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Abstract 
 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka om flickor har bättre betyg i skolämnet 

idrott och hälsa nu jämfört med förr. Vi vill se om det kan ha blivit någon förändring i 

flickors betyg samt vad som har påverkat detta. För att se ifall det blivit någon föränd-

ring i flickornas betyg har vi intervjuat ett antal olika idrottslärare från olika skolor för 

att få en uppfattning. I tidigare forskning har vi hittat hur det såg ut tidigare i ämnet id-

rott  och hälsa samt vad som varit problematiskt vad gäller jämställdhet och genus. I 

undersökningen åkte vi till de olika skolorna och hade gruppintervjuer på varje skola. 

På så sätt fick vi fram viktig information till resultatet som vi sedan analyserat genom 

begreppet genus.  

 

Nyckelord: jämställdhet, betyg, bedömning, genus, flickor 
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Förord  
 

Vi vill tacka alla de lärare som har varit med och ställt upp på intervjuerna. Även ett stort tack 

till vår seminariegrupp samt Katarina Schenker för all feedback och stöttning. Utan er hade 

det varit tufft att skriva denna uppsats. Såklart ska alla andra som vet om att de har hjälp till, 

stöttat eller kommit med tips också ha ett stort tack för detta. Det har varit en lång väg att gå 

när man aldrig har gjort en uppsats av denna storlek innan. Efter allt hårt slit så kan vi se de 

gröna ängarna på andra sidan där gräset är grönare. Denna uppsats har gett enorm erfarenhet 

som vi kommer ha nytta av i framtiden på alla möjliga sätt. 
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Inledning 
 

Flickorna sitter ner med sina små pennfack vid sina bänkar, är tysta och lyssnar. Hur 

blir det om man flyttar dem från ett klassrum till en högljudd idrottshall? Där killarnas 

”klassrum” handlar om att springa så fort som möjligt, lyfta tungt och vara duktig i 

sport och där bedömningen på eleverna inte handlar om att skriva prov och uppgifter 

utan att prestera med sin egen kropp. Hur blir det då? Är detta det enda ämnet som kil-

larna är bättre på än flickorna? Det här är föreställningar som kan förekomma om flick-

or och pojkar. Det är därför har vi valt att fokusera på flickorna i ämnet idrott och hälsa, 

det enda ämne där flickorna inte har bättre betyg än pojkarna (NCFF, 2006). Vi blev 

intresserade av att hitta orsakerna till vad som gör att flickorna inte når de högre bety-

gen. Vi vet redan att flickorna dominerar de teoretiska ämnena, men inte just i det prak-

tiska ämnet idrott och hälsa (Kimmel, 2010). I denna undersökning vill vi få fram en 

uppfattning om hur det skiljer sig mellan det gamla och nya betygsystemet enligt lärare 

idag.  

 

Mer fokus har lagts inom forskningen på just pojkarna och varför de har så dåliga betyg 

i de teoretiska ämnena samt deras beteende när det gäller skolan (Kimmel, 2010). Poj-

karna har uppmärksammats i skolan vad gäller deltagande i undervisning, resultat och 

beteende. Det kallas ”pojkkrisen” och är ett problem för pojkarna eftersom det påverkar 

deras betyg samt i idrott och hälsa. Lärarnas föreställningar om hur elever ska bete sig, 

verkar skilja sig lärare i mellan. Det ska bli intressant att se hur lärare som undervisat i 

idrott och hälsa ser på undervisningen i ämnet jämfört med de yngre lärarna. Framförallt 

hur det ser ut när det kommer till bedömningen. 

 

Vi har hört och läst mycket om genus samt dess påverkan i skolan i vår utbildning. Det har 

ställts frågor om hur det kan vara så stora skillnader mellan könen i resultaten samt deras be-

teende. Vi ska försöka i vår studie att få fram orsakerna till detta och svar från olika lärare hur 

det kan vara en så stor skillnad i just ämnet idrott och hälsa.   
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Syfte 
 

Syftet med arbetet är att undersöka hur det blivit någon förändring i betygen för flickor i idrott 

och hälsa ur ett lärarperspektiv. Vi vill se hur olika lärare uppfattar betygsystemet i undervis-

ningen och hur fördelningen av betygen ser ut mellan flickor och pojkar. Genom studien vill 

vi få  fram hur det kan se ut på olika skolor i Småland. Vi ska även jämföra det gamla betyg-

systemet med det nya och se ifall lärare uppfattar att det blivit någon förändring i undervis-

ningen. Innan fann det fyra betygsteg och andra betygskrav. Nu finns det sex betygsteg och 

nya kunskapskrav. I undersökningen kommer vi utgå från de tre frågeställningarna nedan som 

utgår från det vi vill undersöka. I resultatet kommer vi sedan presentera dessa frågeställningar 

samt de svar vi fått. 

