskild idrott är att den idrotten på ett sätt, medvetet eller omedvetet, känns 
viktigare än andra och kan därför till viss del ha betydelse för betygsättningen.100 Denna 
koppling såg vi till viss del när det gäller momentet simning, som vår undersökta skola har 
profilerat sig mot, där en av idrottslärarna tidigare varit aktiv i en simklubb. Att en 
idrottslärare anpassar sin verksamhet efter sin kompetens är inget ovanligt, snarare är det en 
förutsättning för att skapa en professionell undervisning. Givetvis är det även väsentligt att 
anpassa undervisningen efter eleverna.101 
 
Av elevgruppen som vi undersökte fann vi tre grupper - de elever som är föreningsaktiva och 
som därmed har en positiv inställning till de egna idrottsgrenarna, de elever som inte är 
föreningsaktiva men idrottar på fritiden samt de elever som inte är föreningsaktiva och inte 
idrottar. De elever som är föreningsaktiva har en mer explicit uppfattning av vad de vill göra 

                                                 
97 Engström och Redelius, s. 17. 
98 Claes Annerstedt, Skolidrott med nya mål. I: Kritisk utbildningstidskrift KRUT Tema: Idrott med nya mål? Nr 

113 (1/2004) s. 12. 
99 Sandahl, s. 21. 
100 Ibid, s. 21f. 
101 Ibid, s. 21. 
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på idrottslektionen. Detta förstärker vårt resultat som pekar på att de mest önskvärda 
aktiviteterna på idrottslektionen är bollsport, och bollmomentet är även det som i stor 
utsträckning dominerar undervisningsinnehållet. Av de elever som är föreningsaktiva och 
erhöll ett av de högre betygen, VG eller MVG, var 68 procent av killarna och 31 procent av 
tjejerna aktiva inom idrottsrörelsens bollsporter. Detta i relation till att majoriteten av de 
elever som inte var föreningsaktiva återfanns på betygsskalans nedre del. En tänkbar faktor 
till hur betygsfördelningen ser ut är därmed beroende av hur och inom vilken idrott eleverna 
är idrottsaktiva på sin fritid i relation till idrottslärarens intressen och idrottsämnets innehåll.  
 
4.5 Lärares syn på idrottsämnet 

Lärarna är de som väljer innehållet på lektionerna, och därmed sätter sin prägel på 
bedömningsunderlaget. Därmed är det intressant att se hur de ser på idrottsämnet och hur och 
om de reflekterar över undervisningsformer och den snedfördelning som finns mellan könen.  
 
Idrottsämnet har i form och innehåll förändrats genom historien. Både skolan och verksamma 
lärare har betydligt färre bestämda direktiv att arbeta efter än förr. Intervjuade lärare anser att 
ämnet är mindre ett färdighetsämne och mer ett teoretiskt ämne idag. Då de intervjuade 
lärarna varit verksamma under en längre tid och därmed arbetat med tidigare läroplaner, anser 
de att de tidigare läroplanerna har påverkat deras syn på Idrott och hälsa idag. En av 
intervjupersonerna påpekar att tidigare läroplaner ”har format mig som idrottslärare”.  
 
Då de båda har varit verksamma under tidigare läroplaner som stipulerat särundervisning och 
numera arbetar med tjejer och killar integrerat är det intressant att se hur de själva ser på 
samundervisning. Intervjuperson ett anser att samundervisningen är positivt då killar får lära 
sig att visa hänsyn och tjejer får lära sig att ta för sig. Intervjuperson två anser att: 
 

När det gäller sam- och särundervisning är jag lite splittrad som idrottslärare. I 
vissa sammanhang tycker jag det är självklart att flickor ska jobba tillsammans 
med pojkar. I andra sammanhang spelar det ingen roll. Det har i alla fall 
ingen betydelse när vi t.ex. har simning och redskap. Men det blir nästan ett 
krav på samundervisning vid dans. I vissa bollspel behöver man nog dela. Jag 
är osäker. Positivt är dock att pojkar får flickor att höja tempot på en del 
lektioner och flickor bidrar till att dämpa killarna. Det blir dock viktigt att 
kunna visa hänsyn.  

