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Abstract 

 
This essay has it purpose to view the assessment and grading in physical education in the 

Swedish school. Recently published reports from skolverket prove that boys have higher 

grades in the physical education than girls. Some mean that the reason of this is that the 

teachers don´t follow the curriculum. The problems we chose to examine are how much do 

teachers know how to use and connect the curriculum to their teaching? How much of the 

information and criterion in the curriculum do the teachers use to grade their pupils? And 

most importantly we wanted to examine why boys gets higher grades then girls, when the 

curriculum doesn’t seem to suit boys any better than girls. 

 

We have interviewed teachers in a certain district and our study shows that the teachers have 

good knowledge about the curriculum. The curriculum leaves big room for the teacher’s 

valuation of how to teach. The gender perspective of the physical education needs a 

development and research. Only one of these schools has equal grades between boys and 

girls. The result shows how all examined schools think about the gender problems in physical 

education, and how they work with gender in the teaching and grading. 
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1. Inledning 

Att betygsätta och bedöma elever är en stor och viktig del i lärarprofessionen och är även en 

viktig del i elevens, skolans och samhällets utveckling. Vårt intresse av betyg och bedömning 

har fokuserats och begränsats till ämnet idrott och hälsa. Skolverkets rapport 355 från 2010 

visar att pojkar har bättre betyg än flickor i idrott och hälsa (skolverket 2010), vilket vi tyckte 

var mycket intressant. Vi började fundera kring vad som var skillnaden mellan idrottsämnet 

och skolans övriga ämnen, eftersom idrotten är ett av de få ämnen där pojkar faktiskt har 

högre betyg än flickor (skolverket 2010). Vi blev fundersamma på om detta kunde bero på hur 

ämnet är utformat eller kanske på hur lärarna undervisar. Därför bestämde vi oss för att vårt 

examensarbete skulle behandla just detta ämne.   

En annan bidragande orsak till vårt intresse för betyg och bedömning handlar om att vi anser 

att vi inte erhållit utbildning i någon högre grad kring detta under vår lärarutbildning. Studier 

har visat att vi inte heller är ensamma om att ha denna kritik. Enligt många lärare och 

lärarstudenter finns stora brister i lärarutbildningen när det kommer till betyg och bedömning. 

Nästan hälften av studenterna på den nya lärarutbildningen menade att de inte fått någon 

utbildning i betyg och bedömning enligt en undersökning som högskoleverket genomfört 

(Högskoleverket, 2005) 

Vi vill därför lära oss mer om betyg och bedömning och framför allt hur bedömningen kan 

ske på rätt sätt utifrån kursplanen och undervisning utifrån denna. Vi vill undersöka om 

betygsskillnaderna mellan könen beror på lärarnas bristande kunskaper om kursplanen och 

betygsättning eller brister i undervisningen. 

2. Examensarbetets disposition 

Examensarbetet inleds med ett klargörande av vår utgångspunkt, frågeställning och vårt syfte. 

Därefter följer en genomgång av vad som ligger som bakgrund till hur det idag ser ut i 

idrottsundervisningen i Sverige. Vi har även valt att lägga fram tidigare forskning och teorier 

som redan finns i ämnet. Vi klargör även vad vi menar med och hur vi definierar olika 

begrepp för att lättare ska kunna ge en rättvis bild av examensarbetets resultat.  

Efter denna inledande del fortsätter uppsatsen med en metoddel. Där beskrivs hur vi gått 

tillväga med insamlandet av material i form av empiri. Vi beskriver vilken typer av 

insamlingsmetoder vi använt och vilka fördelar och nackdelar som finns med dessa. Därefter 
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leder examensarbetet fram till ett resultat som visar vad vi har kommit fram till i de 

undersökningar vi genomför. Resultatet visar hur lärarna ser på vår frågeställning och vilka 

likheter och skillnader som finns mellan lärarnas svar. 

Resultatet leder sedan vidare till en analys av empirin. Analysen består av fler olika delar så 

som statistisk analys av skolverkets databas, analys av kursplanen och analys av intervjuerna 

med lärarna. Utifrån resultatet i vår undersökning drar vi slutsatser där vi mer strukturerat 

formulerar svar på vår frågeställning och syftet med uppsatsen. Därefter avslutar vi med en 

diskussion kring ämnet och vi tar även upp andra infallsvinklar på detsamma.  Vi kritiskt 

granskar även vårt eget examensarbete och formulerar även behovet av framtida forskning. 

3. Syfte och Frågeställning 

3.1 Syfte  

Syftet med examensarbetet är att undersöka var grunden till betygsskillnaderna mellan pojkar 

och flickor i ämnet idrott och hälsa ligger. Idrott och hälsa är det enda ämnet i skolan där 

pojkar generellt har högre betyg än flickor (Skolverket, 2010).  

 

3.2 Frågeställning 

Varför finns det betygsskillnader mellan flickor och pojkar i ämnet idrott och hälsa?  

Hur bedrivs undervisningen och betygsättningen i förhållande till kursplanen?  

Är undervisningen i idrott och hälsa mer anpassad för pojkar än flickor?  
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4. Bakgrund 

4.1 Historisk bakgrund – idrottsämnets Historia 

Claes Annerstedt menar att idrottsämnet genomgått flera olika stadier (Annerstedt, 2001). 

Dessa faser är: 

Etableringsfasen 1813 – 1860 

Militära fasen 1860 – 1890 

Stabiliseringsfasen 1890 – 1912 

Brytningsfasen 1912 – 1950 

Fysiologiska fasen 1950 – 1970 

Osäkerhetsfasen 1970 – 1994 

Hälsofasen  1994 – 

(Annerstedt, 2001:106–108) 

 

Etableringsfasen innebar de första försöken till att etablera och göra fysisk fostran till ett 

obligatoriskt inslag i den svenska skolan (Annerstedt, 2001). Under etableringsfasen fanns ett 

stort motstånd och bristen på lokaler, personal och redskap var stor (Annerstedt, 2001). 

Ämnets uppgift var till stor del att behandla barnens ohälsa (Annerstedt, 2001).  

I den militära fasen bröts dock denna syn på ämnets uppgift. Istället låg fokus på det militära, 

i form av soldatträning (Annerstedt, 2001). Detta menar Annerstedt var en kraftigt bidragande 

orsak till att flickornas gymnastikundervisning oftast helt uteslöts (Annerstedt, 2001). Det var 

också under denna tid som Linggymnastiken, som var de strikta rörelsescheman som skulle 

följas till punkt och pricka, ansågs viktig och intressant (Annerstedt, 2001).  

Den militära fasen följdes av s.k. stabiliseringsfasen. Under denna fas stabiliserades ämnet 

och blev ett mer legitimt ämne i den svenska skolan. Då handlade det fortfarande främst om 

Linggymnastiken, men även lek blev ett vanligt inslag (Annerstedt, 2001). De militära 

övningarna minskade i skolan och även flickornas undervisning blev allt vanligare 

(Annerstedt, 2001). Det var dock Linggymnastiken som låg till grund för hur 

gymnastikundervisningen skulle bedrivas (Annerstedt, 2001).  

Under brytningsfasen blev dock kritiken mot Linggymnastiken allt hårdare (Annerstedt, 

2001). Under denna fas kom splittringen med den strikta Linggymnastiken och 
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undervisningen utvecklades mot lek, idrott och spel (Annerstedt, 2001). Ämnet bytte även 

namn från Gymnastik till Gymnastik med lek och idrott (Annerstedt, 2001).  

Därefter gick ämnet in i den fysiologiska fasen, som innebar att ämnet präglades mycket av 

den fysiologiska forskningen (Annerstedt, 2001). Det handlade främst om aktivitet och 

kondition. Annerstedt beskriver det som att ”Ergometercykeltester av elever blev vanliga och 

förenklat och lite elakt kan man säga att gymnastiklärarnas huvuduppgift blev att försöka få 

eleverna att svettas” (Annerstedt, 2001). Ämnet ändrades dock från att ha varit mycket styrt 

av det yttre till att istället lägga fokus på den inre motivationen (Annerstedt, 2001).  

Osäkerhetsfasen innebar att direktiven på hur undervisningen skulle bedrivas blev allt färre 

och otydligare (Annerstedt, 2001). Idrottsrörelsen fick också större utrymme i skolans 

idrottsundervisning, vilket kanske var en följd av den osäkerhet som uppstod hos lärarna. 

Ämnet hade fått en mycket bredare målsättning och skulle bidra till ”… såväl elevernas 

fysiska, psykiska, sociala som estetiska utveckling.” (Annerstedt, 2001). Jämställdheten låg 

också den i fokus och samundervisning för flickor och pojkar infördes som basis (Annerstedt, 

2001). All denna förändring och breddning av ämnet gjorde tillsammans att många lärare 

kände sig mycket osäkra på ämnets grund och mål (Annerstedt, 2001).  

Den fas idrottsundervisningen i Sverige idag är inne i kallar Annerstedt för hälsofasen. Under 

fasen finns inga idrotter som är obligatoriska i undervisningen, dock är det obligatoriskt att 

eleverna ska kunna simma och orientera (Annerstedt, 2001). Även hälsodelen, som under 

fasen är ett nyare inslag, har givits några tydligare riktlinjer för vad det ska innebära i 

undervisningen (Annerstedt, 2001). Detta har gjort att undervisningen idag ser väldigt olika ut 

i olika delar av landet och på olika skolor (Annerstedt, 2001). Annerstedt menar att ämnet gått 

från att ha varit centraliserat till att idag vara mycket decentraliserat (Annerstedt, 2001), d.v.s. 

att den lokala anpassningen blir allt större och fler beslut kan tas lokalt t.ex. på skolan. Under 

denna period gjorde ämnet även ytterligare ett namnbyte, denna gång från idrott till idrott och 

hälsa (Annerstedt, 2001). Här fick man in hälsobegreppet som ett mycket tydligt och centralt 

begrepp i undervisningen, vilket innebar en klart mer holistisk syn i idrottsämnet (Annerstedt, 

2001). Man ser ett samband mellan idrott, hälsa och fysisk aktivitet och dess positiva 

egenskaper för varandra, inte minst fysisk, psykisk och social hälsa.  

Idrottsämnet har som sagt genom åren genomgått en mängd namnbyten och därmed har också 

målet varit att ämnets karaktär och mål skulle förändras. 

Ämnet hette bara gymnastik år 1842–1919 (Skolverket, 2010), för att sedan få ett tillägg 
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1919-1962 då ämnet hette gymnastik med lek och idrott (Skolverket, 2010). Ämnet bytte 

sedan tillbaka den gamla benämningen gymnastik 1962-1980 (Skolverket, 2010). Därefter ser 

vi för första gången förändringen där inte gymnastiken har en särprägel i ämnet utan är istället 

bara en idrott i mängden, när ämnet fick benämningen idrott 1980-1994 (Skolverket, 2010). 

Därefter skedde den förändring som gjorde att hälsoperspektivet lyftes fram, d.v.s. när ämnet 

bytte namn till idrott och hälsa 1994- (Skolverket, 2010). 

 

4.2 Tidigare forskning och rapporter 

Betyg och bedömning är ett aktuellt samtalsämne inom den svenska skolan och det är även 

något som vi anser är en svår uppgift för lärare att utföra. Framför allt i ämnet idrott och hälsa 

där det finns många olika moment som ska betygsättas och bedömas. I detta avsnitt redovisar 

vi vad tidigare forskning säger vad det gäller betyg och bedömning i idrott och hälsa.  

 

4.2.1 Ämnets centrala innehåll 

Skolverket har nyligen publicerat färsk studie i ämnet betyg och bedömning i ämnet idrott och 

hälsa, På pojkarnas planhalva (Skolverket 2010). Där belyser de att många lärare anser att det 

är svårt att se vad som är viktigast i ämnet idrott och hälsa. Är det simning, orientering eller 

rent av bollspel som ska vara det centrala i idrottsundervisningen. Lärarna anser att det är 

svårt att omvandla kursplansmålen till undervisningsmål och på så sätt blir det även svårt att 

veta vad man ska lägga mest fokus på i idrottsundervisningen (Skolverket, 2010). 

Jan-Eric Ekberg är också av den åsikten att det är svårt att se vad som är det mest centrala i 

ämnet idrott och hälsa (Ekberg, 2010). Han menar att idrottsämnet är ett ämne utan tydlig 

kärna, detta beror på att målen i kursplanerna är öppna för fria tolkningar (Ekberg, 2010). I 

kursplanerna står det vad det är eleverna ska lära sig, men inte hur lärare ska gå tillväga för att 

eleverna ska få den kunskap som enligt styrdokumenten ska förmedlas (Ekberg, 2010). Det 

blir ingen klar struktur i vad ämnet idrott och hälsa ska innehålla eller vilka moment som är de 

mest centrala. Vad är det egentligen eleverna ska lära sig och vad ska läras ut i idrott och 

hälsa? När det inte finns någon klar kärna i ämnet är det fritt fram för var enskild lärare att 

själv tolka kursplanerna och utefter sina preferenser (Ekberg, 2010). Ekberg belyser i sin 

undersökning att hälsa inte är något lärarna lägger fokus på i sin undervisning trots att det 

numera nämns i kursplanen för idrott och hälsa som ett centralt begrepp (Ekberg, 2010).  
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Karin Redelius menar även hon att lärare inte är förtrogna med att tolka kursplanernas mål om 

vad som är det mest centrala med idrott och hälsa(Redelius, 2007). Hon belyser även hon 

studier som visar att lärare har svårt att redogöra för vad som är det viktigaste med ämnet och 

vad eleverna ska lära sig (Redelius, 2007). I skolan idag har vi ett målrelaterat betygssystem, 

det vill säga att eleverna ska ha nått vissa mål för att göra sig förtjänta av ett visst betyg 

(Redelius, 2007). Redelius anser att det kan bli ett problem när lärarna sedan ska sätta ett 

betyg när de själva inte är förtrogna med ämnets kunskapsmål och betygskriterier (Redelius, 

2007). För att ta reda på mer om lärarnas syn på betyg och bedömning i ämnet idrott och hälsa 

har Redelius undersökt skolors lokala kursplaner. Hur tolkar och konkretiserar lärarna målen i 

de lokala kursplanerna? Dessa skildrar vad lärarna anser ämnet ska innehålla samt vad som 

ska betygsättas. Vad ämnet ska innehålla enligt de lokala kursplanerna är t.ex. bollspel, dans, 

orientering, skidåkning och gymnastik. Sällan nämns hälsa som ett viktigt inslag i 

undervisningen (Redelius, 2007). Redelius anser att istället för att skriva om olika typiska 

idrotter som eleverna ska kunna delta i borde man istället använda ord så som kondition, 

hälsolära, kost, ergonomi och motorik m.m. Man flyttar på så sätt ämnets fokus från 

prestationerna till kunskaperna (Redelius, 2007).  

 

Jörgen Tholin är istället mer inne på att ämnet idrott och hälsa inte ges någon egen identitet 

eftersom många skolor motiverar ämnet som viktigt för att resten av verksamheten i skolan är 

teoretiskt (Tholin, 2006). Ämnet behövs för att eleverna ska få lite variation från 

katederundervisningen och att de får chansen att röra på sig, vilket flera skolor tycker är 

viktigt i ett annars stillasittande samhälle (Tholin, 2006). Detta är även något som påverkar 

själva undervisningen i ämnet idrott och hälsa. Om lärarna är av denna uppfattning läggs 

också största fokus på att aktivera eleverna snarare än att utbilda eleverna och lägga fokus på 

de kunskapsmässiga aspekterna (Tholin, 2006). 