 

Frågeställningar 
 

• Hur uppfattar lärare det nya betygsystemet jämfört med det gamla? 

• Vad krävs för att man ska nå upp till det högsta betyget enligt idrottslärarna? 

• Hur ser fördelningen i betygen ut mellan flickorna och pojkarna i idrott och hälsa på de 

skolor vi undersöker? 
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Bakgrund 
 

I bakgrunden kommer vi presentera de begrepp som är viktiga för denna studie. Begrepp som 

vi kommer ta upp är skolans värdegrund, jämställdhet, betyg och bedömning. Förutom att vi 

förklarar begreppen kommer vi också koppla de till ämnet idrott och hälsa så att man får en 

inblick av hur det ser ut i ämnet utifrån begreppen. Vi kommer även beskriva olika inriktning-

ar samt koppla dessa begrepp med varandra. Utifrån frågeställningarna som vi har är det vik-

tigt att förtydliga hur lärare och elever använder sig av till exempel begreppet betyg. Vi kom-

mer även ta upp kunskapskrav, rättvisa betyg samt hur skolan jobbar för att skydda elevers 

integritet. 

 

Skolans värdegrund 
 

Om vi ser på skolans värdegrund ser vi att jämställdhet är en del av de grundläggande pelarna. 

Skolan syftar på individens frihet och integritet, människolivets okränkbarhet, alla männi-

skors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta. 

Detta utgör skolans värdegrund, men även samhällets värdegrund (Sigurdson, 2002). I Lpf 94 

skulle skolans värdegrund förmedlas till eleverna. Här betonas bland annat vikten av att ele-

verna ska fostras till demokratiska medborgare. Genom det ska elevernas personliga ställ-

ningstaganden främjas. Med det menas att de t ex ska ställa sig negativa mot de traditionella 

könsmönstren som finns (Sigurdson, 2002). Detta ska ligga till grund för verksamheten i sko-

lan och det är lärarens jobb att förmedla dess budskap. Skolverket (2013) menar att arbetet 

med värdegrunden handlar främst om att utveckla ett förhållningssätt. Detta förhållningssätt 

ska bygga på grundläggande demokratiska värderingar samt att genomsyra den pedagogiska 

vardagen. Det gäller både i undervisningen som i formella och informella möten samt aktivi-

teter. 

 
”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som ut-

bildningen ska gestalta och förmedla” (Skolverket, 2012 s.5). 
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Jämställdhet i skolan 
 

Det har funnits fler manliga än kvinnliga idrottare genom idrottshistorien. Den kvinnliga id-

rotten har haft låg status och deltagandet bland kvinnorna har varit dämpat. Kön har en över- 

och underordningsrelation som förankras genom hänvisningar till män och kvinnors kropps-

liga skillnader (Tolvhed, 2011). Skolämnet idrott och hälsa får därför med sin tydliga kopp-

ling till idrotten ett manligt arv. Skolverket (2011) tar emellertid upp att lärarna ska motverka 

stereotypa föreställningar om könsmönster och även att undervisningen ska präglas av det. 

Hedin (2011) beskriver perspektiv som ”behandla alla lika” samt ”lika lön för lika arbete” i 

relation till begreppet jämställdhet. Detta är för att förklara att jämställdhet kan definieras 

olika beroende på personers uppfattningar. Personer som ibland uttrycker sig om jämställdhet 

är omedvetna om att det är svårt att bemöta kvinnor och män likvärdigt. Det är för att villko-

ren mellan könen inte är detsamma i samhället. För att förstå jämställdhet krävs kunskap, ana-

lys och eftertanke (Hedin, 2011). 