 
Sedan samundervisning blev den undervisningsform som rekommenderades i och med 
införandet av Lgr 80, har tjejer generellt sett erhållit lägre betyg än killarna. Därmed är det 
intressant att se hur verksamma idrottslärare, som är de som sätter betyg, reflekterar kring 
snedfördelningen av betygen ur ett genusperspektiv. Intervjuperson ett var inte medveten om 
att killar generellt sett har högre betyg i ämnet Idrott och hälsa, men om så är fallet ansågs 
förklaringen vara att:  
 

Det beror på att killar i allmänhet håller på mer med sport än tjejer på fritiden. 
Av samma anledning skulle jag tänka mig att tjejer i allmänhet har bättre betyg 
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i Bild, d.v.s. de har generellt sett ritat och pysslat mer än killar som barn. Även 
i andra ämnen, t.ex. svenska är nog förhållandet samma, d.v.s. tjejerna har 
bättre betyg för att de läst mer böcker.  

 
Intervjuperson två var inte heller medveten om skillnaden i betygsfördelningen mellan könen, 
men påpekade dock att ”fokus ligger på de elever som inte uppnått målen och inte på termer 
tjejer/killar”. 
 
Synen på kön och kunskap är föränderligt genom läroplanerna, och den kunskapssyn som 
präglar grundskolans styrdokument idag kommer sannolikt att bytas ut i framtiden. Det är 
viktigt att, i enlighet med rådande läroplan, planera och genomföra undervisningen.102 Likväl 
är det viktigt att inse hur tidigare läroplaner har påverkat hur idrottsämnet ser ut idag. 
Idrottslärare, oavsett under vilka läroplaner de varit och är verksamma, formas av tidens syn 
på kunskap och kön. 
 
För att motverka traditionella könsmönster krävs det en medvetenhet. Att särskilja på 
undervisningen för tjejer respektive killar är inte att motverka könsmönster, snarare förstärks 
dessa mönster. Att killar i samband med samundervisning får lära sig visa hänsyn och att 
tjejer får lära sig att ta för sig väcker frågan om varför det är så. Kan det vara så att 
undervisningen och val av innehåll skapar denna problematik?103 Att diskutera huruvida 
undervisningen ska vara samundervisning eller särundervisning leder inte till att traditionella 
könsmönster motverkas. Det måste skapas möjligheter för alla, oavsett kön, att delta i ämnet 
Idrott och hälsa utifrån sina förutsättningar. Idrottsämnet är snarare det perfekta tillfället att 
bryta en förlegad syn på vad som är kvinnligt respektive manligt, men det krävs en 
medvetenhet hos både idrottslärare och elever för att lyckas med detta. 
 
4.6 Sammanfattning 

När det gäller betygsfördelningen framkom det att den snedfördelning som rapporterats i 
tidigare studier även existerade på vår undersökta skola. Syftet med studien var således inte 
att se hur stor snedfördelningen gällande betygen var, utan snarare att försöka finna faktorer 
till varför det finns en snedfördelning. Anledningen till denna snedfördelning står att finna i 
ett flertal förklaringar. Genom den här undersökningen går att peka på vissa möjliga 
anledningar till denna situation, där elevens syn på sin egen insats, medlemskap i 
idrottsförening samt den fokusering som finns vid elevens färdighet är de förklaringar som ses 
tydligast. Även ämnets historik har bidragit till idrottslärares syn på tjejer och killar, och 
därmed deras sätt att bedöma och betygsätta. Det är viktigt att diskutera idrottsämnets 
innehåll, och därmed hur och vad det är som ska bedömas och betygsättas i Idrott och hälsa. 
Det är även viktigt att de enskilda skolorna, och idrottslärarna, har den kompetens som krävs 
för att konkretisera de mål som finns i ämnet i enlighet med kursplanen. 