 

Skolinspektionen flygande tillsyn (2010) och skolverkets ämnesrapport (2005) visar båda att 

det i ämnet idrott och hälsa ä otydligt vad som är det mest centrala i undervisningen. 

Skolverkets ämnesrapport 2003 (2005) belyser vad tvåhundra lärare i idrott och hälsa i 

grundskolan anser är det mest centrala att eleverna lär sig i idrottsämnet i skolan. Enligt 

majoriteten av lärarna är det viktigaste att eleverna har roligt med hjälp av fysisk aktivitet 

(Skolverket, 2005). Näst viktigast är att eleverna lär sig att samarbeta. Att lära sig om hälsa 

var inte viktigt enligt grundskolelärarna då det kom på sjunde plats (Skolverket, 2005). Detta 

kan tyckas vara underligt då hälsobegreppet blivit ett mer centralt begrepp i ämnet, som 
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faktiskt bytte namn 1994 till just idrott och hälsa. Vad lärarna anser är viktigast med ämnet 

syns även till viss del i vad som är de vanligaste aktiviteterna på idrottslektionerna. Olika 

bollsporter, lekar, träning och motion var de vanligaste aktiviteterna som lärarna använde sig 

av i sin undervisning (Skolverket, 2005).  

 

Utvärderingen visar även att de delar i ämnet idrott och hälsa som betonas Lpo94 får en 

relativt liten del av undervisningstiden jämfört med hur stor vikt det läggs vid dessa i 

styrdokument så som läroplaner samt kursplaner (Skolverket, 2005). Exempelvis lägger 

läroplanen stor vikt vid friluftsverksamheter, vilket ute i verksamheten inte får tillräckligt med 

tid i idrottens undervisning enligt skolverkets sammanställning. Även simning, orientering 

och dans får alldeles för utrymme jämfört med vad som föreskrivits i kursplanen (Skolverket, 

2005). En annan fråga som ställdes till lärarna var vilka tre aktiviteter som var viktigast på 

deras lektioner i idrott och hälsa. Det som var noterbart här var att många av lärarna ansåg att 

samarbetsövningar var viktigast, men bara ett fåtal ansåg att det var den vanligaste aktiviteten 

i undervisningen (Skolverket, 2005). Bollaktiviteter som var den vanligaste aktiviteten, var 

inte viktigast, enligt lärarna, men kom ändå högre upp i listan än friluftsliv, simning, dans, 

orientering och hälsa trotts att dessa avsnitt föreskrivs tydligt i kursplanen (skolverket, 2005). 

 

Skolinspektionens flygande tillsyn visar även den att det är bollspel och lekar som är de 

aktiviteterna som är mest dominanta i idrott och hälsa undervisningen (Skolinspektionen, 

2010). Hälsoperspektivet förekommer i liten utsträckning även om det står väl beskrivet i 

kursplanen. Aktiviteter som enligt kursplanen anses viktiga för ämnet, som t.ex. orientering, 

dans, friluftsliv samt träning på att kunna hantera nödsituationer förekommer sällan i 

undervisningen (Skolinspektionen, 2010). 

 

Att hälsa inte är något som prioriteras av idrottslärarna syns tydligt i ovan nämnda forskning 

och utvärderingar. Detta är något som Quennerstedt (2006) ställer sig kritiskt till. Enligt 

Quennerstedt ser man tydligt i styrdokumenten att idrott och hälsa är ett hälsoämne 

(Quennerstedt, 2006). Där står det att eleverna ska få kunskaper om hälsa och om vad som 

främjar hälsa. Eleverna ska lära sig hur kroppen fungerar, förstå sambanden mellan kost, 

motion och hälsa samt att genom regelbunden fysisk aktivitet och friluftsliv bibehålla sin 

hälsa (Quennerstedt, 2006). I och med att hälsoaspekten blivit mer central, menar 

Quennerstedt att ämnet idrott och hälsa har gått från färdighetsämne till mer av ett 

kunskapsämne, eleverna ska få kunskaper om vad som främjar ett hälsosamt liv som t.ex. 
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förstå innebörden av vila och kost för att må bra, men även ergonomi att kunna lyfta eller 

använda rätt arbetsätt i sitt framtida yrke (Quennerstedt, 2006). Han har även undersökt 

skolors lokala kursplaner och tittat på hur olika skolor tolkar hälsoaspekten, vad respektive 

skola anser att eleverna ska lära sig och förväntas kunna i en viss ålder gällande hälsa 

(Quennerstedt, 2006) . Det finns till exempel lokala styrdokument som säger att hälsa är ett 

teoretiskt innehåll i ämnet och andra som säger att hälsa är något som finns med i de fysiska 

aktiviteterna (Quennerstedt, 2006). Quennerstedt (2006) och Skolinspektionen (2010) anser 

att lärarna har en fysiologisk syn på hälsa, det vill säga att fysisk aktivitet leder till god hälsa, 

vilket göra att undervisningen utformas på ett sätt där eleverna får röra på sig så mycket som 

möjligt (Quennerstedt, 2006) (Skolinspektionen, 2010). Att eleverna får röra på sig och känna 

rörelseglädje för att på det sättet skapa ett bestående intresse av fysisk aktivitet är något som 

många lärare anser är det mest centrala med undervisningen i idrott och hälsa Detta medför att 

fysiskaktivitet och rörelse kan vara en ytterst viktig hälsoaspekt och därmed också en viktig 

del i undervisningen. Detta påverkas av vilken kunskapssyn och tolkning olika lärare gör   

 

4.2.2 Betyg och bedömning 

Enligt skolverkets färska studie På pojkarnas planhalva anser 75 % av idrottslärarna att 

betygsättning och bedömning i idrott och hälsa är svårt (Skolverket, 2010). Lärarna i studien 

anser att ämnet är svårt att bedöma, då det innehåller många olika moment som ska 

betygsättas och bedömas. De betonar också svårigheten att se alla eleverna vilket inte 

underlättar för lärarna att sätta ett betyg. Vissa lärare anser även att betygskriterierna är 

”luddiga” det vill säga att lärarna inte riktigt vet vad det är som ska betygsättas, då det är en 

tolkningsfråga (Skolverket, 2010). 

 

Redelius (2007), Ekberg (2010) och Tholin (2006) har alla undersökt vad lärarna betygsätter i 

ämnet idrott och hälsa och de menar alla tre att grunden för vissa betyg i idrott och hälsa är 

betygsättning på den fysiska prestationsförmågan. Vissa lärare sätter betyg i hur snabbt 

eleverna springer, stöter kula, hoppar långt eller högt, vilket inte nämns i betygskriterierna. De 

belyser att det är prestationsbedömningen som är vanligast och menar att lärarna tittar allt för 

mycket på mätbara prestationer som de sedan använder som grund i betygsättningen 

(Redelius, 2007) (Ekberg, 2010)(Tholin, 2006).  
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Annerstedt (2007) belyser även han att prestationsbedömningen är vanlig men han menar 

även att det är på grund av brister i läroplanen och kursplanen som många lärare anser att det 

är svårt att sätta betyg i idrott och hälsa.(Annerstedt, 2007). Dessa brister består av otydliga 

och icke utvärderingsbara mål och kriterier. Lärarna har då svårt att sätta betyg eftersom de 

inte riktigt vet vad de ska bedöma och de kan inte heller utvärdera dem i efterhand för att se 

om de lyckats. En annan svårighet med de otydliga målen och kriterierna handlar om lärarnas 

likvärdiga bedömning av eleverna (Annerstedt, 2007). Otydliga mål och kriterier leder till att 

lärarna sätter olika betyg och bedömer på olika grunder på grund av en allt för stor 

tolkningsfrihet (Annerstedt, 2007). Varje lärare tolkar målen och kriterierna utifrån sina 

värderingar, vilket gör att betygsättningen inte blir likvärdig mellan olika skolor och olika 

lärare. Annerstedt menar att vad man bedömer och hur man bedömer varierar kraftigt mellan 

olika skolor och bedömningsunderlagen ser olika ut. Betyget godkänd på den ena skolan kan 

på en annan skola motsvara kriterierna för ett väl godkänd, eller i vissa fall t.o.m. ett mycket 

väl godkänd (Annerstedt, 2007). 

 

Annerstedt (2007) belyser även att det i lärarutbildningen finns en stor brist på utbildning i 

betyg och bedömning. De flesta lärare har inte fått någon utbildning eller träning i hur man 

sätter betyg, vilket han ställer sig kritiskt till eftersom det är en så viktig del i yrkesrollen som 

lärare (Annerstedt, 2007). Annerstedt påstår att det är ett problem inom den svenska 

lärarutbildningen när det i en undersökning från högskoleverket visar sig att hela 48 % av 

studenterna från den nya lärarutbildningen menade att de inte fått någon utbildning i betyg 

och bedömning. Vid hela 9 av totalt 21 högskolor och universitet i undersökningen var denna 

siffra över 50 % (Annerstedt, 2007). 

 

 Redelius (2007) ställer sig kritisk till betygskriterierna i skolors lokala kursplaner. Hon anser 

att kriterierna för att få betyget godkänd är för lågt ställda. Det räcker, enligt ett antal lokala 

kursplaner, med att eleverna är närvarande för att bli godkända. För mycket väl godkänt är det 

inte ovanligt att kriterierna är att eleverna ska vara glada, positiva och hjälpsamma, vilket inte 

är tillräckligt för att förtjäna det högsta betyget i ämnet idrott och hälsa (Redelius, 2007).  

Detta är något som även Tholin (2006 ) belyser, att vanliga kriterier för G i ämnet idrott och 

hälsa är att eleverna ska vara ombytta och delta aktivt på lektionerna och för MVG ska 

eleverna var positiva, glada och har bra ledaregenskaper (Tholin, 2006). Enligt Tholin (2006) 

är det även vanligt att elever får högsta betyget även om de inte klarat alla betygskriterierna 
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för betyget godkänd. Han menar att en bra fotbollsspelare eller liknade ofta får högsta betyget 

oavsett vad eleven har presterat (Tholin, 2006). 

 

Detta visar även i Skolverkets ämnesrapport 2003 (2005). Där man belyser att år 2003 nådde 

94 procent av eleverna i ämnet idrott och hälsa. Men undersökningen visar även att många 

elever, oavsett betyg, inte uppfyller kriterier som står i kursplanen och i betygskriterierna för 

att få ett betyg i ämnet idrott och hälsa (Skolverket, 2005). Det finns elever som har fått 

betyget godkänt men som inte uppfyller kraven för t.ex. simning, orientering, dans och 

friluftsliv. Eleverna har inte uppnått kraven men tilldelas ändå betyg som det inte finns 

underlag för (Skolverket, 2005). När det gäller exempelvis orientering är det 29 % som har 

fått betyget godkänt trots att de inte kan hitta i skogen med hjälp av kompass och karta, som 

är ett av kriterierna för både godkänd, väl godkänd och mycket väl godkänd (Skolverket, 

2005). Studien visar även att elever som har betyget mycket väl godkänt inte lärt sig 

friluftsliv, det är enbart 34 procent av eleverna i undersökningen som erhållit betyget mycket 

väl godkänt som anser att de fått lära sig tillräckligt om friluftsliv (Skolverket, 2005). 

 

Som vi tidigare nämnt visar Skolinspektionens (2010) flygande tillsyn att bollspel dominera 

undervisningen. Skolinspektionen menar att detta kan få allvarliga konsekvenser eftersom 

bollspel gynnar elever som på fritiden är aktiva inom någon form av bollspel, samtidigt som 

det missgynnar de elever som inte är aktiva under sin fritid men även de som är aktiva inom 

en annan form av idrott (Skolinspektionen, 2010). En annan konsekvens är att ämnet blir 

fokuserat på tävling och prestation vilket inte är meningen med ämnet (Skolinspektionen, 

2010). Skolinspektionen menar även att betygsättningen riskerar att frångå betygskriterierna i 

kursplanen, d.v.s. att om bollspel dominerar undervisningen finns det en risk att det eleverna 

prestera under bollspelet utgör en stor del av deras betyg (Skolinspektionen, 2010). Gällande 

betyg anser skolinspektionen att ”Vid betygssättning ska elevens kunskaper prövas mot 

kursplanernas samtliga mål och inget annat. För en undervisning som bara delvis utformas 

utifrån kursplanen riskerar betygssättningen att endast bedöma vissa kunskaper och/eller 

andra kunskaper än betygskriterierna anger.” (Skolinspektionen, 2010:7). 

4.2.3 Genusproblematiken i ämnet idrott och hälsa 

Redelius (2007) menar att genusproblematiken, vad det gäller betygsskillnader i ämnet, till 

stor del beror på att många idrottslärare lägger för stort fokus på vad eleverna 

prestationsförmåga under lektionerna i både undervisningen och bedömningen av eleverna 
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(Redelius, 2007). Eftersom det är få flickor som kommer upp i samma nivå, vad det gäller 

fysiska prestationer, som pojkarna i klassen har också pojkarna lättare att få ett högre betyg 

(Redelius, 2007). Redelius är kritiskt mot detta och ställer frågorna ”Har pojkar större 

kunskaper om vad som påverkar hälsan? Har de en bättre förmåga att använda kroppen på ett 

ändamålsenligt sätt? Kan de med hänsyn till rytm och estetik i högre grad än flickor ge 

uttryck för känslor och stämningar?” (Idrottsdidaktiska utmaningar, 2007:227). Detta är 

punkter som står som kunskapskrav i kursplanen för idrott och hälsa och Redelius är av den 

uppfattningen att lärarna tydligen inte vet vad det är eleverna ska kunna eller vad det är som 

ska bedömas eftersom resultaten ser ut som de gör (Redelius, 2007). 

 

Bengtström (1995) är av den uppfattningen att prestationer och tävlingsmoment behöver 

finnas i idrottsundervisningen för att eleverna inte ska tappa intresse och motivation 

(Annerstedt, 1995). Men hon menar samtidigt att idrottsundervisningen inte får bli detsamma 

som föreningsidrotten, prestationer och tävlingar ska motivera eleverna till att vilja röra sig 

och lära sig (Annerstedt, 1995). Bengtström hävdar även att tävlingsintresset minskar ju äldre 

eleverna blir, framförallt bland flickor. Hon ser även ett samband mellan betyg och 

tävlingsintresse där elever med högre betyg oftast har ett högre tävlingsintresse på grund av 

att det är mer motiverade till ämnet(Annerstedt, 1995). Prestationer kan även ses utifrån andra 

synvinklar menar Bengtström, det kan vara förmågor som att arbeta självständigt, ta ansvar 

och hjälpa sina kamrater, vilket hon menar är sådana prestationer som visar mer på den 

sociala kompetensen som också är en viktig del i idrottsämnet (Annerstedt, 1995). 