 

Samhället och skolan arbetar med att öka jämställdheten. Idag har vi jämställdhetsmål i läro-

planen, skollagen och diskrimineringslagen. Även fast vi kommit så långt har det inte blivit 

särskilt stor skillnad i ämnet idrott och hälsa sedan 1960-talet när det gäller betygsklyftan 

mellan flickor och pojkar. Det kan förekomma orättvisor påstår elever i idrotten, men lärare 

menar att det inte finns något problem eftersom alla är med på samma villkor (Larsson, 

Fagrell, Johansson, Lundvall, Meckbach och Redelius, 2010). Det finns även studier i andra 

skolämnen som visar att pojkar och flickor behandlas olika och har skilda erfarenheter av 

klassrumsinteraktionen (Wernersson, 1991). Pojkar får till exempel mer uppmärksamhet, 

stöd/kritik, utmanande frågor samt mer beröm för sitt arbete i idrotten. Trots det skriver Giota 

(2006) att flickor lär sig mer, åtminstone om man ser till deras betyg i de teoretiska ämnena 

(Giota, 2006). Enligt Hendersson och Dweck (1990) är det för att flickor är mer prestations-

orienterade och yttre motiverade där de tenderar att se på sin egen förmåga som medfödd of-

tare än pojkar. Dock minskar studiemotivationen med åldern (Giota, 2006). Eccles och Wigfi-

elds (1995) skriver att vissa elevgrupper värderar och uppskattar ämnena olika. Beroende på 

om ämnet är svårt eller lätt, viktigt (användbart) och intressant påverkar det eleverna med 

medvetna val, ansträngning på lektionerna samt egentliga prestationer (Giota, 2006).  Dock 

visar Meece och Holt (1993) att flickor funnit lärandet som sitt främsta mål. Däremot strävar 

pojkar oftast efter yttre mål eller prestationsmål (Giota, 2006). Flickors prestationer i skolan 
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har förklarats enligt Skolverket (2004) med att flickor är mer positiva till studier om det in-

tresserar dem och tenderar därför att anstränga sig mer än pojkarna (Giota, 2006).  

 

Betyg och bedömning 
 

Man kan ofta tro att bedömning och betygsättning är nästan samma sak. Betyg är en skriftlig 

handling som inbegriper ett omdöme om en persons förmågor, kunskaper, skicklighet, dug-

lighet, egenskaper eller kvalifikationer. Det kan antingen vara ett tjänstgöringsbetyg, ett av-

slutat arbete eller som i skolans värld, ett slutbetyg efter utbildning (Gustavsson, Måhl & 

Sundblad, Bo, 2012, ss.6-16). Betygsättning innebär att man gör en gemensam värdering av 

en elevs uppvisade förmågor och kunskaper utifrån kunskapskraven. Utifrån det gamla be-

tygssystemet så har det nya gjort en förändring. Istället för fyra betyg, finns nu sex betyg. För 

att uppnå betygen D och B som är nya ska man ha vissa delar av båda betygen som de ligger 

mellan. För att få D måste man uppnått alla delar i betyget E samt några delar av betyget C. 

En elev som får betyget F har inte uppnått alla dessa delar av kunskapskravet E. Kunskaps-

kraven för betyget E i det nya betygssystemet ser ut på följande sätt: 

 
Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som ut-
vecklar den kroppsliga förmågan. I samband med det beskriver eleven översiktligt 
aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan. 
Eleven kan bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga och 
kan med viss säkerhet välja områden och metoder för träning, ta ett aktivt ansvar 
för att genomföra dessa samt med enkla omdömen värdera resultatet. Eleven visar 
i utövandet av idrott, motion och friluftsliv hänsyn till sin egen och andras säkerhet 
och kan i samråd med handledare vidta åtgärder vid skada eller nödsituation. Ele-
ven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra aktiviteter i naturmiljöer. Dessutom 
kan eleven översiktligt diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kul-
turella fenomen och översiktligt beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal fram-
träder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt. Eleven kan över-
siktligt redogöra för de krav som olika situationer ställer på ergonomisk anpass-
ning av rörelser. Eleven kan med viss säkerhet anpassa sina rörelser ergonomiskt 
till olika situationer och översiktligt diskutera hur arbets- och studiemiljöer kan 
anpassas till människan. När eleven samråder med handledare kan hon eller han 
med viss säkerhet bedöma den egna förmågan och situationens krav. 
 

    (Skolverket, 2011, s.85) 

 

Det är viktigt att påpeka att det hela tiden är en progression mellan betygen, men ändå utifrån 

samma kunskapskrav. Skillnaden är t.ex. att i betyget E står det med viss säkerhet och i bety-
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get A står det med säkerhet. Det är  lärarnas jobb att definiera vad skillnaderna är mellan 

dessa betyg.  