                                                 
102 Skolverket 2002, s. 125. 
103 Larsson et al. 
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KAPITEL V 
 

5 Diskussion 
När det gäller bedömning och betygsättning, som är fokus i denna studie, är det väsentligt att 
det förs en diskussion kring vilka kriterier som ska anses som eftersträvansvärda. Vilka 
moment, och således vilka kriterier, som lyfts fram visar vilka förmågor som premieras i 
ämnet. Därmed är det viktigt att idrottslärare är medvetna om att hur och vad de betygsätter 
även formar elevernas syn på deras möjligheter samt vad som är viktigt att uppnå i ämnet. Det 
finns en uppenbar risk i att bedöma eleverna utefter resultat. Eleverna har olika förutsättningar 
och kan därmed uppnå olika resultat utefter detta. Med anledning av detta borde det inte vara 
elevernas faktiska resultat, utan deras ansträngningar att nå resultat som borde vara en del av 
underlaget för deras betyg. Att skapa förutsättningar för individen att utvecklas innebär också 
att skapa en individuell förutsättning för att påvisa resultat. Att ha så stark fokus på vissa delar 
av idrotten är inte heller något som skapar förutsättningar för alla grupper och individer. Om 
idrottslektionerna skulle bestå av en majoritet av exempelvis dans, istället för bollsport som är 
det moment som får och tar mycket plats i idrottsundervisningen idag, skulle förmodligen 
betygsättningen se annorlunda ut än den gör. Sedan samundervisning blev den form som 
rekommenderades har det genererat att tjejer generellt sett har fått lägre betyg än killar. Detta 
är något som det bör föras en diskussion kring. I Kön-Idrott-Skola lyfts det fram att 
anledningen till att killar ses som bättre i idrottsämnet är att det i ett visst socialt sammanhang 
ges möjligheten för killar som grupp att framstå som bättre än tjejer som grupp. I förhållande 
till ett visst innehåll och vissa arbetsformer blir killar som grupp bättre än tjejer som grupp. 
Detta ska även sättas i relation till följande: 
 

[…] med ett annat innehåll skulle det inte vara så svårt att visa att flickor [som 
grupp] är duktigare. Detta bör ställas i relation till att innehållet och 
undervisningsformerna i ämnet inte är en gång för alla givna, utan bör ses som 
ett uttryck för vad som anses som eftersträvansvärt och vad som värdesätts i 
ämnet.104 
 

Det är viktigt att, som idrottslärare, problematisera sin undervisning och sitt sätt att jämföra 
elever och sätta betyg på det resultat de presterar. Det kan vara en fara att likställa prestation 
med kunskap i färdighet, då ett resultat i ett visst moment inte nödvändigtvis innebär att 
eleven använder sin kropp på ett ändamålsenligt sätt. Det är även väsentligt att lyfta de andra 
kunskapsformerna – faktakunskap, förståelsekunskap och förtrogenhetskunskap – utöver 
färdighetskunskap som nämns i Lpo 94. För att legitimera idrottsämnet som ett viktigt ämne i 
dagens skola, och för att bidra till ett livslångt lärande, måste alla kunskapsformer lyftas. Om 
exempelvis inte eleverna har faktakunskap om kroppens uppbyggnad och sambandet mellan 
kost och motion, genererar inte detta i att eleverna har möjlighet att prestera ett resultat. De 

                                                 
104 Larsson et al. 
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olika kunskapsformerna måste ligga till grund för vad som bedöms och betygsätts i Idrott och 
hälsa. 
 
Skolan är inte den enda aktören som bidrar till elevernas socialisation. Föreningsidrotten, i 
kraft av sin popularitet, bidrar även till överföring av de normer och värderingar som råder 
under en viss tid, men även i specifika områden.105 Skolan och föreningsidrotten är inte sidor 
av samma mynt och bör heller inte vara det. Idrottsundervisningen i skolan kontra idrottens 
fritid har skilda aktivitets- och handlingsformer, likväl är de båda knutna till skilda kontexter. 
Skolans mål med idrottsundervisningen bör inte heller vara att efterlikna idrottskulturen då 
idrottslärarna skall utgå efter den verklighet och de förutsättningar som finns på den lokala 
skolan.106 Detta ska även ses i ljuset av att de elever som inte sökt sig till den frivilliga 
föreningsidrotten säkerligen inte gynnas av att skolans idrottsundervisning är uppbyggd efter 
samma mall.107 Däremot är det väsentligt att studera idrott och fritidens idrott då dessa kan 
”bidra till en ökad förståelse för hur ett samhälles kunskap och kultur produceras och 
reproduceras mer generellt”.108 
 