 

Skolverkets publikation på pojkarnas planhalva (2010) belyser att pojkar gynnas i idrott då  

undervisningen är mer anpassad efter deras behov och intressen vilket gör att de i regel får  

högre betyg än flickor (Skolverket, 2010).  Skolverket drar utifrån rapporten på pojkarnas 

planhalva ett antal slutsatser, dels att fysiska aktiviteter inte är anpassade efter elevers olika 

förutsättningar. Detta menar Skolverket kan påverka flickor och pojkars motivation och 

intresse för idrott och hälsa, vilket i sin tur kan påverkar elevernas betyg i ämnet (Skolverket, 

2010). En annan slutsats skolverket drar är att lärare behöver blir bättre i sin förmåga att 

betygsätta och bedöma elever, även deras genusmedvetenhet måste förbättras, vilket är en 

svår uppgift, menar Skolverket. Flera lärare vill ha en mer jämlik och likvärdig undervisning 

och bedömning av pojkar och flickor men är osäkra på hur de ska lyckas med det (Skolverket, 

2010). 
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Skolverket (2005) belyser att pojkar gynnas i idrott och hälsa på grund av att aktiviteter som 

pojkar tycker är roligast, är aktiviteter som dominera innehållet i idrottsundervisningen vilket 

gör att de är mer motiverade till ämnet, därför hamnar flickor lite i bakgrunden (Skolverket, 

2005). Detta är även något Skolinspektionen (2010) belyser. De är även av den synpunkten att 

pojkar gynnas mer än flickor i idrottsundervisningen därför att bollspel, som är den aktiviteten 

som dominerar idrottsundervisningen i landet, är mer populärt hos pojkar än flickor 

(Skolinspektionen, 2010). En enformig undervisning gör att fler elever har svårt att motivera 

sig själva till att delta i undervisningen och detta syntes tydligt under den flygande tillsyn som 

skolinspektionen gjorde 2010 då var femte elev inte deltog under lektionen, varav flickor 

deltog i mindre utsträckning än pojkar (Skolinspektionen, 2010). 

 

Ann Frisell Ellburg är av en annan uppfattning och hävdar att genusskillnaderna gällande 

betyg i ämnet idrott och hälsa beror på att lärarna inte behärskar eller följer kursplanen 

(Lindgren, 2010-12-16). 

 

Annerstedt (2001) och Sandahl (2005) belyser båda att det historiska spelar en roll i 

könskillnaderna gällande betyg i ämnet idrott och hälsa. Sandahl menar att idrottsämnet 

endast i början var till för pojkar, med tiden förstod man dock att även flickor hade behov av 

fysisk aktivitet. Därför börjar man även med idrottsundervisning även för flickor, vilken dock 

var avskild från pojkarnas. Undervisningen var också den könsspecifik, eftersom synen 

samhället hade var att förbereda båda könen för vuxenlivet och att de skulle bli goda 

samhällsmedborgare (Sandahl, 2005). Annerstedt (2001) belyser att denna undervisning 

förstärkte stereotyper och gjorde klyftorna mellan könen större. Med tiden blev dock 

samundervisning normen för idrottsundervisning i Sverige, men undervisningen anpassades 

då istället efter pojkarnas intressen (Annerstedt, 2001). Samundervisningen kom först år 1980, 

detta var en del i skolans och samhällets syn för ökad jämställdhet och att jämna ut könsroller. 

Annerstedt menar att detta är ett tydligt exempel på hur samhällets syn påverkar 

undervisningen i skolan, dock delvis misslyckades man med att uppnå målen för jämställdhet 

i och med att flickornas behov och intressen inte tillgodosågs (Annerstedt, 2001).  

Även Grahn (2008) belyser samhällets påverkan på idrottsämnet, hon menar att genus skapas 

av samhället och kanske framförallt under puberteten. När man tittar på yngre barn så är de 

mer könsneutrala för att det sedan under puberteten skapas större skillnader mellan könen 

(Grahn, 2008). Grahn menar vidare att tillväxten också spelar in i att skapa genus, där hon 

menar att pojkar i puberteten ofta beskrivs som mer idrottsliga och presterande, vilket hon 
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även anser att flickor kan ha, dock ses dessa ofta som avvikelse från normen. Grahn beskriver 

skillnaderna framförallt som att pojkar är mer prestationsinriktade medan flickor är mer 

socialt orienterade. Genusskillnaderna beror enligt Grahn, även på vilka förväntningar lärarna 

har på eleverna, förväntningar på hur pojkar och flickor ska vara (Grahn, 2008). Grahn menar 

att idrotten har som mål att idrott ska vara för alla, vilket hon dock anser att man inte har 

uppnått. Hon beskriver vidare att citatet ”idrotten är skapad av män för män”(Grahn, 

2008:37), från Eva Olofssons avhandling Har kvinnorna en sportslig chans (1989), 

fortfarande är aktuellt på många sätt (Grahn, 2008). Grahn menar att tävlingsidrotten 

domineras av föreställningen om manliga idrottare och den manliga normen, vilket även 

påverkar skolidrotten (Grahn, 2008). 

 

4.3 Begreppsdefinition 

4.3.1 Genus och kön 

När man talar om manligt och kvinnligt brukar man även skilja på kön och genus. Kön 

handlar således om uppdelningen av kvinna/man eller flicka/pojke (Grahn, 2008), ur ett mer 

biologiskt perspektiv. Detta begrepp använder vi oss av när vi undersöker betygskillnaderna, 

vilket gör att vi då granskar hur betygsskillnaden mellan könen ser ut. Till skillnad från kön 

handlar genus om en konstruktion av föreställningar och förväntningar om vad som är manligt 

och kvinnligt (Grahn, 2008). Genus är på så sätt en socialt och kulturellt konstruerad 

uppdelning av pojkar och flickor. Den är uppbyggd av samhällets förväntningar och 

föreställningar genom historien, vilket på så sätt har skapat djupt förankrade stereotyper för 

vad som är manligt och kvinnligt (Grahn, 2008). I uppsatsen använder vi oss främst av 

begreppet genus för att undersöka vilken bild samhället, skolan och lärarna har om vad som är 

manligt och kvinnligt och vad det innebär för idrottsundervisningen. Genusbegreppet blir så 

leda ett sätt för oss att djupare undersöka vad som är bakgrunden till betygsskillnaderna och 

synen på idrottsundervisningen i skolan. Könsbegreppet använder vi främst för att undersöka 

om det faktiskt finns betygsskillnader, medan vi använder genus för att se varför det finns 

betygsskillnader.   

4.3.2 Hälsa 

Begreppet hälsa kan definieras på en rad olika sätt och gör också så i olika situationer och 

kontexter. Ofta handlar om det om en definition som visas i media med olika råd och rön 

kring kost och träning (Quennerstedt, 2006). I den svenska skolan har man dock med tiden 
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fått en allt mer holistisk syn på hälsa, vilket innebär att man försöker se helheten och alla 

aspekter som påverkar hälsan (Annerstedt, 2001). Världshälsoorganisationen, WHO, lade 

fram en mycket revolutionerande definition av begreppet hälsa i mötet i Genève 1948 som lät 

som följer: 

Hälsa är ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast 

frånvaro av sjukdom eller svaghet. Åtnjutande av hälsa på högsta nivå är en av de fundamentala 

rättigheter som tillkommer varje mänsklig varelse utan åtskillnad till ras, religion, politisk 

åskådning, ekonomiska eller sociala förhållanden . (WHO, 1948) 

Denna definition var utvecklande och nyskapande för sin tid och är än idag högst aktuell. 

Deklarationen från 1948 är dock oförändrad sedan dess och har på senare tid mött viss kritik 

(Quennerstedt, 2006), vilket vi kan förstå. I WHO:s definition framställs hälsa som något 

idealiskt mål som är så gott som omöjligt att uppnå (Quennerstedt, 2006). Denna kritik riktas 

då främst mot ordet fullkomlig. Det krävs att man är i ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, 

psykiskt och socialt välbefinnande för att god hälsa ska ha uppnåtts. Därmed har knappast 

någon hittills uppnått god hälsa. Hälsa blir i denna definition snarare ett mål att stäva mot än 

ett mål att uppnå. Denna definition var ändå ett klart fall framåt för synen på hälsa. Tidigare 

hade man snarare en definition som syftade till att hälsa enbart innebar frånvaro av sjukdom 

och svaghet. Definitionen hade sjukdom som utgångspunkt. Denna fokusering på det sjuka 

berodde till stor del på de stora medicinska framsteg som gjorts under denna tid 

(Quennerstedt, 2006). Man hade då lyckats ta fram vacciner och antibiotika, vilket gjorde att 

hälsa ansågs innebära att man inte blev sjuk.     

Dessa olika perspektiv på hälsa brukar kallas patogent och salutogent perspektiv 

(Quennerstedt, 2006).  Ett patogent perspektiv på hälsa innebär att man utgår ifrån vad som är 

det sjuka eller onormala för att förklara hälsa eller ohälsa (Quennerstedt, 2006). Detta är en 

syn man ofta har inom medicin och till stor del även inom sjukvården. Motsatsen till det 

patogena är då det salutogena som är ett mer holistiskt perspektiv på hälsa. Detta innebär att 

tar hänsyn till de fysiska, psykiska och sociala aspekterna, som WHO lyfte fram, och inte bara 

de biologiska (Quennerstedt, 2006). Ofta handlar det inte om hälsa eller ohälsa utan snarare 

om olika grader av hälsa. Ur en patogen definition skulle man motverka sjukdomen eller 

avvikelsen när den kommer och till viss del förebygga sjukdomen. Ur ett salutogent 

perspektiv förebygger man istället hälsa och arbetar kontinuerligt för en god hälsa. Detta sker 

även holistiskt genom att man ser alla delar och hur de påverkar varandra. I dagens samhälle 

är det salutogena perspektivet allt mer dominerande, vilket också har påverkat skolans 
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perspektiv på hälsa. Skolans syn är allt mer holistisk och salutogen och det är även denna syn 

vi har på hälsa och som vi utgår ifrån i vår uppsats.    

I en senare definition menar WHO att ansvaret för hälsa delas mellan individen, gruppen, 

organisationen och samhället (Quennerstedt, 2006). Detta visar på hur hälsa kan ses på olika 

plan och ur olika perspektiv. Vi kommer i uppsatsen titta närmare på flera olika delar av 

hälsa. Vi kommer undersöka synen på hälsa i samhället, nu och genom historien, och hur den 

påverkat undervisningen i skolan.  

4.3.3 Kunskapsbegreppet 

Kunskap är ett begrepp med många sidor och kan komma till uttryck i ett flertal olika former. 

Dessa olika former har bl.a. Lärarförbundet beskrivit som de fyra F:en (Lärarförbundet 2001). 

De fyra F:en består av fakta, färdighet, förtrogenhet och förståelse (Lärarförbundet, 2001). 

Faktakunskap handlar framför allt om information och någon form av teoretisk kunskap 

(Lärarförbundet, 2001). Förståelsekunskap är en mer kvalitativ form av kunskap. 

Förståelsekunskapen innebär att man på ett djupare plan förstår faktakunskapen 

(Lärarförbundet, 2001). Färdighet är en form av kunskap av praktisk karaktär. Färdighet 

handlar då om att man har kunskapen om hur något praktiskt skall genomföras och man kan 

också genomföra det (Lärarförbundet, 2001). Förtrogenhet innebär att man kan tillämpa 

kunskapen efter olika situationer (Lärarförbundet, 2001). Det handlar även till viss del om 

erfarenhet och att kunna tillämpa erfarenheterna på nya situationer (Lärarförbundet, 2001). 

Förtrogenhet är inte alltid något man är medveten om att man har, utan det handlar snarare om 

en omedveten förmåga att kunna anpassa sig efter situationen (Lärarförbundet, 2001). I 

examensarbetet undersöker vi vilken typ av kunskap som lärarna anser vara mest central i 

ämnet. 

5. Metod 

Vi har valt att använda oss av intervjuer, statistik och litteraturstudier för att samla in empiri 

till vårt examensarbete. Vi har samlat in empiri från sex olika skolor där vi intervjuat 

idrottslärarna på respektive skola. 

 

5.1 Intervjuer 

Vi har intervjuat 6 lärare på sex med en jämn fördelning mellan könen, detta för att se om det 

skiljer sig mellan manliga respektive kvinnliga lärare gällande betyg och bedömning. Vi har 
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valt två stycken nyutbildade lärare varav en kvinnlig och en manlig. Vi har även valt tre 

stycken lärare, som är en kvinnlig och två manliga, som har mer en tio års erfarenhet i 

idrottsläraryrket. Vi har även en manlig lärare som arbetat 6 år inom yrket. Alla lärare vi 

intervjuat är utbildade idrottslärare och har lärarexamen. 

Vi använde oss av, som Bryman kallar det, semi- strukturerade intervjuer (Bryman, 2001). 

Semi- strukturerade intervjuer går ut på att en intervjuare ställer frågor till en respondent och 

sedan ställer intervjuaren även följdfrågor på respondentens svar (Bryman, 2001). 

Intervjuaren har ett antal frågor i ett intervjuschema, som ska ställas till respondenten. 

Frågorna behöver inte ställas i en viss ordning och man är heller inte låst till frågeschemat 

(Bryman, 2001). Intervjun är mer som ett samtal där respondenten får ge sin version och 

tolkning av frågan, och intervjupersonen kan ställa följdfrågor för att få mer kunskap om hur 

respondenten tänker och tycker (Bryman, 2001). 

 

Vi valde att använda oss av semi-strukturerade intervjuer p.g.a. att vi tyckte att denna form av 

intervju passade vårt ändamål bäst, eftersom vårt resultat då blir mer kvalitativt. Vi utgick 

ifrån ett antal grundfrågor som låg till grund för de områden vi skulle behandla i intervjun. 

Utifrån dessa ställde vi följdfrågor om intressanta ståndpunkter hos intervjuade lärarna. För att 

kunna sammanställa och jämföra intervjuerna ville vi försöka hålla oss till samma 

samtalsämnen under samtliga intervjuer. För att lättare kunna se detaljer och få en tydlig 

dokumentation av vad som sades under intervjun valde vi att spela in alla med en bandspelare. 

Alla lärare har godkänt inspelning och alla lärare och även skolarna kommer att vara anonyma 

genom hela examensarbetet för att bevara lärarnas och skolornas integritet.  

 

5.2 Litteraturstudier 

Vi har tittat på tidigare forskning för att se vad den säger om ämnet idrott och hälsa, detta för 

att kunna jämföra med det insamlade materialet vi fått in av intervjuerna och observationerna. 

Vi har även tagit hjälp av relevant litteratur för att stödja det vi kommit fram till i vår 

undersökning. 

 

5.3 Statistik 

Vi har tagit del av skolverkets statistiska databas Siris för att kunna se betygsmönster och 

betygsskillnader i hela Sverige. Vi har även använt Siris för att titta på hur de skolor vi varit 

på ligger till gällande betyg i idrott och hälsa. Vi har använt oss av statistiken för att se 
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betygsskillnader mellan pojkar och flickor i Sverige och på deltagande skolor. 