 

Skolverket, (2004) skriver att en rättvis betygsättning är när eleven har visat upp färdigheter 

och kunskaper som matchar ämnet, kursplanen samt kunskapskrav (Skolverket, 2004, s.3). Ett 

likvärdigt betyg menas med att bedömningen är lika för alla, att varje elev ska få det betyg 

den förtjänar utifrån vad den presterar.  Skolverket (2004) beskriver det ”där ett betyg i en 

klass ska motsvara ett likadant betyg i en annan klass enligt betygskriterierna” (Skolverket, 

2004, s.3). För att det inte ska bli oklarheter när man sätter ett betyg på en elev måste lärarna 

informera eleverna utifrån vilka grunder de betygsätter dem. Det gör lärarna genom att prata 

med dem om deras utvecklingsbehov i ämnet och vad som gäller för att nå upp till det betyget 

de vill ha. De ger även uppgifter som möjliggör att de får prova på sina kunskaper och för-

mågor. Detta underlättar för lärare att bedöma och ge individuell feedback till eleverna. Man 

går även igenom kunskapskraven för det betyget de vill uppnå. Där står det på vilken nivå de 

måste prestera med sina rörelser eller tänka teoretiskt för att uppnå de krav som betyget ställer 

på eleven. De kommer sedan att få ta ansvar för sitt lärande själva inför betygsättningstillfället 

där eleven ska, med hjälp av läraren, bedöma sina egna studieresultat och utvecklingsbehov i 

förhållande till utbildningen (Skolverket, 2011 s.14). 

 

 

Den dolda läroplanen 
 

I alla klassrum råder den dolda läroplanen. Det är olika krav som ställs på eleverna utöver 

kursplanen och betygskriterierna. Broady (2007) skriver att krav som att vänta, vara uppmärk-

sam och att arbeta individuellt är några av de sortens krav som utgör den dolda läroplanen. 

Det har diskuterats om man kan avskaffa den dolda läroplanen med hjälp av en ny lärarut-

bildning eller en annan pedagogik, men Broady (2007) menar att det inte går. Han menar att 

de krav som skolinstitutionen ställer på  eleverna är ofrånkomliga. Anledningen till det är att 

den dolda läroplanen är förbunden med hur skolan som institution fungerar. 
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Tidigare forskning 
 

I det här kapitlet kommer vi ta upp studier och resultat som andra forskare kommit fram till 

inom ämnet idrott och hälsa. Vi har lagt fokus på samundervisning, betyg och bedömning 

samt faktorer som påverkat flickorna i idrottsaktiviteter som relaterar till våra frågeställningar. 

Anledningen till att vi valt dessa aspekter är för att de kan ha betydelse för flickornas betyg i 

idrott och hälsa.  

 

Jämställdhet i idrott och hälsa 
 

Olika studier har gjorts under begreppen jämställdhet, betyg och bedömning i idrott och hälsa. 

När det gäller könsaspekten menar Wernersson (1991) att man kan konstatera att det finns 

ganska många studier som kommit fram till att flickor och pojkar behandlas olika i skolan. 

Pojkar får mer uppmärksamhet av lärarna än vad flickor får, mer utmaningar och mer stöd 

såväl som kritik samt mer uppskattning för det de gör. Trots sin underordnade roll och de pre-

stationskrav som upplevs i skolan verkar det som om flickorna lär sig mer i skolan än vad 

pojkarna gör, åtminstone om man ser till betygen i de teoretiska ämnena. Sedan samundervis-

ningen infördes på 1960- och 1970-talet i idrott och hälsa kom betoningen att ligga på prestat-

ion och fysisk träning för både flickor och pojkar i undervisningen (Larsson et al., 2010). Då 

de flesta skolor införde samundervisning för flickor och pojkar har undervisningsinnehållet 

haft betoning på bollspel och -lekar respektive fysisk träning. Larsson et al., (2010) menar att 

studier visar att pojkarna i allmänhet är mer positiva till ämnet idrott och hälsa än flickorna.  