De tendenser som vi funnit i vår studie är således inget unikt för vår undersökta skola. I 
relation till diverse rapporter gjorda på andra skolor antyder att denna problematik inte är 
regionalt baserad. Vi vill inte på något sätt antyda att detta är ett problem enbart reducerat till 
ämnet Idrott och hälsa och skolans värld, utan snarare att denna problematik även går att 
härledas på andra ställen i vårt samhälle. Skolan och samhället är inte fristående institutioner 
oberoende av varandra. Skolan har som uppdrag att förmedla de grundläggande värden som 
vårt samhälle vilar på. Samtidigt fostras framtidens samhällsmedborgare delvis inom ramen 
för skolans verksamhet. Således präglas individen av samhället, men individen kan även 
prägla samhället genom att reproducera eller rekonstruera den sociala ordningen som finns i 
samhället.109 
 
Skolans roll i samhället har förändrats men var förr, liksom nu, en del av samhället. Ett 
exempel på detta är att jämställdhet är något som eftersträvas i dagens samhälle, vilket även 
syns i styrdokumenten. När det gäller skolans syn på kvinnligt och manligt så är det 
oomtvistat att den skall verka för jämställdhet. I samtliga styrdokument som gäller för skolan 
– skollag, läroplan och kursplan – finns jämställdhet mellan kvinnor och män med som 
mål.110 Det finns tendenser att det inte råder jämställdhet i skolan, men å andra sidan finns 
dessa tendenser även i övriga samhället. Då skolan utbildar nästa generation bör större krav 
ställas på att skolan ska gå i ledet för ett mer jämställt samhälle. 

                                                 
105 Lars-Magnus Engström, Idrottspedagogik I: Lars-Magnus Engström och Karin Redelius (red.) Pedagogiska 

perspektiv på idrott. (Stockholm:2002) s. 22. 
106 Helle Rønholt, Grunder till idrottsdidaktiken. I: Claes Annerstedt, Birger Peitersen och Helle Rønholt  

Idrottsundervisning Ämnet idrott och hälsas didaktik (Göteborg 2001) s. 62. 
107 Sandahl, s. 22. 
108 Ibid, s. 25. 
109 Per Månson Båten i parken Introduktion till samhällsstudier (Stockholm:2000) s. 26ff. 
110 Utbildningsdepartementet Vi är alla olika En åtgärdsrapport om jämställdhet i skolan som en pedagogisk 

fråga och ett kunskapsområde. (Stockholm:1994) s. 13. 
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Normer och beteendemönster är inte givna en gång för alla. Poängen är att vi måste bli 
medvetna om våra egna värderingar, normer och attityder för att förstå det genussystem som 
råder i samhället. Det är först då som en rekonstruktion av samhället är möjligt. Det vill säga 
att den sociala verkligheten förändras endast genom mänsklig handling.111 Skolan har här ett 
viktigt uppdrag att synliggöra och bryta dessa och andra könsrelaterade orättvisor.112 Det ska 
vara en grundläggande mänsklig rättighet att få utbildning och utveckla personliga 
ambitioner, intressen och talanger oberoende av vilket kön vi tillhör.113 För skolans del 
handlar det inte om att se eleverna som könlösa. Det är snarare en förutsättning för reell 
jämställdhet i skolan att det finns en insikt om hur könstillhörigheten skapas i skolan. För att 
skolan ska ha möjlighet att hantera och bemöta tjejers och killars skilda och likvärdiga behov 
krävs ett erkännande av könsskillnader och olikheter. Det är väsentligt att skolan och dess 
aktörer är medvetna om hur, och på vilket sätt, tjejer och killar bemöts och bedöms samt ”de 
krav och förväntningar som ställs på de bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som 
är kvinnligt och manligt.”114 Härigenom kan skolan medverka till att utveckla jämställdhet 
mellan tjejer/kvinnor och killar/män i ett övergripande samhälleligt perspektiv.115 
 
Tjejer/kvinnor och killar/män är inga fasta, statiska grupper utan består av en mängd individer 
med bland annat olika etnicitet och bakgrund. Genusgränserna överskrids titt som tätt av båda 
könen, men föreställningar om hur tjejer/kvinnor respektive killar/män bör vara är ändå 
starka.116 Det kan därför finnas en risk i att uttala sig om hur könen bör vara när gränserna 
mellan dessa enkelt kan överträdas och omförhandlas. Ser vi det som vi förväntas se, det vi 
vill se eller det vi tror oss se? Omskapas och förstärks redan tydliga stereotypa bilder? 
Genusolikheterna är å andra sidan så väl etablerade hos många av oss att de är svåra att 
upptäcka, vilket leder till att de ses som ”naturliga”.117 
 