 

5.4 Urval 

Urvalet av skolor i denna undersökning begränsades på grund av tidsmässiga skäl. Urvalet 

föll framför allt på de skolor där vi har gjort vår verksamhetsförlagda utbildning, det vill säga 

skolor som känner till oss sedan innan och som vi visste att vi var välkomna till för att utföra 

undersökningar till examensarbetet. Detta handlar på så vis om ett s.k. bekvämlighetsurval, 

som innebär att intervjupersonerna var lätta att nå och de var för oss kända sedan tidigare 

(Bryman, 2001). En annan viktig aspekt i vårt urval var att skolorna även avspeglar hur det 

ser ut gällande betygsskillnader i Sverige i allmänhet, enligt skolverkets statistiska databas 

Siris. Detta har vi tagit hänsyn till även om det handlade om ett bekvämlighetsurval (Bryman, 

2001). 

 

Vi har även med en skola som skiljde sig från mängden i och med att man inte hade några 

betygsskillnader mellan könen i idrott och hälsa. Alla skolor som blev tillfrågade tackade ja 

till att vara med i undersökningen, sex till antalet. Vår utgångspunkt var att få intervjua och 

observera två lärare från alla sex skolorna och att båda könen är representerade. Det blev till 

slut sex lärare som ställde upp varav två kvinnor och fyra män, tre av lärarna har arbetat som  

lärare i över tio år och två är relativt nyutbildad, medan en har jobbat i sex år som 

idrottslärare. Det är bra med tanke på att vi också vill undersöka huruvida det spelar en roll 

när läraren genomgick sin utbildning. Vi valde att endast lägga fokus på lärare, då det är dem 

som är står för betygsättningen och bedömningen av eleverna. Eleverna ansåg vi inte vara 

insatta i eller veta vad läraren tittar på i de olika momenten. Det vi ville titta närmare på var 

varför det finns könsskillnader vad det gäller betyg, vilket vi ville undersöka genom att titta 

på lärarens undervisning och bedömning. 

5.5 Etiska förhållningsätt 

Vi har under intervjuerna varit tydliga med att förklara att respondenterna och skolorna 

kommer vara anonyma och att de uppgifter som vi får in via intervjuerna endast kommer att 

användas för forskningsändamålet i denna uppsats och att eventuella personuppgifter endast 

kommer att ses av oss som utför undersökningen och arkiveras av oss för att styrka uppsatsens 

resultat. Respondenterna har även fått reda på att deltagandet i undersökningen är frivillig och 

att de när som helst kan välja att avbryta intervjun.  
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 5.6 Metodkritik 

En sak man kan diskutera är trovärdigheten i lärarnas svar. Svarar lärarna ärligt på frågorna 

eller vill de inför oss inte framstå som dåliga lärare. Vi känner att det alltid finns en risk att 

man kanske inte får ärliga svar när man använder intervju som metod, detta är även något 

Bryman (2011) belyser. Han menar att respondenten kan känna sig pressad i själva intervjun 

situationen och vill inte framstå i dålig dager och ger därför svar som passar in i normen, för 

att ge en positiv bild av sig själv (Bryman, 2011). Vi har dock försökt att få ett så avspänt och 

naturligt klimat som möjligt under våra intervjuer. Att vi värnar om lärarnas integritet och 

anonymitet är därför mycket viktigt och en förutsättning för att lärarna skall ge så 

sanningsenliga svar som möjligt. 

Vi valde att använda oss av, som Bryman (2011) kallar det, semi- strukturerade intervjuer 

vilket ska skapa en mer diskuterande intervju där vi hade frågor som man sedan kunde ställa 

följdfrågor på beroende på vilka svar respondenterna gav. Vi anser att vi fick bra svar utan att 

påverkar respondenterna till att svara ”rätt”. Eftersom vi ofta ställde följdfrågor på de svar vi 

fick av respondenterna fick vi en djupare förståelse om vad respondenterna egentligen ville ha 

sagt, vilket även är en fördel med intervjuer jämfört med enkäter. I en intervju får man en 

djupare förståelse genom följdfrågorna och man kan ha mer öppna frågor än vad man får 

genom enkäter. Under intervjuer kan man även förtydliga vad man menar med vissa frågor 

vilket man inte kan göra lika smidigt i enkäter (Bryman, 2011).  

 

6. Resultat 

Som grund för resultatet ligger intervjuerna med idrottslärarna på skolorna vi besökt. Vi 

kommer nedan redogöra för resultatet av intervjuerna. 

 

6.1 Betygskillnader mellan pojkar och flickor 

 

6.1.1 Samhällets påverkan på skolan 

När vi undersöker vad lärarna har för uppfattning kring våra frågeställningar har de även där 

olika teorier om varför pojkar har högre betyg än flickor. Några av lärarna hävdar att 

samhällets syn på idrott påverkar flickor negativt. De menar att elevernas fritidsaktiviteter till 
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största delen är anpassad efter pojkars intressen, vilket också påverkar flickors intresse för 

idrott i skolan. ”Jag tror det beror mycket på samhällets värderingar. Idrottsämnet är i mångas 

ögon ett prestationsämne”, kommenterar en av lärarna. ”Man kan till exempel ta detta 

samhälle vi bor i, vad finns det för aktiviteter att göra? Jo det är bara bollspel”, menar en 

annan lärare. En tredje lärare är inne på samma linje och menar att föreningsidrotten påverkar 

undervisningen i skolan. Han menar att föreningsidrotten inte passar in i de mål som skolan 

har med sin verksamhet. ”Jag personligen tror att bollspel och föreningsidrottens inverkan på 

undervisningen är en bidragande orsak till detta. Det stämmer inte riktigt överens med hur det 

ser ut i kursplanen, men ändå har det en så pass stor roll i undervisningen”, beskriver en 

lärare. Han menar att flickor hamnar i en situation där de känner sig otrygga och blir inaktiva 

på lektionerna.  

6.1.2 Prestation 

Det råder blandade åsikter om prestation mellan lärarna i vår undersökning. Vissa hävdar att 

prestation är något som inte alls bör tas hänsyn till eller bedömas i undervisningen. Andra 

menar att prestationsbegreppet fått en negativ klang och att prestation inte är något som man 

bör bortse ifrån i undervisningen och bedömningen. ”Eleverna ska klara 2 km under 12 min 

annars har de dålig kondition och bör fundera på om deras hälsosituation”, uttrycker en av de 

mer rutinerade lärarna i vår undersökning. Samma lärare använder sig även av betygsgränser i 

form av tidsgränser i löpning. En annan lärare använder sig också av en form av löptest men 

menar att det inte är prestationen hon bedömer, utan snarare elevens förmåga att bedöma sin 

egen hälsostatus. ”Jag kör beeptest men jag pratar inte betyg med eleverna utan pratar mer om 

konditionen med eleverna försöker få dem att förstå var de ligger någonstans just nu. Om man 

inte kommer över tre på beeptestet borde man ställa sig frågan hur det står till med fysiken 

och börja träna mer kondition för att kunna vara verksam i framtida livet och arbete.”, berättar 

läraren. 

6.1.3 Bollspel 

På frågan om vilken aktivitet som var vanligast i undervisningen svarar än av lärarna: 

”Bollspel måste jag säga. Det är relativt enkelt och jag tycker att man lätt kan se olika 

egenskaper hos eleverna så som respekt, social förmåga, samarbetsförmåga och ledarskap. Jag 

tror att det handlar mycket om vilka förväntningar som finns. Eleverna förväntar sig att 

bollspel har en stor del i undervisningen”. Lärarna ser stora möjligheter med bollspelet för att 

uppnå flera av målen i kursplanen och det används flitigt i undervisningen. ”Det blir faktiskt 
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en hel del bollspel. Dels p.g.a. tidsbristen, vilket gör bollspel till en bra aktivitet där man 

lättare kan se alla elever samtidigt”, uttrycker en annan lärare.  

 Många av lärarna använder bollspel som ett tävlingsmoment, som på ett eller annat sätt 

framhäver elevernas prestationer. Andra lärare försöker istället ta bort tävlingsmomentet och 

istället bryter de ner spelet för att ta bort spänningsmomenten som kan finnas i tävlandet. 

Gemensamt för lärarna är hur som helt att bollspelet är en vanlig, för att inte säga den 

vanligaste aktiviteten under lektionerna. En tredje lärare menade att pojkarna hade högre 

motivation, med tanke på att deras intressen i högre grad tillgodosågs. Det som var 

gemensamt för lärarna var just synen på att pojkarnas intressen tillgodosågs i allt högre grad 

än flickornas. 

6.1.4 Avvikelser från normen 

En av skolorna i vår undersökning visade sig dock ha jämlika betyg mellan könen, i vår 

granskning av skolorna i skolverkets databas (skolverket, SIRIS). De tio senaste åren har 

skolan haft jämlika betyg mellan könen, vilket är mycket ovanligt bland skolor i Sverige 

(skolverket, SIRIS). Denna skola använde sällan bollspel i undervisningen. Användes bollen 

gjorde man det på nya sätt och med nya förutsättningar för att alla elever skulle ges samma 

möjlighet att deltaga på samma premisser. ”Man kan ju använda bollspel, men man måste 

vara medveten om vad eleverna ska träna och försöka ta bort eller göra om sporter så att alla 

elever kan delta på lika villkor”, säger läraren. Lärarna försöker ta bort tävlingsmomentet och 

skapa motivation genom lek och jämna ut skillnaderna. De menar att man också då kan 

bedöma eleverna lättare utifrån kursplanen, då läraren tydligare kan se de egenskaper som 

efterfrågas där i form av samarbete, respekt och social förmåga. Många av lärarna anser att 

just bollspelet är en av de största bovarna i dramat. ”Metoden speglar resultaten”, säger en av 

lärarna och menar att de metoder man använder i skolan för att nå målen speglar hur väl olika 

elever når målen. ”Om man börja köra mer efter tjejers perspektiv alltså mer aktiviteter som 

tjejer tycker om som t.ex. dans, aerobics, så tror jag att det vänder då tjejerna kommer vara 

mer motiverade”, menar läraren som syftar på att pojkar idag får högre betyg då de är mer 

motiverade till idrottsundervisningen p.g.a. att deras intressen dominerar undervisningen. 
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6.2 Undervisningens förhållande till kursplanen 

 

6.2.1 Kursplanen som grund 

Alla lärare hävdar att grunden i deras undervisning och bedömning låg i kursplanen. ”Det är 

ju målen och kriterierna i kursplanen som utgör grunden för betygen. Jag utgår utifrån dessa 

när jag bedömer eleverna under lektionerna”, beskriver en av lärarna. ”Grunden är kursplanen 

givetvis, det är den jag utgår ifrån när jag sätter betyg. Eleverna ska ju nå de mål och kriterier 

som står i kursplanen för nian alltså”, besktiver en annan av lärarna. Lärarna i våra intervjuer 

är, enligt vår bedömning, väl inlästa i kursplanen och vet vad som ska undervisas. ”De 

viktigaste momenten är såklart de centrala moment som står i kursplanen. Det är dessa 

direktiv vi har att rätta oss efter. Simning, friluftsliv och orientering är de viktigaste”, berättar 

en av lärarna. De har tydliga kunskaper om momenten som är obligatoriska och de är noga 

med att dessa finns med i undervisningen, dock står det inget i kursplanen om i vilken 

omfattning dessa moment ska genomföras. Det visade det sig att dessa moment som särskilt 

nämns i kursplanen får relativt lite tid i skolundervisningen, beroende på att skolan enligt 

lärarna har knappa resurser av lokaler, redskap och ekonomi för att kunna jämföra dessa 

aktiviteter i någon större omfattning. ”Simning, friluftsliv och orientering är de viktigaste, 

men tiden blir ofta ganska knapp på dessa moment och därför blir det en ganska liten del av 

den totala undervisningen, tyvärr”, hävdar en lärare.  

Så gott som alla lärare nämnde i intervjuerna att de ansåg att de hade för lite friluftsliv i 

undervisningen. Lärarna beskriver att friluftsdagar och orientering är huvudsakligen de 

friluftsaktiviteter man ägnar sig åt i undervisningen, dock består ofta friluftsdagarna även av 

idrottsaktiviteter. ”Alldeles för lite om man tittar på vad som står i kursplanen. Man har tyvärr 

inte tiden att hinna med det man vill i friluftsliv”, svarar en av lärarna på frågan om hur 

mycket friluftsundervisning eleverna får i skolan. 

6.2.2 Lärarnas kunskaper kring kursplanen 

Även om lärarna har goda kunskaper i kursplanen och vilka moment som är viktigast verkar 

de ha svårare att se vad som är ämnets kärna. De flesta av lärarna tycks ha olika åsikter om 

vad som är idrottsämnets kärna. De ser alla olika moment och egenskaper som viktiga i 
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ämnets kärna och vad eleverna bör kunna. ”Jag tycker det är viktigt att eleverna får testa på 

många olika idrotter för att på så sätt kunna hitta något som passar dem. De ska ju få ett 

bestående intresse av att idrotta”, svarar en lärare på frågan om vad som är viktigast med 

idrottsämnet. En annan lärare anser att ” Vissa behöver träna kondition, andra behöver öva 

koordination. Jag försöker ha varje elev i baktanken när jag planera min undervisning. På ett 

sätt är alla moment i idrott och hälsa viktiga”, vilket är en annan värdering av vad som är 

viktigast i ämnet. En tredje lärare hänvisar istället till kursplanen för att visa på ämnet kärna 

och beskriver ”Simning, friluftsliv och orientering” som det viktigaste i ämnet. 

 

Lärarna i våra intervjuer har alla varierande undervisning, dock framhåller flertalet av dem 

bollspel som den vanligaste aktiviteten. De menar att det finns förväntningar från eleverna på 

att bollspel ska ha stor tidstilldelning i undervisningen. En lärare anser att kursplanen har för 

stort tolkningsutrymme. Han menar att ”Svårigheterna är främst att kriterierna för ämnet är 

mycket luddiga och allt ansvar ligger på läraren”. Vår undersökning visade att det främst var 

de nyutbildade lärarna i vår intervju som ansåg att det var svårt att sätta betyg. De nyutbildade 

lärarna ansåg att idrottsämnet är väldigt brett och 

har många olika områden att bedöma, det största problemet i bedömningen ansåg de vara 

bedömningens brist på klara kriterier. ”När det inte finns några tydliga gränser, utan handlar 

allt som oftast om lärarens egen uppfattning gör det ännu svårare att hinna bedöma alla 

elevers kunskaper. Det gör ju även att ämnet undervisas och bedöms olika utifrån lärarens 

värderingar” säger en av de nyutbildade lärarna. ”Det är svårt att sätta betyg och ha tydliga 

gränser. Därför gör man det lätt för sig vilket kanske passar flickor sämre”, menar en av 

lärarna.  

7. Analys 

7.1 Statistisk analys 

I ämnet idrott och hälsa visar tidigare forskning att pojkar har lättare att få de högre betygen 

än vad flickor har (Skolinspektionen, 2010). Skolinspektionens flygande tillsyn visar bland 

annat att undervisningen styrs mot pojkars traditionella intressen vilket gynnar fler pojkars än 

flickors motivation till ämnet (skolinspektionen, 2010). Idrott och hälsa ska enligt flera olika 

studier, bland annat skolverkets nya studie På pojkarnas planhalva även vara det enda ämnet i 

skolan som pojkar generellt får de högre betygen än flickor (Skolverket, 2010).  
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För att titta närmare på hur det står till med betygen i ämnet idrott och hälsa runt om i hela 

riket, men också på de skolor vi varit och intervjuat lärare på, har vi använt oss av skolverkets 

databas Siris. I Siris kan man hitta statistik som rör skolans värld bland annat slutbetyg per 

ämne i årskurs nio. I ämnet idrott och hälsa hittar man följande statistik om betyg i nian: 

Tabell 1. Betyg i Sverige. 