 

Under 1960- och 1970-talet ansågs det inte längre positivt att skilja de olika könen från 

varandra i undervisningen. Man tyckte att både flickor och pojkar skulle få tillgång till under-

visning i estetiska rörelser och uttryck samt fysisk träning och prestation, men det visade sig 

att pojkarnas undervisning i fysisk träning och prestation prioriterades mer. Larsson et al., 

(2010) hävdar att det fanns små eller inga skillnader mellan flickors och pojkars betyg före 

1980. Dock kan det finnas olika orsaker till det. Orsaken till skillnaderna inom grupperna är t 

ex när det gäller vilka aktiviteter man föredrar i undervisningen (Redelius, 2004). Sedan dess 

har samundervisningen bildat ett könsmönster där man kan se vilket av könen som åstad-

kommer mest i aktiviteterna. Carli (2004) skriver att  detta inte kom som en överraskning för 
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många. Hon menar att de vanligaste uppfattningarna är att pojkar har en fysisk fördel  samt att 

de har ett större intresse av idrott. 

 

Bristande bedömning 
 

När Lpf 94, år 1994, infördes så ändrade skolan till ett mer målrelaterat betygssystem (Lars-

son et al., 2010). Wedman (2004) hävdar att det sedan 1970-talet funnits en ambition att 

kunna gå från ett normrelaterat till ett målrelaterat betygssystem i Sverige. Statistiken visar att 

pojkarna uppnår det högsta betyget och målen för idrott och hälsa oftare än vad flickor gör. 

Idrott och hälsa är ett populärt ämne bland eleverna idag, men det är fler pojkar än flickor som 

tycker om ämnet i skolan. Larsson et al., (2010) menar att om man ser över betygsnivåerna 

utifrån de mål och kriterier som ligger till grund för bedömningen, kan det vara svårt att förstå 

varför pojkarna får bättre betyg än vad flickorna får. Tholin (2006) skriver däremot att Skol-

verket nämner sex olika hinder som visar att lärarna inte sätter likvärdiga betyg på eleverna. 

Av dessa sex hinder kunde tre kopplas till lokal nivå. Det första hindret handlar om att det är 

för lite diskussion när det gäller kursplaner och kunskapsbedömning. Tholin (2006) menar att 

lärarna behöver få mer tidsutrymme för att kunna diskutera med varandra om hur de ska tolka 

och tillämpa de olika kunskapskraven. De behöver få tid till att ha fördjupade samtal om kun-

skapsutveckling och lärande så att de tillsammans kan skapa en gemensam syn på hur de ska 

tillämpa och tolka betygsystemet. Andra hindret handlar om att man inte vet hur bedömning 

och betygsättning behandlas i lärarutbildningen. Det måste finnas krav som är tydliga på att 

betyg och bedömning behandlas. Det tredje hindret är att betygsättning inte är obligatoriskt i 

rektorsutbildningen. Frågor om betyg och bedömning måste börja lyftas fram i rektorsutbild-

ningen (Tholin, 2006). 

 

Forskare konstaterar att elever som är med i en föreningsidrott utanför skolan är mer positiva 

till ämnet idrott och hälsa. Redelius (2004) och Larsson (2004) menar att det märks skillnader 

mellan eleverna redan innan puberteten vad gäller förmåga och inställning mellan de som 

deltar i föreningsidrott och de som inte deltar. Det märks även skillnader mellan eleverna som 

deltar och inte deltar i föreningsidrott efter puberteten. Eleverna skapar sig identiteterna som 

”sportig” och ”inte sportig”. Skillnaderna mellan eleverna syns mer här än vad de gör innan 

puberteten. Vi konstaterar utifrån det Redelius (2004) skriver, att pojkar är mer positiva till 

ämnet idrott och hälsa än vad flickor är. Dock är det fler pojkar som deltar i föreningsidrotten 
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än flickor. Detta leder till att aktiviteterna i undervisningen är mer populära bland pojkarna i 

idrotten.  

 

Flickor och idrottsaktiviteter 
 

Bringsén (2006) gjorde en undersökning på varför flickorna deltar så lite i idrottsaktiviteter. 

Resultatet visade att det fanns många olika påverkansfaktorer som samverkade. Påverknings-

faktorerna kategoriserades sedan i sex olika teman. Fyra av dem kommer vi ta upp här. An-

ledningen till det är att vi kunde relatera dessa fyra teman till vår studie. 

 

Det första temat är socialisation och umgänge. Det är genom det barn börjar med idrott. För-

äldrar, syskon och vänner är främst den påverkande faktorn. Enligt Bringsén (2006) var det 

socialt accepterat, högt värderat och ibland självklart att de skulle hålla på med någon form av 

idrott. Det visade sig även att vänner var speciellt viktiga i samband med idrottsliga samman-

hang. Det var viktigt att välja en idrott som vännerna höll på med eller en idrott som inte an-

sågs vara töntig. I skolan kan det anses vara töntigt att vara med i skolidrotten och därför del-

tar de kanske inte i undervisningen eller inte visar upp vad de kan. 