Det finns givetvis en risk att vi bidrar till att reproducera och befästa olikheter, skillnader och 
ojämlikheter genom att studera och fortsätta att skriva om genus.118 I vår identitet ingår flera 
värden som handlar om kvinnligt respektive manligt. Dessa värden är närmast ofrånkomliga, 
detta på grund av att vi ofta rutinmässigt tar dem förgivna genom att förkroppsliga dem. Detta 
innebär inte att en förändring är omöjlig, men processen är långsam.119 För att en förändring 
ska bli möjlig måste vi bli medvetna om att samhället är uppbyggt på en könsordning. 
Samhällets struktur och kultur är uppbyggd så att den underlättar vissa handlingar och 
försvårar vissa andra. Individens handlingar kan antingen reproducera eller rekonstruera 
                                                 
111 Göran Ahrne Det sociala landskapet En sociologisk beskrivning av Sverige från 1950-talet till början av 

2000-talet (Göteborg 2003) s. 85.  
112 Eklund, s. 16. 
113 Ibid, s. 14. 
114 Lärarförbundet, s. 10. 
115 Utbildningsdepartementet, s. 19. 
116 Jeanette Hägerström (2003) Utmaningar i feministisk teori. Att förstå samspel mellan genus, etnicitet och 

klass i utbildningen. Mulinari, D., Sandell, K. och Schömer, E. Mer än bara kvinnor och män – feministiska 
perspektiv på genus. Lund: Studentlitteratur s. 285. 

117 Ibid, s. 278ff. 
118 Ibid, s. 291. 
119 Ahrne, s. 34. 
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strukturen/kulturen. Allt ansvar ska inte läggas på den enskilde individen, utan individen ingår 
i ett större sammanhang, där bland annat skola och fritidens föreningsidrott ingår. Därför 
måste alla människor ta sitt ansvar, både som individ och som en del av samhället.  
 

Ett samhälle kan bara ändra sina värderingar individ för individ och någon 
måste bli den förste.120 

 

                                                 
120 Citat: Okänd. 
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1. Idrottar du i någon idrottsförening? 
 

 Ja  Nej 
 
 
2. Idrottar du på fritiden, men ej i någon idrottsförening? 
 

 Ja  Nej 
 
 
3. Vilka idrotter sysslar du med på fritiden, i en idrottsförening eller på egen hand? 
(Skriv max 3 st. med den du sysslar mest med som nummer 1) 
 
1. _________________________________________________  
 
2. _________________________________________________  
 
3. _________________________________________________  
 
 
4. Vilka aktiviteter tycker du är roligast på idrottslektionerna? 
(Skriv max 3 st. med den du tycker är roligast som nummer 1) 
 
1. _________________________________________________  
 
2. _________________________________________________  
 
3. _________________________________________________  
 
 
5. Vilka aktiviteter vill du ha mer av på idrottslektionerna? 
(Skriv max 3 st. med den du mest vill ha mer av som nummer 1) 
 
1. _________________________________________________  
 
2. _________________________________________________  
 
3. _________________________________________________  
 
 
 
 
 
 
 

Var god vänd  

Var vänlig markera ditt svar med ett X i rutan. 

Bilaga 1 
Enkät 
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6. Deltar du på idrottslektionerna? 
 

 Jag är aldrig eller sällan med på idrottslektionerna. 
 

 Jag är där, fast ej ombytt. 
 

 Jag deltar på idrottslektionerna enbart för att få ett betyg. 
 

 Jag är nästan alltid med på idrottslektionerna. 
 

 Jag är alltid med på lektionerna. 
 
 
7. Vad tycker du om ämnet Idrott och hälsa i skolan? 
 

 Jätteroligt  
 

 Roligt 
 

 Tråkigt 
 

 Jättetråkigt 
 
 
8. Vilket var ditt senaste betyg i Idrott och hälsa? 
 

 IG  G  VG   MVG 
 
 
9. Vilket betyg tycker du att du gjort dig förtjänt av? 
 

 IG  G  VG   MVG 
 
 
10. Jag är… 
 

 Tjej  Kille 
 
 
11. Övriga synpunkter… 
 
___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________  
 

Tack för din medverkan! 