 

Slutbetyg hela riket 

2010 

Totalt 112 739 st. Slutbetyg hela riket 

2000 

Totalt 98 206 st 

Flickor 55 281 st Pojkar 57 458 st Flickor 47 985 st Pojkar 50 221 st 

G 33,5 % G 26,4 % G 42,2 % G 32,4 % 

VG 36,6 % VG 38 % VG 36 % VG 40,3 % 

MVG 21,7 % MVG 28,9 % MVG 13,6 % MVG 21 % 

Ej nått målen 8,1 % Ej nått målen 6,7 % Ej nått målen 8,1 % Ej nått målen 6,4 % 

Siris, idrott och hälsa år 2010. 

År 2010 slutade i hela Sverige 112 739 elever i årskurs 9, varav 55 281 elever var flickor och 

57 458 var pojkar (Skolverket, SIRIS). Statistiken visar att färre flickor når målen i idrott och 

hälsa, hela 8,1 % flickor når ej målen motsvarande pojkarnas 6,7 % (Skolverket, SIRIS). Om 

man ser till de högre betygen har även där killarna ett försprång då 28,9 % av killarna får det 

högsta betyget mycket väl godkänd jämfört med tjejernas 21,7 % (Skolverket, SIRIS). Något 

fler pojkar har även fått betyget väl godkänt jämfört med flickorna (Skolverket, SIRIS). Vi 

har med hjälp av Skolverkets databas Siris även tagit fram statistik från år 2000 fram till och 

med 2010 och kommit fram till att ämnet idrott och hälsa inte har ändrats särskilt mycket när 

det gäller betyg, genom denna tio års period (Skolverket, SIRIS). Kurvan har överlag sett 

likadan ut de senaste 10 åren det vill säga att pojkar generellt har högre betyg än flickor i 

ämnet idrott och hälsa och att fler pojkar når målen i ämnet (Skolverket, SIRIS). 

Hur ser det då ut lokalt det vill säga i regionen där vi valt att utföra vår studie och intervjuer? 

Skolverkets databas Siris visar följande statistik om slutbetyg i ämnet idrott och hälsa i nian 

hos de representerade skolorna (Skolverket, SIRIS).  
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Tabell 2. Betyg i regionen. 

Betyg lokalt år 2010 Totalt 376 st Betyg lokalt år 2000 330 st 

Flickor 198 st Pojkar 178 st Flickor 154 st Pojkar 176 st 

G 35,4 % G 23,6% G 44,1% G 35,8% 

VG 35,8 % VG 49,4% VG 37,7% VG 35,2% 

MVG 21,2 % MVG 26,4% MVG 16,2% MVG 24,4% 

IG 7,6 % IG 0,5 % IG 1,9 % IG 4,5 % 

Skolverkets databas Siris. 

Betygsstatistiken från år 2010 i regionen speglar generellt sett hela riket (Skolverket, SIRIS). 

Fler pojkar än flickor når målen i idrott och hälsa. Det är även fler pojkar som får de högre 

betyg väl godkänd och mycket väl godkänd (Skolverket, SIRIS). Anmärkningsvärt när vi 

tittade på statistiken de senaste tio åren det vill säga år 2000 till och med 2010, var att en 

skola skiljer sig från övriga skolor som vi jämfört (Skolverket, SIRIS). Det som skiljde vara 

att denna skola var mer jämställd, med det menar vi att det inte skiljde sig särskilt mycket i 

betygsskillnader mellan könen (Skolverket, SIRIS). Betygsstatistiken från skolan visar att fem 

år av tio alltså från år 2000 till 2010 är betygen jämställda mellan könen, det skiljer sig något 

men överlag verkar pojkar och flickor har samma förutsättningar att få betygen godkänd, väl 

godkänd samt mycket väl godkänd (Skolverket, SIRIS). Det var till och med några år fler 

flickor som fick de högre betygen (Skolverket, SIRIS). På de lokala skolorna under dessa år 

var även andelen elever som ej nått målen för betyget godkänd högre hos pojkarna än hos 

flickorna detta ser vi i tabell nummer 2 som visar att fler pojkar fick icke godkänd, 4,5 % av 

pojkarna nådde ej målen år 2000 på de skolor som var representerade i vår studie Skolverket, 

SIRIS). Tabellen visar att andelen flickor är färre, endast 1,9 % av flickorna nådde ej målen år 

2000 (Skolverket, SIRIS). I övrigt stämmer resultaten på de lokala skolorna överens med hur 

det ser ut i övriga landet, det vill säga att pojkar i högre grad har bättre betyg än flickor 

(Skolverket, SIRIS). 

Om vi tittar på övriga ämnen i skolan, har betydligt fler flickor de högre betygen än vad 

pojkarna har, framförallt i ämnet Svenska (Skolverket, SIRIS). Statistiken har, vad vi kan se, 

sett ut så här de tio senaste åren från år 2000 till år 2010 (Skolverket, SIRIS). Det visar sig 
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även att färre pojkar når målen i alla övriga ämnen i skolan jämfört med flickorna som endast 

halka efter lite i idrott och hälsa (Skolverket, SIRIS). Teknik är vad vi kan se det ämne i 

skolan som är mest jämställt när det gäller betyg, då statistiken visar att i alla fall från år 2000 

till år 2007 väger ganska jämt i betygen mellan könen (Skolverket, SIRIS). Från år 2007 och 

framåt har procent skillnaderna mellan könen ökat lite i förmån till flickorna nät det gäller 

skolans högsta betyg det vill säga mycket väl godkänt (Skolverket, SIRIS). 

 

 7.2 Analys av kursplanen 

7.2.1 Vad ska undervisas och betygsättas enligt kursplanen (Lgr11)? 

De lärare vi intervjuat svarade utifrån den nya kursplanen Lgr11 eftersom denna är aktuell 

och den kursplan de för närvarande är mest insatta i. Det är självklart också denna kursplan vi 

valt att analysera lite närmare.  

Ämnets syfte handlar mycket om att skapa ett intresse och fortsatt fysisk aktivitet för livet. 

Det handlar om ett långsiktigt mål att eleverna ska få en positiv relation till hälsa och fysisk 

aktivitet för framtiden (Lgr11, Idrott och hälsa). Detta är också ett mål för samhället och dess 

utveckling. Det är enligt kursplanen viktigt att eleverna får utveckla sin rörelseförmåga och 

skapa ett intresse för olika idrotter och träningsformer (Lgr11, Idrott och hälsa, 2011). 

Eleverna ska få chansen att prova på många olika aktiviteter i skolan (Lgr11, Idrott och hälsa, 

2011), vilket också ger ökade möjligheterna att uppnå målet att ge eleverna ett bestående 

intresse för fysisk aktivitet och hälsa (Lgr11, Idrott och hälsa, 2011). Viktiga begrepp inom 

undervisningen är idrott, hälsa och livsstil (Lgr11, Idrott och hälsa, 2011), vilket har med det 

holistiska tänkandet som finns inom ämnet.  Eleverna lär sig se samband mellan idrott, hälsa 

och en sund livsstil.   

Eleverna ska också lära sig vad fysisk- och psykisk hälsa har för förhållande till fysisk 

aktivitet (Lgr11, Idrott och hälsa, 2011). Eleverna lär sig då att fysisk aktivitet har positiva 

effekter på hälsan i flera olika plan, så som fysisk hälsa, social hälsa och psykisk hälsa. Det 

sociala samspelet är en mycket viktig del i undervisningen för att eleverna ska utveckla 

respekt för andra och att kunna fungera socialt och samarbeta med andra (Lgr11, Idrott och 

hälsa, 2011). Friluftsliv är ett annat moment som man i kursplanen lägger stor vikt vid. Det 

handlar även här om att eleverna ska skapa en relation till naturen och friluftsliv (Lgr11, Idrott 

och hälsa, 2011). Vikten i momentet ligger framför allt vid att lära ut vilka risker som kan 
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finnas och hur man kan utöva friluftsliv på ett säkert sätt (Lgr11, Idrott och hälsa, 2011). 

Eleverna ska också lära sig att planera och genomföra olika friluftsaktiviteter och även andra 

fysiska aktiviteter(Lgr11, Idrott och hälsa, 2011). 

 

7.2.2 Centralt innehåll 

 I Kursplanen finns en del som heter centralt innehåll och beskriver ämnets centrala moment i 

ämnet. Centralt innehåll tar upp tre stycken huvud moment som är rörelse, hälsa och livsstil 

och friluftsliv och utevistelse (Lgr11, Idrott och hälsa, 2011). Rörelse handlar till stor del om 

lekar, spel, idrotter, danser och simning, vilket alltså är en stor del av den vardagliga 

undervisning som utövas i idrottsundervisningen (Lgr11, Idrott och hälsa, 2011). Det handlar 

även om styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning och dess 

påverkan på vår kropp och hälsa (Lgr11, Idrott och hälsa, 2011). 

Vad det gäller hälsa och livsstil handlar det om att sätta upp mål för fysisk aktivitet (Lgr11, 

Idrott och hälsa, 2011). Eleverna ska känna till effekter av fysisk aktivitet. I hälsa och livsstil 

ingår även ergonomi och säkerhet, droger, kost, fysisk aktivitet, kroppsideal och doping, 

förstahjälpen och HLR (Lgr11, Idrott och hälsa, 2011). Man tittar även på hur individens val 

av idrott påverkas av olika faktorer, så som kön och ålder(Lgr11, Idrott och hälsa, 2011).   

Friluftsliv och utevistelse är det tredje och sista området. I det ingår att eleven ska kunna 

orientera i olika miljöer med hjälp av karta och andra hjälpmedel för positionering (Lgr11, 

Idrott och hälsa, 2011). Eleven ska känna till hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, 

organiseras och genomföras på ett bra och säkert sätt. En viktig del är också allemansrätten, 

där eleven ska känna till vilka rättigheter och skyldigheter han eller hon har. I kursplanen 

nämn även badvett och säkerhet vid vatten vintertid. De ska även lära sig hantera en 

nödsituation i och vid vatten och kunna använda sig av hjälpmedel och redskap för 

livräddning (Lgr11, Idrott och hälsa, 2011).  

 

7.2.3 Kunskapskraven 

Till kursplanen finns även kunskapskrav för de olika årskurserna som ska hjälpa till att 

strukturera upp vad eleverna ska kunna och till hur stor del. Kunskapskraven visar även 

betygskriterierna och vad som krävs för ett visst betyg. 

Dessa kriterier är dock inte mätbara, utan handlar egentligen om lärarens uppfattningar och 
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värderingar. De flesta kriterierna handlar om att eleverna kan genomföra momentet till viss 

del, relativt väl eller väl (Kunskapskrav årskurs 9, 2011). Detta blir då väldigt otydligt. Vi 

ställer oss också frågande till om detta leder till en likvärdig skola och undervisning? Det 

finns dock även vissa klara kunskapskrav som verkligen är ett krav för att få betyget E 

(godkänt). Eleven måste kunna simma 200 m och av dem måste 50 vara ryggsim 

(Kunskapskrav årskurs 9, 2011). Detta är ett konkret mål som måste uppfyllas. Även andra 

delar ur det centrala innehållet finns med, men då handlar det främst om i vilken mån man 

uppfyller kraven (Kunskapskrav årskurs 9, 2011). Betygsättningen inom idrott och hälsa kan 

inte ha dessa konkreta mål i samma utsträckning som t.ex. matematik. Skulle undervisningen 

gå att bedöma med konkreta gränsvärden så skulle det troligen handla om rena prestationer, så 

som springa fortast, hoppa längst, göra flest mål o.s.v. Detta är dock inte målet med 

undervisningen i skolan. Detta tillhör mer föreningsidrotten. 

 

7.3 Intervjuanalys 

7.3.1 Lärarnas förhållningsätt till kursplanen 

Ämnets syfte handlar mycket om att skapa ett intresse och fortsatt fysisk aktivitet för livet. 

Det handlar om ett långsiktigt mål att eleverna ska få en positiv relation till hälsa och fysisk 

aktivitet för framtiden (Lgr11, Idrott och hälsa, 2011). Detta belyser en av lärarna som en 

viktig del av idrottsämnet, ”att man ska verka för livslång hälsa, man ska ge dem positiva 

upplevelser som gör att dem får ett bestående intresse av att röra på sig som sin tur ska bidra 

till en livslång hälsa”. Flera av lärarna vi intervjuat vill att eleverna ska få testa så många 

idrottsaktiviteter som möjligt för att på så sätt kunna hitta något som passar varje elev. 

Lärarna vi intervjuat har bra koll på kursplanerna och vilka mål som finns, men dessa mål kan 

också uppnås på många olika sätt beroende på skolans resurser, ämnets timtilldelning och 

lokaler samt storleken på klasser. Detta bekräftas även av Skolverkets rapport (Skolverket, 

2010), där de faktorer som lärarna framförallt nämner som hinder för att uppnå målen är tiden 

som de anser är otillräcklig, för små och för få lokaler och även dålig eller obefintliga 

redskap. Lärare vi har intervjuat ansåg att bristande resurser ofta gör att undervisningen inte 

kan bedrivas på det sätt som man vill, utan istället får man använda sig av en enklare metod 

för att kunna uppnå målen. Han menar att man ofta använder bollspel för att uppnå målen då 

stora delar av resurstillgången utgår ifrån bollspel, vilket också verka missgynna flickors 

betyg.  
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Ann Frisell Ellburg hävdar i en debattartikel i lärarnas tidning att könsskillnaderna när det 

gäller betyg ofta beror på att lärarna inte behärskar eller följer kursplanen (Lindgren, 2010-12-

16). Detta ser vi inga tecken på i de intervjuer vi gjort. Lärarna var väl insatta i kursplanen 

och följde även denna i sin undervisning, dock finns det, som lärarna nämnde, många olika 

aktiviteter för att uppnå målen i kursplanen.  Jan-Eric Ekberg beskriver i boken Mellan fysisk 

bildning och aktivering att ämnet idrott och hälsa saknar en tydlig kärna, vilket gör det svårt 

för lärarna att veta vad som är det centrala i ämnet (Ekberg 2010). Detta visade i skolverkets 

rapport genom att lärare hade olika syn på vad det centrala i ämnet var, dessa kunde delas in i 

hela fem olika kategorier (skolverket, 2010). Detta visar på att lärare kan ha minst fem olika 

perspektiv på vad som är det viktigaste i ämnet, vilket självklart också bör påverka hur de 

väljer att lägga upp sin undervisning och hur de bedömer. Detta bör således också vara ett 

bidragande hot mot en likvärdig undervisning. De lärare vi intervjuat verkar alla ha en viss 

tveksamhet vad som egentligen är grunden i ämnet, vilket också påverkar deras förmåga att 

bedöma och betygsätta i ämnet på grund av osäkerheter om vad eleverna ska lära sig. Lärarna 

tycker att de har bra koll men ändå skiljer sig deras åsikter om vad som är det viktiga i ämnet.  