 

Resultatet för idrotten i skolan var det andra temat. Det visade att flickorna kunde påverkas 

negativt av undervisningen. Lärarens egna erfarenheter av vissa idrotter påverkade flickorna 

negativt genom att dessa idrotter dominerade undervisningen. Flickorna i undersökningen 

beskrev undervisningen som enformig eftersom den oftast innehöll dessa idrotter (Bringsén, 

2006). Londos (2010) menar att en majoritet av idrottslärare blev inspirerade av sin egna id-

rottsliga erfarenhet och värdesatte samt fokuserade därför på elevernas fysiska förmåga uti-

från denna ram. Londos (2010) och Larsson (2004) menar även att idrotten i skolan är mer lik 

föreningsidrotten utanför skolan vad gäller fokus på tävling och prestation än den lärande-

miljö skolan har i övrigt. Resultatet visade att vissa flickor gjorde vad de kunde för att slippa 

vara med på idrotten (Bringsén, 2006). Larsson (2004) skriver att bollsporter generellt och 

fotboll dominerar undervisningen och elever som redan är fysiskt aktiva utanför skolan har 

störst inflytande över innehållet på idrottslektionerna.  

 

Resultatet av tredje temat, aktivitetsmotiverande effekter, visade att det fanns tre olika fak-

torer som motiverade flickorna: utseendefokuserad fysisk effekt, aktivitetsglädje och prestat-
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ionsrelaterad fysisk kapacitet. Att motiveras till motion för att inte bli tjock menar Pellemer 

och Wramner (2007) kan relateras till ett patogent hälsoperspektiv, vilket menas med att ett 

fokus läggs på att förebygga sjukdomar och ohälsa. Dock beskriver Westståhl, Barnekow-

Bergkvist, Hedberg och Jansson (2003) att det kan bli ett problem, eftersom ett smalt kropps-

ideal kan göra så att flickorna upplever ångest och oro i samband med idrott i skolan. 

Bringsén (2006) nämner att olika idrottsaktiviteter utan tävlingsinslag fungerade bra för flick-

orna då fokus låg på glädjen. De flickor som var mer tävlingsinriktade fann glädje i att ut-

veckla en idrottslig och fysisk kapacitet. De hade en inre motivation och fokus låg på att ut-

mana sig själva.  

 

Tävling, prestation och resultat är det fjärde temat. Det var vanligt förekommande i tävlings-

idrotter och det blev mer vanligt efterhand när flickorna blev äldre menar Bringsén (2006). 

Dock visade resultatet att det fanns både grupper som fokuserade på tävling och grupper som 

fokuserade mer på lek och glädje. Båda grupperna var nöjda med att vara i sin grupp och triv-

des inte att gå över till någon annan. Samtidigt är det en nackdel med att den äldre flickgrup-

pen fokuserar så mycket på prestation och resultat eftersom andra tjejer som vill börja med 

sporten känner sig exkluderade och inte tillräckligt duktiga (Bringsén, 2006).  

 

Det finns flera olika studier om betyg och bedömning från det gamla betygsystemet, men det 

finns ännu ingen forskning om det nya, vilket gör det svårt att veta om det nya systemet har 

gjort att det blivit bättre i ämnet idrott och hälsa.  

 

Utifrån de studier som gjorts i det gamla betygssystemet kan vi konstatera att läraren har haft 

fokus på prestation i undervisningen och använt sig av mycket bollspel och tävlingsaktivite-

ter. Undervisningen har präglats av en maskulin norm och även i föreningsidrotten. Dock har 

man sett en förändring sedan samundervisningen infördes. De nya betygsystemen blev målre-

laterade och fokuserade mer på individen än gruppen. Nu var det inte lägre talan om fysisk 

prestation utan att uppfylla de krav som stod i betygskriterierna. Trots det har det varit svårt 

för flickorna att komma ikapp betygsmässigt. Det kan vara att äldre lärare lever kvar i det 

gamla sättet att sätta betyg utifrån prestation och bedömer utifrån gruppen. Det är även vanligt 

förekommande att lärare använder sig av sina egna idrottsliga erfarenheter och bedömer uti-

från de fysiska kraven. Undervisningen blir även ganska enformig då läraren prioriterar dessa 

idrotter. 
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Teoretiskt perspektiv 
 

I det här kapitlet kommer vi ta upp vårt teoretiska perspektiv som vi kommer att använda i 

analysen. Ett teoretiskt perspektiv kan man beskriva med att man ser på saker utifrån ett annat 

perspektiv. Det teoretiska perspektivet kopplar vi till vårt syfte och våra frågeställningar för 

att sedan kunna analysera det vi får i resultatet. 