Välj det svarsalternativ som stämmer bäst med din egen uppfattning i nedanstående 
frågor. 
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Allmänt 
- Relation med idrottsförening? 
- Arbetat med tidigare läroplan? 
- Skillnader i undervisning/innehåll mellan dagens kursplan och tidigare kursplaner? 
 
 
Ämnet Idrott och hälsa 
- Ämnets mål. 
- Hur ser den lokala arbetsplanen ut? (årsplanering, jämställdhet osv.)  
 
 
Bedömning och betygsättning 
- Hur får eleverna veta vad det är som krävs för de olika betygen? 
- Vad krävs för de olika betygsstegen? 
- Vad bedöms hos eleven? 
 
 
Övrigt  
- Vad tror du anledningen är till att killar i stor utsträckning får högre betyg än tjejer i ämnet 

Idrott och hälsa?  
- Vad anser du om sam- och särundervisning? 

Bilaga 2 
Intervjuguide 
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Simning 
 
Godkänt 
• Simma sammanlagt 1000 meter under terminen 

• Simma 200 meter bröstsim i sträck 

• Hoppa i på djupt vatten, doppa huvudet, titta under vatten, blåsa ut under vattnet, plocka 
upp en ring från grunt vatten 

• Deltagande i de olika livräddningsmoment som förekommer i simundervisningen 

• Vara ombytt och aktiv under simlektionerna (även om du ine kan delta i simningen) 
 
Väl Godkänt 
• Simma sammanlagt 2500 meter under terminen 

• Klara 15 av följande övningar 
Kullerbytta framåt Hoppa från startpall Dyka från startpall 
Kullerbytta bakåt Start från startpall Plocka en dykring från halvdjupt vatten 
Ryggsimsstart Dyka genom rockring Pikerat fothopp från svikten 
Hoppa från svikten Dyka från svikten En volt framåt från svikten 
Bröstsimsvändning Dyka från kanten Hoppa baklänges från sviktenStå på 
händer i vattnet Simma under kamrats ben  Grupperat fothopp från svikten 
Livräddning, 25 meter hämta ring 1.70-djup, transport av halvfylld docka 25 meter 

• Klara sju av följande övningar 
Simma åtta meter under vattnet Flyta 25 meter Trampa vatten tre minuter 
Simma 100 meter liksidigt ryggsim Simma 25 meter crawl Torpeden sex meter 
Simma 100 meter klädsim  Simma 500 meter på sex minuter  
Simma 25 meter ryggcrawl’ 
 
Mycket väl godkänt 
• Simma sammanlagt 4000 meter under terminen 

• Klara tre av följande övningar 
Plocka upp en ring från djupt vatten  Dyka baklänges från svikten 
Handstående överslag från svikten  En volt bakåt från svikten 
1 ½ volt från svikten   Hämta dockan från djupt vatten 
Tyska hoppet    Handstående huvudhopp från svikten 
Voltvändning 

• Klara sju av följande övningar 
Simma 18 meter under vatten  Klara torpeden 8 meter  
Flyta 100 meter   Simma 50 meter crawl 
Trampa vatten tio minuter   Simma 200 meter liksidig ryggsim 
Simma 25 meter fjärilsim   Simma 200 meter klädsim 
Simma 800 meter på 20 minuter   

• Tre av följande po – pojkar, fl - flickor 
25 meter bröst 20 sek po, 22 sek fl  50 meter bröst 48 sek po, 52 sek fl 
25 meter rygg 19 sek po, 21 sek fl  50 meter rygg 46 sek po, 50 sek fl 
25 crawl 16 sek po, 18 sek fl  50 meter crawl 38 sek po, 41 sek fl 
Livräddning 60 sek po, 70 sek fl 

Bilaga 3 
Betygskriterier 
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Friidrott 
 
80 meter, 300 meter, 1000 meter, 60 meter häck, längd, tresteg, kula höjd, annan gren, 
promenad/jogging, cykling 
 
Godkänt 
• Resultat i tre grenar 

• 20 kilometer promenad/jogging underläsåret, minst 2 kilometer varje gång. Kan ersättas 
av cykling 50 kilometer, minst 5 kilometer varje gång. 