Vilka aktiviteter som är vanligast i undervisningen skiljer mellan de olika lärare vi intervjuat, 

dock är bollspel vanligast förekommande. Detta visar även tidigare forskning som gjorts i 

ämnet bland annat skolinspektionens flygande tillsyn våren 2010 och Skolverkets 

ämnesrapport 2003 där det visade sig att bollspel klart dominera undervisningen i idrott och 

hälsa (Skolinspektionen, 2010) (Skolverket, 2005). En lärare vi pratade med hävdar att 

grunden till mängden bollspel i skolan handlar mycket om vilka förväntningar som finns på 

ämnet, ”eleverna förväntar sig att bollspel har en stor del i undervisningen”. Viktiga delar som 

nämns i kursplanen som till exempel dans, orientering, simning och friluftsliv är mycket 

marginaliserade och får få lektionstimmar, jämfört med bollspel som däremot inte nämns i 

kursplanen (Lgr11, skolverket, 2011). Bollspel kan dock legitimeras i kursplanen menar alla 

lärare vi intervjuat då man kan använda bollen som ett redskap för att träna andra egenskaper 

så som ledarskap, samarbetsförmåga, motorik, koordination och respekt. Lärarna gör 

egentligen inte fel sett utifrån kursplanen eftersom kursplanen aldrig nämner hur pass mycket 

undervisningstid varje aktivitet bör tilldelas. Dessa moment som är marginaliserade drabbas 

ofta hårt av tidigare nämnda tids-, lokal- och redskapsbristen. Samtliga lärare vi intervjuat 

anser att den största bristen i deras undervisning är att eleverna inte får tillräckligt med 

friluftsliv. De är av den uppfattningen att tiden inte räcker till att utföra friluftslivs aktiviteter 

under ett lektionspass. Lärarna beskriver friluftsdagar och orientering som den huvudsakliga 
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friluftsundervisningen, dock består ofta friluftsdagarna även av idrottsaktiviteter. Detta gör att 

de elever som väljer idrottsaktiviteterna istället för friluftsaktiviteterna får ännu mindre 

friluftsundervisning.  

 

7.3.2 Lärarnas bedömning och betygsättning 

Enligt skolverket tycker 75 % av idrottslärarna att betyg och bedömning ibland kan vara svårt 

(Skolverket 2010). Det visade sig att de nyutbildade lärarna i vår undersökning tyckte att det 

var svårare att sätta betyg än de rutinerade lärarna (Skolverket 2010). ”Efter tretton år som 

lärare tycker jag inte att det är så svårt att sätta betyg, så länge man dokumentera allt som 

eleverna gör är det faktiskt enkelt att sätta betyg när man har bedömningsmaterial att utgå 

ifrån” säger en av de rutinerade lärarna vi intervjuat. Samma lärare anser att det är målen som 

eleverna ska ha nått i nian som man bör utgå ifrån när man sätter betyg ”Jag anser att man ska 

bedöma olika förmågor hos eleven och gör prognoser på hur dem ligger till i förhållande till 

nians kriterier”. De nyutbildade lärarna ansåg att idrottsämnet är väldigt brett och har många 

olika områden att bedöma, det största problemet i bedömningen ansåg de vara bedömningens 

brist på klara kriterier. De menar att bedömningen ligger för mycket på lärarens värderingar 

och åsikter om det eleverna presterar under lektionerna. ”Det svåraste tycker jag är att hinna 

med att se alla elever under varje lektion. När det inte finns några tydliga gränser utan handlar 

allt som oftast om lärarens egen uppfattning gör det ännu svårare att hinna bedöma alla 

elevers kunskaper. Det gör ju även att ämnet undervisas och bedöms olika utifrån lärarens 

värderingar” säger en av lärarna.  

En anledning till att många lärare anser att det är svårt att sätta betyg i idrott och hälsa handlar 

om brister i läroplanen och kursplanen (Annerstedt, 2007). Dessa brister består av otydliga 

och icke utvärderingsbara mål och kriterier (Annerstedt, 2007).  Lärarna har då svårt att sätta 

betyg eftersom de inte riktigt vet vad de ska bedöma och de kan inte heller utvärdera dem i 

efterhand för att se om de lyckats. En annan svårighet med de otydliga målen och kriterierna 

handlar om lärarnas likvärdiga bedömning av eleverna (Annerstedt, 2007). Otydliga mål och 

kriterier leder till att lärarna sätter olika betyg och bedömer på olika grunder p.g.a. alltför stor 

tolkningsfrihet (Annerstedt, 2007). Varje lärare tolkar målen och kriterierna utifrån sina 

värderingar, vilket gör att betygsättningen inte blir likvärdig mellan olika skolor och olika 

lärare. Annerstedt menar att vad man bedömer och hur man bedömer varierar kraftigt mellan 

olika skolor och bedömningsunderlagen ser olika ut (Annerstedt, 2007). Betyget godkänd på 
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den ena skolan kan på en annan skola motsvara kriterierna för ett väl godkänd, eller i vissa 

fall t.o.m. ett mycket väl godkänd (Annerstedt, 2007).          

Närvaro är något som några skolor har som ett krav för betyget godkänt i ämnet idrott och 

hälsa. Redelius (2007) belyser att många skolor har närvaro och att eleverna deltar aktivt på 

lektionerna som ett betygskriterie för betyget godkänd, vilket hon ställer sig kritiskt till då 

skolverket tydligt skriver ”Att lokalt konkretisera betygskriterier i termer av närvaro kan inte i 

sig ses som någon kvalitet av måluppfyllelse. Att eleven är närvarande, deltar i och är aktiv på 

lektionerna och andra aktiviteter är viktigt för att det ska ske något lärande, men för att nå 

måluppfyllelse så krävs kunskap i en vidare mening än att delta” (Redelius, 2007:226).  

Idrottsämnet skiljer sig från andra ämnen i skola, anser några av lärarna, de menar att idrott 

och hälsa är ett mer fysiskt ämne där man visar mycket av sina kunskaper under lektionerna. 

Detta gör att närvaron är relativt nödvändig för att eleverna ska visa sina kunskaper. Lärarna 

vi intervjuat anser även att det inte bara räcker med att vara delaktig och närvarande för att få 

betyg man måste även uppnått betygskriterierna. 

Lärarna anser att kraven för godkänt är relativt låga, det räcker med att närvara och klara 

momenten till viss del som kunskapskraven beskriver det (Lgr11, 2011). På frågan om vad 

som skiljer en MVG elev från en G elev, svarar de att skillnaderna är väldigt stora. En lärare 

beskriver det som att ”en MVG elev har alltid MVG tröjan på sig” med detta menar hon att 

eleven alltid visar sig från sin bästa sida och är bra på att leda och hjälpa andra. Kursplanen 

beskriver skillnaden mellan de olika betygsnivåerna E (tidigare betyget G), C (tidigare VG) 

och A (tidigare MVG) som att eleven till viss del, relativt väl eller väl utför vissa moment, 

tydligare än så är inte kunskapskraven. Om vi tar hälsa som ett exempel så säger kursplanen 

följande 

  Hälsa och livsstil  

• Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av 

konditionen.  

• Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska 

aktiviteter och träningsformer.  

• Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och 

förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.  

• Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och 

sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.  
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• Kroppsideal inom idrotten och i samhället i övrigt. Dopning och vilka lagar 

och regler som reglerar detta.  

   • Första hjälpen och hjärt- och lungräddning.  

• Hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas av olika 

faktorer, till exempel av kön. 

     (Lgr11, 2011:29) 

 

Lärarna vi intervjuat framhåller sambandet mellan fysisk aktivitet, kost och hälsa som 

grunden i hälsoundervisningen, de menar även att de kontinuerligt diskutera hälsa med elever 

före, under och efter lektioner, vilket även används som bedömningsmaterial. De tycker att de 

får en god bild av hur elevernas hälsokunskaper ser ut och hur de förhåller sig till detta i 

vardagen. Kunskapskraven lägger också vikt vid detta genom att eleverna ska kunna föra 

resonemang kring hur aktiviteter i kombination med kost och andra faktorer påverkar hälsan 

positivt och negativt. Detta kan de också göra på olika nivåer enligt kunskapskraven, de kan 

göras genom enkla och till viss del underbyggda resonemang för betyget E. Eleverna kan föra 

utvecklade och relativt underbyggda resonemang för betyget C, för betyget A krävs att eleven 

kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang (Lgr11, 2011). Utifrån detta är det 

upp till läraren att göra en bedömning av vilken nivå elevens kunskaper ligger på. 

Enligt den flygande tillsynen Skolinspektionen gjort fick flera elever betyg även om de ej 

uppnått alla målen för de olika betygsnivåerna, det fanns till exempel elever som fått betyget 

mycket väl godkänd som inte kunnat simma (skolinspektionen, 2010). Detta är något man inte 

kan bortse ifrån anser en lärare som säger att ”när det gäller simkunnighet tycker jag att man 

ska vara stenhård för det står klart och tydligt att eleverna ska kunna simma”.  

Lärarna fick frågan om ämnet idrott och hälsa är ett kunskapsämne eller ett prestationsämne, 

varpå alla lärare som vi intervjuade ansåg att det är både och. En lärare säger att ”Jag tycker 

inte de står emot varandra, klart man måste prestera för att kunna visa sina kunskaper” en 

annan lärare är inne på samma linje att ”i prestationerna lär man sig något”. Han tar även upp 

ett exempel där han ställer frågan om en funktionshindrad elev kan få betyget A trots att 

prestationerna ser annorlunda ut. Frågan besvarar han med att det är fullt möjligt eftersom 

eleven lär sig efter sin förmåga och anpassa sina rörelser efter sina förutsättningar. 

Bengtström menar i sin rapport i boken Idrottsdidaktisk reflektion att tävlingsmomenten 
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behövs i idrott och hälsa eftersom eleverna inte ska tappa intresse och motivation till ämnet 

(Annerstedt, 1995).  

En lärare anser att många lärare som undervisar i idrott och hälsa inte kan alla moment ”Jag 

vet att det finns lärare som undervisar i idrott men som inte kan dans och inte redskap och då 

kan man inte bedöma i det heller. Kan man det inte själv så kan man inte förmedla det, det är 

viktigt att lärarna själva har färdigheterna”, säger läraren. Detta hittar vi inga belägg för i den 

tidigare forskningen. Däremot visar tidigare forskning att det i lärarutbildningen finns en stor 

brist på utbildning i betyg och bedömning och de flesta lärare har inte fått någon utbildning 

eller träning i hur man sätter betyg när de sedan ska ut i skolans verksamhet och göra just 

detta (Annerstedt, 2007). Detta är ett fenomen som finns inom den svenska lärarutbildningen, 

som är ett problem. I en undersökning från högskoleverket visade det sig att hela 48 % av 

studenterna från den nya lärarutbildningen menade att de inte fått någon utbildning i betyg 

och bedömning (Annerstedt, 2007). Vid hela 9 av totalt 21 högskolor och universitet i 

undersökningen var denna siffra över 50 % (Annerstedt, 2007).    

De lärare vi intervjuat har bra koll på vilka kunskapskrav och betygskriterier som står skrivna 

i kursplanen, dock anser de att det är otydligt vad som exakt ska bedömas. Det står t.ex. 

tydligt att eleverna ska kunna simma, orientera i okänd terräng, dansa och förstå sambandet 

mellan rörelse, kost och hälsa (Lgr11). Däremot står det inte exakt hur det ska läras ut, det är 

upp till var lärare att själva tolka hur de planerar sin undervisning för att kunna uppnå alla mål 

och kriterier. Vår undersökning visar att lärarna bedömer relativt lika i de olika momenten. Vi 

valde att undersöka hur de bedömer och tittar på under själva utförandet. Vi använde då 

friluftsliv som exempel, som för övrigt alla lärare i undersökningen ansåg att de hade för lite 

av i undervisningen i förhållande till kursplanen, bedömer lärarna samma saker. De tittar på 

hur eleverna anpassar sig till väder och natur, hur pass bra och säkert eleverna utför de olika 

momenten och vilka som tar initiativ och leder gruppen. De flesta lärare nämner exempel på 

elever som kommer med dåliga tunna tygskor på vintern när de ska ha friluftsliv, lärarna anser 

att man inte då har anpassat sig för att kunna vistas i naturen en längre tid och bör då inte ha 

ett högre betyg i delen friluftsliv i idrott och hälsa. De intervjuade lärarna får in de moment 

som det trycks lite extra på i kursplanen och kommer med bra metoder och argument för hur 

de jobbar och konkretiserar målen i sin undervisning 
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7.3.3 Genusperspektiv på undervisning och bedömning 

Tidigare forskning visar att pojkar gynnas mer i idrottsundervisningen än flickor, eftersom 

undervisningen mest präglas av idrotter eller aktiviteter som pojkar gillar mest, vilket gör det 

att de blir mer motiverade till ämnet idrott och hälsa (bl.a. skolinspektionen, 2010). Enligt 

Siris databas stämmer det att idrott och hälsa är det enda ämnet i skolan som pojkar får högre 

betyg än flickor (Skolverket, SIRIS). En lärare anser att detta beror på att flickorna inte har 

samma förutsättningar i samhället som pojkarna har. ”Man kan till exempel ta detta samhälle 

vi bor i, vad finns det för aktiviteter att göra? Jo det är bara bollspel”, säger hon. Hon menar 

att det inte finns några aktiviteter som flickor gillar och tycker att det är samhällets skyldighet 

att ordna att det finns aktiviteter som passar alla oavsett kön. ”Det borde anordnas mer dans, 

aerobics, kick and box och gympa pass, sådant som är populärt bland flickorna”. Hon anser 

att det är på grund av detta många flickor inte är motiverade till ämnet idrott och hälsa. 

Pojkarna har de högre betygen dels för att samhället är anpassat till pojkars intresse när det 

gäller idrott och dels för att de är mer motiverade till ämnet. Skolverket drar utifrån rapporten 

på pojkarnas planhalva ett antal slutsatser, dels att fysiska aktiviteter inte är anpassade efter 

elevers olika förutsättningar (Skolverket, 2010) Detta kan påverkar flickor och pojkars 

motivation och intresse för idrott och hälsa, vilket i sin tur kan påverkar elevernas betyg i 

ämnet (Skolverket, 2010). En annan slutsats skolverket drar är att lärare behöver blir bättre i 

sin förmåga att betygsätta och bedöma elever, även deras genusmedvetenhet måste förbättras, 

vilket är en svår uppgift, menar Skolverket. Flera lärare vill ha en mer jämlik och likvärdig 

undervisning och bedömning av pojkar och flickor men är osäkra på hur de ska lyckas med 

det (Skolverket, 2010). 

Klimatet för kvinnlig idrott har förändrats kraftigt sedan mitten av 1800-talet därmed har 

också idrottsundervisningen i skolan förändrats (Annerstedt, 2001) . Till en början var 

idrottsämnet endast till för pojkar, med tiden förstod man dock att även flickor hade behov av 

fysisk aktivitet (Sandahl, 2005). Därför börjar man även med idrottsundervisning även för 

flickor, vilken dock var avskild från pojkarnas (Sandahl, 2005). Undervisningen var också den 

könsspecifik, eftersom synen samhället hade var att förbereda båda könen för vuxenlivet och 

att de skulle bli goda samhällsmedborgare (Sandahl, 2005). Denna undervisning förstärkte 

stereotyper och gjorde klyftorna mellan könen större. Med tiden blev dock samundervisning 

normen för idrottsundervisning i Sverige, men undervisningen anpassades då istället efter 

pojkarnas intressen (Annerstedt, 2001). Samundervisningen kom först år 1980, detta var en 

del i skolans och samhällets syn för ökad jämställdhet och att jämna ut könsroller (Annerstedt, 
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2001). Detta är ett tydligt exempel på hur samhällets syn påverkar undervisningen i skolan, 

dock delvis misslyckades man med att uppnå målen för jämställdhet i och med att flickornas 

behov och intressen inte tillgodosågs. Några av de lärare vi har intervjuat menar också att 

könsskillnaderna när det gäller betyg har sin grund i ämnets historia som länge utgått ifrån 

pojkars perspektiv. Lärarna menar att samhället och eleverna har förväntningar på hur 

idrottsundervisningen i skolan ska se ut utifrån samhällets syn på idrott. Denna syn på idrott 

har ofta sin utgångspunkt i föreningsidrotten, vilken dock inte är den samma som skolidrotten. 

En lärare säger att: 

Jag personligen tror att bollspel och föreningsidrottens inverkan på 

undervisningen är en bidragande orsak till detta. Det stämmer inte riktigt 

överens med hur det ser ut i kursplanen, men ändå har det en så pass stor roll i 

undervisningen. Många flickor kanske inte känner sig lika trygga i dessa 

situationer och därför blir de också mer inaktiva och tillbakadragna, de kan nog 

känna att undervisningen inte är anpassad för dem och där har vi lärare ett 

oerhört stort ansvar. 

     (intervju 2011-03-14) 

En annan lärare trycker snarare på motivationsaspekten. Han menar att pojkar ofta är mer 

motiverade när det kommer till bollspel och tävlingar, vilket också gör att de får högre betyg 

då de tar mer plats och är mer aktiva än flickor. Han tror även att om man börjar anpassar 

undervisningen mer efter flickors intresse, tror han att flickorna skulle bli mer motiverade och 

att detta också skulle påverka resultaten då flickorna skulle ta mer initiativ. Samma lärare 

brukar även låta eleverna göra en egen utvärdering av sig själva, där de också skriver vilket 

betyg de själva anser sig vara värda. Han berättade att ett återkommande mönster var att 

killarna ofta överskattade sig själva medan flickorna istället underskattade sig själva. Detta 

visar att självförtroendet är större hos pojkar vilket också kan påverka deras initiativförmåga 

under lektionerna.   

I Karin Grahns avhandling Flickor och pojkar i idrottens läromedel från 2008, är även hon 

inriktad på att det handlar om elevens självkänsla, dock anser hon att det mer handlar om 

vilka förväntningar som finns på elever beroende på kön (Grahn, 2008). Hon menar att genus 

skapas av samhället och kanske framförallt under puberteten, vilket även är den åldersgrupp 

vi valt att undersöka (Grahn, 2008). När man tittar på yngre barn så är de mer könsneutrala för 

att det sedan under puberteten skapas större skillnader i form av genus (Grahn, 2008). Grahn 
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menar vidare att tillväxten också spelar in i att skapa genus, där flickors tillväxt ofta består av 

en mer problematisk tillväxt, samtidigt som tillväxten hos pojkar upplevs mer positiv och 

prestationsfrämjande (Grahn, 2008). Grahn menar att pojkar i puberteten ofta beskrivs som 

mer idrottsliga och presterande, vilket hon även anser att flickor kan ha, dock ses dessa ofta 

som avvikelse från normen (Grahn, 2008). Pojkar förknippas ofta med förmågor som 

kondition, snabbhet och styrka, vilket ses som prestation medan flickors pubertet ofta beskrivs 

som en icke presterande period (Grahn, 2008). Grahn beskriver skillnaderna framförallt som 

att pojkar är mer prestationsinriktade medan flickor är mer socialt orienterade. Att vara socialt 

orienterad är kvinnligt men att prestera kan vara både manligt och kvinnligt, men detta hör 

inte till normen och dessa kallar Grahn ”…( elit-) idrottsflickor…” (Grahn, 2008:190). 

På ovanstående vis beskrivs flickor och pojkar och dess skillnader inom idrotten, vilket också 

skapar genus och förväntningar på hur pojkar och flickor ska vara. Grahn menar att idrotten 

har som mål att idrott ska vara för alla, vilket hon dock anser att man inte har uppnått. Grahn 

beskriver vidare att citatet ”idrotten är skapad av män för män”(Grahn, 2008:37), från Eva 

Olofssons avhandling Har kvinnorna en sportslig chans (1989), fortfarande är aktuellt på 

många sätt (Grahn, 2008). Grahn menar att tävlingsidrotten domineras av föreställningen om 

manliga idrottare och den manliga normen (Grahn, 2008). Detta är en del i motsättningarna 

mellan föreningsidrotten och skolidrotten som dock även har påverkar skolidrotten. Synen på 

idrott och vad den ska innebära för de olika könen har även sin påverkan på hur 

idrottsundervisningen i skolan ska bedrivas och vilken syn man har på idrott i skolan. En 

lärare vi intervjuat menade att föreningsidrotten i samhället främst är riktad mot pojkars 

intresse, flickor har inte samma förutsättningar som pojkar att idrotta på fritiden när det gäller 

föreningsidrotter. Redelius skriver i Mellan nytta och nöje att elevernas uppfattning av idrott 

och hälsa samt hur de upplever sin egen prestationsförmåga påverkas av mängden 

föreningsbedriven idrott på fritiden. Elever som är aktiva i föreningsidrotten har lättare för att 

nå målen i skolidrotten (Redelius, 2004). Redelius nämner även betygen i idrott och hälsa, att 

pojkar ofta erhålls de högre betygen i högre grad än flickor. Detta menar hon måste bero på 

att det är den fysiska prestationsförmågan som ligger till stor grund för betyg och bedömning. 

Redelius ställer sig mycket kritiskt till detta och hon ställer sig frågorna ”Eller har pojkar 

större kunskaper om vad som påverkar hälsa? Har de en bättre förmåga att använda kroppen 

på ett ändamålsenligt sätt? Kan de med hänsyn till rytm och estetik i högre grad än flickor ge 

uttryck för känslor och stämningar?”(Redelius, 2008).  
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En skola i vår undersökning skiljde sig från mängden för hur betygsskillnaderna mellan 

flickor och pojkar ser ut i området och i Sverige. Under de senaste 10 åren har majoriteten av 

betygen mellan pojkar och flickor varit jämlika. Vi var därför mycket nyfikna på vad detta 

beror på. Det visade sig att man på skolan aldrig använde bollsport som ett rent 

tävlingsmoment i undervisningen. ”Man kan ju använda bollspel, men man måste vara 

medveten om vad eleverna ska träna och försöka ta bort eller göra om sporter så att alla elever 

kan delta på lika villkor”, säger läraren.  

Lärarna på skolan är medvetna om att vissa elever, och då oftast pojkar, tar mer initiativ och 

är mer aktiva i bollspel. Därför försöker man jämna skillnaderna genom att ta bort 

tävlingsmomentet och skapa nya spel genom lek, där alla elever hamnar på samma nivå och 

fler blir aktiva. ”I vanliga klassen ska prestationen och tävlingen ligga långt tillbaka, man ska 

istället ge de elever som behöver mer stöd en möjlighet till att lyckas”, säger läraren. Risken 

kan dock då bli att elever som gillar tävlingsmomentet och bollspelet blir understimulerade 

och blir mindre motiverade. Detta blir dock inte fallet i denna skola då de även har ett skollag 

i olika idrotter där prestation och tävling är viktiga moment. Även i den vanliga 

undervisningen försöker man utmana dessa elever, samtidigt som man är tydlig med vad 

idrottsundervisningen i skolan innebär och vad som krävs av eleverna. Detta gör då även att 

eleverna vet vad som krävs och man förstår syftet och blir då inte heller frustrerad av att de 

inte får visa sin prestation. Eleverna kan istället visa de egenskaper som kursplanen beskriver. 

 Rent biologiskt har pojkar större hjärta, bättre lungkapacitet och större muskelmassa och 

därför kan inte heller pojkar och flickor bedömas på samma sätt i tävlingsmoment och 

liknande, menar läraren. Han tror även att deras metod att arbeta i 4 veckors block påverkar 

att alla elever får chansen att utvecklas och på så sätt blir betygsskillnaderna mindre. 

Skillnaden mellan denna skola och de övriga i vår undersökning upplever vi är att man har en 

klarare genusmedvetenhet och man försöker anpassa undervisningen utifrån denna. Även 

skolverket har tydligt påpekat bristen på genusmedvetenhet bland idrottslärare i Sverige 

(skolverket, 2010).  

8. Slutsats 

I slutsatsen har vi för avsikt att strukturera upp och tydligare besvara de frågeställningar och 

syften vi haft med examensarbetet. Vi har svårt att dra några generella och precisa slutsatser 

med anledning av att vi insett att validiteten i våra undersökningar inte varit ultimat genom 
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den metod vi valt för insamlandet av empiri. Vi valde att genomföra kvalitativa 

undersökningar för att lärarnas svar skulle kunna analyseras djupare. Vissa slutsatser går ändå 

att dra av vår undersökning. I undersökningen har vi bland annat kunnat se hur lärarna 

planerar och genomför sina lektioner och deras kunskaper om kursplanen. Vi har även fått 

svar på vad lärarna anser vara centralt i ämnet. Detta har vi sedan jämfört med kursplanen och 

hur betygssnittet ser ut mellan könen. Vi kan inte dra några slutsatser av lärarnas teorier, men 

vi kan genom dessa se lärarnas kunskapssyn och inställning till idrottsundervisningen. Därav 

har vi kunnat dra vissa slutsatser som dock är svåra att generalisera. Vi hade behövt en större 

kvantitativ undersökning för att kunna undersöka vilken form av undervisning som får störst 

utrymme i idrottsundervisningen och därifrån dra slutsatser av vad som utgör grunden till 

betygsskillnaderna. Vårt examensarbete är en lokal studie men som även ger indikationer för 

vad som kan spegla landet i stort.       

 

8.1 Varför finns det stora betygsskillnader mellan flickor och pojkar?  

Skolverket (2010) belyser att pojkar har generellt högre betyg än flickor i ämnet idrott och 

hälsa. Detta visar även våra studier av skolverkets databas Siris, där vi kan slå fast att pojkar 

uppnår målen för godkänt men även för de högre betygen i större utsträckning än flickor. 

Flera av de lärare vi intervjuat hävdar att betygsskillnaderna beror på synen på idrott ur ett 

historiskt perspektiv. Idrotten har genom alla tider varit fokuserad på pojkarna och deras 

behov och intressen, vilket även påverkat hur klimatet inom idrottsrörelsen och skolidrotten 

ser ut idag (Annerstedt, 2001). Att idrotten är utformad av män för män (Grahn, 2008) är att 

simplifiera det hela. Trots allt har utvecklingen för en mer jämställd idrott och 

idrottsundervisning gått framåt. Dock är idrotten och idrottsundervisningen långt ifrån 

jämställd, det ser vi inte minst när vi tittar på de betygsskillnader som finns. Skolans 

idrottsundervisning gynnar klart pojkar i större utsträckning än flickor. Tidigare forskning 

visar att undervisningen präglas av idrotter och aktiviteter som pojkar uppskattar mer, och de 

blir mer motiverade (skolinspektionen, 2010), därav blir också studieresultaten högre. 

Några av lärarna hävdar att samhällets syn på idrott påverkar flickor negativt. De menar att 

elevernas fritidsaktiviteter till största delen är anpassad efter pojkars intressen, vilket också 

påverkar flickors intresse för idrott i skolan och indirekt deras betyg. Framförallt i mindre 

orter på landsbygden består största delen av fritidsutbudet av bollsporter som attraherar fler 

pojkar än flickor. Denna form av idrottsutövning är även dominerande i skolundervisningen, 
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vilket medför pojkarnas förutsättningar för ett högre betyg och ökar flickors osäkerhet i 

idrottsundervisningen. 

Vår undersökning visar att rent idrottslig prestationsbedömning inte är något stort problem 

inom idrottsundervisningen. Lärarna är medvetna om kursplanens innehåll och är till stor del 

kritiska till prestationsbedömning. Däremot använder de prestation för att bedöma elevers 

hälsostatus och för att eleverna själva ska lära sig bedöma och förbättra den. 

Enligt vår undersökning är bollspel det vanligast förekommande momentet i 

skolundervisningen. Bollspelet används till stor del för att underlätta för läraren att se alla 

elever och bedöma särskilda egenskaper som omnämns i kursplanen. Andra viktiga aspekter 

visade sig vara tidsaspekten, ekonomiska aspekter, förväntningar på ämnet och 

idrottslokalernas utformning. 

Skolverket menar att en bidragande orsak till betygsskillnaderna är lärarnas förmåga att sätta 

betyg och bedöma elever. Många lärare vi pratat med och även lärarna i skolverkets 

undersökning (Skolverket, 2010) visar att lärarna vill ha en mer jämlik bedömning och de vill 

bli bättre på att anpassa undervisningen, men de är ofta mycket osäkra på hur de ska gå till 

väga. De menar att det finns många hinder på vägen för att uppnå en jämlik 

idrottsundervisning. Flera av de lärarna vi pratat med hävdar att tidsaspekten och det faktum 

att göra en praktiskt genomförbar lektion är grunden till att många lärare väljer att t.ex. 

använda sig av bollsporter för att uppnå målen i kursplanen. 

 

8.2 Hur bedrivs undervisningen i förhållande till kursplanen?  

Den största bristen i kursplanen som vi kan se, vilket även många av lärarna i undersökningen 

påpekat, är kunskapskravens otydlighet. Till största delen är kunskapskraven inte mätbara, 

vilket gör att lärarna känner sig osäkra, då det är deras uppfattningar och värderingar som 

ligger till grund för betygen och undervisningen. Många lärare upplever att ämnets kärna är 

för otydlig och bred och de känner därför en osäkerhet i vad som är viktigt i ämnet. När varje 

lärare gör sin egen tolkning och har sina egen värdering är risken överhängande att 

idrottsundervisningen inte blir likvärdig i hela landet, mellan olika skolor eller t.o.m. mellan 

olika lärare.  

Vår undersökning visar att det inte är lärarnas bristande kursplanskunskaper som är orsaken 

till betygsskillnaderna, då lärarna i vår undersökning har goda kunskaper om kursplanen och 



39 
 

utgår mycket ifrån denna när de planer lektioner, bedömer och betygsätter eleverna. Dock kan 

vi se stora skillnader i undervisningen mellan de olika lärarna trots att de alla följer 

kursplanen. Detta visar på att kursplanen har stora tolkningsmöjligheter utifrån lärarens 

värderingar vilket gör att undervisningen inte blir likvärdig. Därmed gör också många av 

lärarna i vår undersökning valet att bollspel blir ett centralt innehåll i undervisningen, vilket 

tidigare forskning har visat sig passa pojkar bättre än flickor (skolverket, 2010). Man kan göra 

många olika aktiviteter som alla går att koppla till målen och kriterierna i kursplanen. Detta 

betyder dock inte att alla aktiviteter passar alla elever vilket gynnar vissa elever mer än andra. 