 
Väl godkänt 
• Resultat i åtta grenar 

• 40 kilometer promenad/jogging underläsåret, minst 2 kilometer varje gång. Kan ersättas 
av cykling 100 kilometer, minst 5 kilometer varje gång. 

 
Mycket väl godkänt 
• Resultat i åtta grenar, mycket bra resultat i en eller flera grenar. 

• 80 kilometer promenad/jogging underläsåret, minst 2 kilometer varje gång. Kan ersättas 
av cykling 200 kilometer, minst 5 kilometer varje gång. 

 
 
Bollspel 
 
Handboll, Basket, Volleyboll, Fotboll, Innebandy, Annat bollspel 

Jag tycker jag kan reglerna: 
Lite grann  Ganska bra  Mycket bra 

Jag behärskar tekniken: 
Lite grann  Ganska bra  Mycket bra 

Jag är delaktig i laget när vi spelar: 
Lite grann  Ganska bra  Mycket bra 

Jag ser till att alla får ”röra bollen”: 
Lite grann  Ganska bra  Mycket bra 

Jag kan ta motgångar: 
Lite grann  Ganska bra  Mycket bra 

Jag accepterar domslut: 
Lite grann  Ganska bra  Mycket bra 
 
Jag tycker så här om (specifikt bollspel): __________________________________________  
 
Detta vill jag lära mig mer om i (specifikt bollspel): _________________________________  
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Redskap 
 
Matta golvövningar, Räck och bomövningar, Trampettövningar, Voltkudd, Ringar, Hopp på 
plint, Hopprep 
 
Gröna övningar = G-övningar (får godkännas av kamrat)  
Blå övningar = VG-övningar (visas för läraren)  
Röda övningar = MVG-övningar (visas för lärare)  
 
Godkänt = 15 gröna övningar 
Väl godkänt = G + 15 blå övningar 
Mycket väl godkänd = G + VG + 10 röda övningar 
 
 
Mångkamp 
 
Häcklöpning, Höjdhopp, Spänsttest, Innebandydribbling, Bollkick, Hopprep, Hopp över 
bomsadel, Balansgång, Kulstötning, Basketmål, Basketboll i vägg, Stående längdhopp, 
Rockring, Teknik med bollar 
 
Godkänt = resultat i tio grenar 
Väl godkänt = resultat i alla grenar 
Mycket väl godkänt = resultat i alla grenar, samt minst 200 p killar och 160 p tjejer 
 
 
Orientering 
 
Gröna banor – godkänt 
Blå banor – väl godkänt 
Röda banor – mycket väl godkänt 
 
Godkänt = ½ av sjuans och åttans poängorienteringar och i nian klara den korta fria 
orienteringen 

Väl godkänt = i år 7 + 8 klara alla kontroller på poängorienteringen och i nian klara den 
mellansvåra banan på orienteringsfriluftsdagen 

Mycket väl godkänt = i år 7 + 8 klara alla poängkontroller under 60 minuter och i nian klara 
långa banan under 60 minuter 
 
 
Friluftsdagar 
 
Moment: 
Springlopp, simning, stavgång och cykellopp 
 
Resultat krävs i samtliga moment för de högre betygsstegen. 
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 Tjejer Killar 
Förtjänade betyg\Erhållet 
betyg: IG G VG MVG IG G VG MVG 
IG 1               
G 2 6 2     6   1 
VG   9 9     5 14   
MVG     13 4     15 7 
Ej korrekt angivet     1       2   
 47 50 

Bilaga 4 
Självuppskattat betyg i relation till erhållet betyg 
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 Tjejer Killar 
 G VG MVG G VG MVG 
Bollsport 0 2 2 0 13 6 
Racketsport 0 0 0 0 3 0 
Orientering 1 0 2 0 2 1 
Dans 0 1 0 0 1 0 
Friidrott 0 2 0 0 0 0 
Gymnastik 0 2 0 0 0 0 
Ridning 1 2 0 0 0 0 
Övrigt 1 0 0 1 2 0 
 16 29 

 

Bilaga 5 
Betyg fördelat efter föreningsidrott 