Kursplanen nämner inte heller hur mycket tid som ska läggas på varje aktivitet i 

undervisningen. Därför kan man inte påstå att en lärare gör fel, utifrån kursplanen, om han 

eller hon har mer eller mindre av olika aktiviteter, så länge de får in alla moment som står 

skrivna i kursplanen. Däremot kan man ifrågasätta lärarens val av aktiviteter om dessa 

missgynnar vissa elever.  

Lärarna i undersökningen argumenterar väl för vad det är eleverna lär sig i de olika 

momenten. Dock anser de att det är otydligt vad som är ämnets kärna. De ser snarare löst 

sammansatta aktiviteter och har svårt att se ett sammanhang. Ämnet har genomgått mycket 

stora förändringar på relativt kort tid vilket har medfört att många lärare känner sig mycket 

osäkra på vad som ska utgöra kärnan i ämnet (Annerstedt, 2001). Detta medför då även att 

lärarna ofta känner sig osäkra på betygsättningen. Vad ska betygsättas och undervisas? Detta 

beror också mycket på att även kursplanerna och de mål som finns i dem förändras och 

breddats mycket på kort tid. Intresset av hälsa är stor i samhället vilket också påverkar 

undervisningen i skolan. Hälsa är en viktig kärna i ämnet och det läggs stor vikt vid hälsa i 

kursplanen (Annerstedt, 2001). Dock finns det inga direkta direktiv för vad detta innebär för 

undervisningen i praktiken (Annerstedt, 2001). Detta är självklar också en bidragande orsak 

till många lärares osäkerhet vad det gäller undervisning och betygsättning i ämnet. 

Vi har även i vår uppsats kunnat konstatera att många lärare och lärarstudenter anser att det 

finns brister i utbildningen när det kommer till betyg och bedömning på lärarutbildningen. En 

undersökning som högskoleverket har gjort visade att över 48 % av studenterna på den nya 

lärarutbildningen ansåg att de inte fått någon utbildning i betyg och bedömning (Annerstedt, 

2007). Bristen på utbildning kombinerat med otydliga kursplaner och betygskriterier gör att 

det är en svår uppgift att bedöma och betygsätta elever. Dock blir det enklare ju mer rutin man 

har som lärare, då de mer rutinerade lärarna i vår undersökning ansåg att betyg och 
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bedömning var en enklare uppgift än de nyutexaminerade lärarna. 

 

8.3 Är undervisningen i idrott mer anpassad för pojkar än flickor?  

När vi har analyserat kursplanen för idrott och hälsa (Lgr11) och även den tidigare kursplanen 

(Lpo94) ser vi inga tecken på direktiv och aktiviteter som särskilt skulle gynna pojkar. De 

kriterier och riktlinjer som finns i kursplanen är dock väldigt vaga och lämnar mycket stort, 

för att inte säga hela, ansvaret till lärarens förmåga att bedöma och undervisa. Lärarna vi 

intervjuat har mycket goda kunskaper i vad som framhålls i kursplanen och vad som ska 

undervisas. Vi har kommit fram till att det inte handlar om dessa bristande kunskaper av 

kursplanens innehåll som ligger till grund för betygsskillnaderna, utan snarare på vilket sätt 

man väljer att uppnå målen i den samma. Tolkningsfriheten är stor och det finns många sätt 

att uppnå målen. Därför kan vi inte säga att lärarna gör fel, då de helt klart följer kursplanen 

och har en genomtänkt idé med de aktiviteter de väljer och de är alla en del i att uppnå 

kursplanens mål. Däremot har vi sett, vilket även skolverket bekräftar, att det finns en brist på 

lärarnas genusmedvetenhet i undervisningen och bedömningen (Skolverket, 2010). Lärarna 

vet vad kursplanen innehåller och hur de ska uppnå vad den beskriver, dock har de ofta 

svårare att planera och genomför undervisningen ur ett genusperspektiv och att individanpassa 

undervisningen. 

Även föreningsidrottens påverkan på skolidrotten och vilka förväntningar som finns på 

densamma är starkt bidragande orsaker till den ojämlika undervisningen, menar flera av de 

lärare vi intervjuat. De menar att genom föreningsidrotten skapas förväntningar på vad som 

ska undervisas i skolidrotten och vad som ska bedömas, även om föreningsidrottens och 

skolidrottens mål inte är de samma. Föreningsidrotten är klart mer ojämlik än vad skolidrotten 

är. Det ser vi inte minst när man tittar på damidrottens utrymme i media och antalet utövare 

(Grahn, 2008). Detta riskerar även påverka skolidrotten. 

Skolan i vår undersökning som de senaste 10 åren inte haft betygsskillnader vad det gäller 

genus hade betydligt bättre genusmedvetenhet. I lektionsplaneringen hade man hela tiden 

genus i åtanke och planerade undervisningen så att man skulle minska skillnaderna i 

undervisningen och ge alla samma möjligheter. Bollspel användes sällan och användes det 

gjordes detta i en anpassad form som gav alla samma möjligheter. Dessa metoder avspeglar 

sig även på resultaten i skolan, där betygen i idrott och hälsa är jämställda. Genom att vara 
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tydlig med vilka kriterier som finns och genom att genusanpassa undervisningen har man 

skolan de senaste 10 åren uppnått en jämlik betygsfördelning.  

9. Diskussion 

9.1 Är det ett problem att pojkar har högre betyg än flickor i ämnet idrott och hälsa? 

Flickor har klart högre betyg i 95 % av skolans ämne år 2010 i Sverige. Av de 19 ämnen vi 

undersökt för 2010 var idrott och hälsa det enda ämne som pojkar hade högre betyg än flickor 

i slutbetyg i årskurs 9. Ligger då verkligen problemet i att pojkar har högre betyg i idrott och 

hälsa när skolans ämne i övrigt gynnar flickor? Det borde således vara orimligt att eliminera 

pojkarnas enda fördel i skolan. En skola i vår undersökning hade inte dessa betygsskillnader 

mellan pojkar och flickor i ämnet idrott och hälsa, då de anpassade undervisningen för en mer 

jämställd betygsättning. Detta medförde dock att pojkarna fick ett lägre betygssnitt än 

pojkarna på andra skolor i området, denna jämlika undervisning sker då på pojkarnas 

bekostnad. Vi anser å andra sidan att alla elever skall ges samma möjligheter och 

förutsättningar att lyckas i skolan oavsett ämne. Problemet med ojämlika betyg finns helt klart 

i ämnet idrott och hälsa, men problemet finns även i många andra av skolans ämne. 

Exempelvis i svenska uppnår endast 7,8 % av pojkarna högsta betyget, medan hela 23,1% av 

flickorna uppnår högsta betyget år 2010 (Siris, 2010). Betygsskillnaderna är markant större i 

svenska än vad den är i idrott och hälsa. Jämställdheten i skolan påverkar även utvecklingen i 

samhället, därför tror vi att jämställdhetsarbetet i skolan är oerhört viktigt. Vissa skillnader får 

man acceptera då flickor och pojkar är olika och har olika förmågor, vi anser dock att det är 

viktigt att alla elever ges samma möjligheter och förutsättningar att uppnå sin fulla potential 

efter sin förmåga. Därför behöver undervisningen individualiseras och anpassas efter alla 

elever enskilda behov i så stor utsträckning som möjligt, oavsett om det handlar om genus 

eller andra olikheter. Genusmedvetenheten är viktig i alla skolans ämnen samtidigt som alla 

elever är olika och bör ges samma förutsättningar. 

 

9.2 Idrottsrörelsen och skolidrotten 

I dagens skola får föreningsidrotten allt större utrymme och delaktighet i form av skolor med 

idrottsinriktning, framförallt fristående skolor. Här har man ofta ett nära samarbete med 

idrottsföreningar och undervisningen påverkas därefter. Flera av de lärare vi intervjuat hävdar 

däremot bestämt att skolidrotten och föreningsidrotten inte bör blandas ihop. I gamla 
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kursplaner kunde idrottsrörelsen ha större inverkan på undervisningen eftersom idrottsrörelsen 

då passade in bättre på hur kursplanen såg ut. I de två senaste (lpo94 och lgr11) har man dock 

frångått detta och åtskiljt sig från idrottsrörelsen. Vi anser att skolidrotten inte bör sättas i 

likhetstecken med föreningsidrotten då deras mål skiljer sig åt och kan därför inte uppnås med 

samma metod. Idrottsrörelsen har vissa funktioner i skolidrotten som vi anser framförallt 

innefattar att eleverna skapar ett bestående intresse för framtiden och en aktiv livsstil.  

9.3 Lgr11 kontra Lpo94 

Lpo94 anklagades länge för att vara väldigt otydlig och för att inte vara konkret, lärarna fick 

inga tydliga riktlinjer för hur undervisningen och betygsättningen skulle gå till. Den 11 

oktober 2010 presenterade utbildningsdepartementet den nya läroplanen Lgr11. Målet med 

den nya läroplanen var att kraven i skolan skulle vara tydliga och konkreta säger Jan 

Björklund i ett pressmeddelande (utbildningsdepartementet, 2010). Det skulle bli lättare för 

lärare, föräldrar och elever att förstå vad som står i kursplanen och vad som förväntas av 

eleverna. Regeringen beslutade att målen skulle bli färre och tydligare. Man skulle även ha ett 

centralt ämnesinnehåll i kursplanerna som skulle ge ämnet mer struktur och en konkretare 

beskrivning av kunskapskraven och ämnets innehåll. Vi har tittat närmare på den nya 

kursplanen för idrott och hälsa och kommit fram till att några väsentliga förbättringar inte har 

gjorts, kursplanen är fortfarande otydlig och ämnets kärna är fortfarande diffus. Det finns 

ytterst få klara kriterier som ska uppnås och de flesta kriterier handlar om läraren enskilda 

bedömningar av i vilken mån eleven uppfyller kravet.  

 

Vi har även titta närmare på andra ämnen för att jämföra om det där skett någon större 

förändring, vi kom då fram till slutsatsen att förändringen där var betydligt större. 

Kunskapskraven var där mer konkreta och specifika och beskrev tydligt vad som skulle 

undervisas och bedömas. Till exempel står det i kursplanen för geografi att eleven ska kunna 

namn och läge på några länder i Europa (Lgr11). Idrottsämnet är däremot ett ämne vars 

kunskapskrav inte har blivit tydligare, vi tror att detta beror på att man från skolverkets sida är 

rädd för att ämnet blir för prestationsinriktat med tydligare direktiv på ämnets innehåll och 

kunskapskrav. Prestation inom andra ämnen ses mer som en god egenskap medan prestation 

inom idrottsundervisningen snarare är ett negativt laddat ord. Att prestera teoretiskt är något 

positivt medan prestation i fysisk bemärkelse är något man inte bör lägga fokus på i 

undervisningen anser flera av de lärare vi intervjuat. Vi håller med om att prestationer i form 

av göra flest mål, springa fortast och hoppas längst inte är något man bör lägga fokus vid och 
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har som grund för bedömningen. Däremot är prestation en form av kunskap i form av 

färdigheter. Det finns då färdigheter som är en viktig del i bedömningen i idrott och hälsa, så 

som ledaregenskaper, respekt, social förmåga och att kunna situationsanpassa rörelser. Vi 

menar att man inte alltid behöver vara rädd att använda begreppet prestation i undervisningen, 

om man bara är medveten om vad prestation innebär i kursplanen och att man är tydlig med 

dess betydelse för eleverna.  

 

9.4 Uppsatsens begränsningar och brister 

Vårt syfte med uppsatsen var att undersöka varför det fanns betygsskillnader mellan pojkar 

och flickor genom att undersöka hur lärare undervisar och bedömer i ämnet idrott och hälsa, 

därför valde vi att intervjua 6 idrottslärare i högstadieskolor. Vi valde att göra en kvalitativ 

undersökning istället för en kvantitativ för att vi skulle kunna gå in djupare på lärarna egna 

värderingar och åsikter kring bedömning, betygsättning och genusskillnader. Vi anser att den 

kvalitativa intervjumetoden fungerade väldigt bra och vi kunde tydligt se de resultat vi var ute 

efter att ta reda på. Dock skulle vi gärna haft en större mängd empiri, men i och med att vår 

undersökning var kvalitativ medförde detta att tidsaspekten inte gav oss möjligheten till att 

genomföra fler kvalitativa intervjuer. Vi anser ändå att vi har tillräckligt med belägg för de 

slutsatser vi drar. Vår plan var till en början att även undersöka vad eleverna ansåg kring 

betyg och bedömning och genusskillnader, vi valde dock att avgränsa arbetet till lärarnas 

synpunkter då det är lärarna som är insatta och utför dessa moment. 

 

Vi skulle i vår uppsats gärna haft en större geografisk spridning på de lärare vi valt att 

intervjua. De skolor vi undersökt motsvarar och speglar dock hur det generellt ser ut i Sverige, 

vilket gör att vi känner att detta urval ändå går att generalisera för övriga delar av Sverige. I 

vårt urval ville vi även undersöka en skola som skiljde sig från mängden och inte hade dessa 

betygsskillnader. Detta anser vi ger uppsatsen en ny dimension och vi fick möjligheten att se 

vad som skiljer denna skola från övriga.    

 

Vi valde att avgränsa uppsatsen till att undersöka hur lärarna följer kursplanen och hur de 

bedömer i ämnet. Detta för att se varför betygsskillnader har uppstått mellan pojkar och 

flickor, därför valde vi även att ta i ämnets olika delar för att se i vilken utsträckning lärarna 

följer kursplanen. Vi ser i efterhand möjligheten att ha kunnat avgränsa uppsatsen ytterligare, 
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dock tror vi att vi då missat väsentlig information och viktiga delar för att få en djupare 

förståelse för uppsatsens innehåll. 

 

9.5  Framtida forskning 

Vår undersökning är en lokalstudie som inte är tillräcklig för att kunna göra nationella 

generaliseringar. Dock ser vi att samma tendenser, som finns i regionen i vår undersökning, 

även finns i landet i stort. Dock behöver ytterligare studier göras för att kartlägga situationen i 

Sverige.  

Vi ser att det finns ett framtida forskningsbehov kring genus för att skapa ökad 

genusmedvetenhet hos lärare, inte bara i idrott och hälsa utan även för lärare i skolans övriga 

ämnen då vi även där ser en bristande genusmedvetenhet. Vi anser att det inte bara är viktigt 

att forskningen sker, utan vi ser även vikten av att forskningen når ut till de verksamma 

lärarna och att de får fortbilda sig. Forskningen gör ingen nytta om den inte når ut till 

verksamheten. Det finns idag gott om forskning kring betyg och bedömning i skolan och vi 

ser även en hel del genusforskning, dock finns det lite forskning kring genusperspektiv på 

betyg och bedömning. Vi ser även behovet av lärarnas ökade genusmedvetenhet i 

undervisningen och planeringen av denna. Det räcker inte med att lärarna har en medvetenhet 

kring genus i undervisningen, de måste även ges förutsättningar och verktyg för att tillämpa 

denna i sin undervisning. 
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