 

Genus 
 

Begreppet genus har specifika normer för vad som är och innebär att vara kvinna och man i 

samhället. Det samhälle man träder in på omfattar vissa sätt att praktisera kön på.  (Larsson & 

Meckbach, 2007, s.235). Man använder ordet för att definiera om det är en han, hon, den eller 

en det (Hirdman, 2001). Genus har inte funnits hela tiden, utan den skapades av mannen för 

att ha som mål att belysa och synliggöra dessa frågeställningar för att få en ökad medvetenhet 

och skapa en debatt (Hirdman, 2001). 

 

I ämnet idrott och hälsa har det alltid funnits en debatt om det ska vara sam- eller särunder-

visning. Begreppet medför föreställningar för båda könen. Förr hade flickor till stor del este-

tiska uttryck som till exempel gymnastik i undervisningen och pojkarnas undervisning präg-

lades av tävlingsidrott, ledarskap samt fysisk träning (Larsson & Meckbach, 2007 s.235). Nu 

är de vanligaste föreställningarna att pojkar har ett stort intresse för bollspel och att de priori-

terar tävlingsidrotten (Larsson & Meckbach, 2007 s.238). Motsvarande föreställningar om 

flickors intresse är att de gillar dans och aerobics, men att de samtidigt inte prioriterar täv-

lingsidrotten. (Larsson & Meckbach, 2007 s.238). Föreställningarna om vad som är manligt 

och kvinnligt i idrotten har sin grund utifrån vad man hade förr i tiden på idrotten, men även 

diskussioner om flickors och pojkars villkor i ämnet idrott och hälsa (Larsson & Meckbach, 

2007 s.238). 

 

Idrotten är nu till för att flickor och pojkar ska få uppleva sin kropp och kroppsliga kompetens 

inom en ram där gränser för manligt och kvinnligt bevaras och utmanas (Fagrell, 2000, 

s.123). Ändå håller sig könen ifrån varandra för att det känns säkrare då flickor och pojkar är 

avsedda för olika idrotter. Förutom att de håller sig ifrån varandra, har de har även en god 

uppfattning av olika idrottsaktiviteter (Fagrell, 2000). Eleverna väljer att ange idrott som en 
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särskild aktivitet, som man lär sig något utav eller bara för att man tycker det är kul (Fagrell, 

2000). De aktiviteter som flickor och pojkar vanligen väljer delas upp enligt traditionell genu-

sideologi i pojk- och flickaktiviteter. De väljer att tävla mot dem som har samma intressen 

och engagemang för idrotten så att de kan ägna sig åt det de gillar (Fagrell, 2000, s.149). Att 

en pojke vill mäta sin kapacitet mot sin motståndare har inte lika stor betydelse som själva 

tävlings/vinnarkonceptet (Fagrell, 2000).  

 

Hirdmans genusteori 
 
Den teori vi utgår ifrån är Hirdmans (1990) teori om genusordningen i samhället, som har tre 

grundläggande principer:  

 

1. Kvinnligt och manligt är varandras motsatser och anses som helt skilda saker, även 

kallat dikotomier. Det talas om flickleksaker och pojkleksaker samt bråkiga pojkar och 

tysta flickor. 

2. Det som räknas som manligt har högre status än vad det som anses kvinnligt har. Ett 

exempel är att en flicka som är mer pojkaktig har en högre status än en pojke som är 

flickaktig. 

3. Oavsett om det är medvetet eller omedvetet är alla är med och skapar denna genusord-

ning, både män och kvinnor. 

 

Hirdman (1990) beskriver att detta skapas på gruppnivå samt att det skapas strukturer i sam-

hället. Dock innebär inte det att alla män har högre status än kvinnor. Med den här teorin 

kopplar vi våra frågeställningar till om hur fördelningen ser ut i betygen mellan flickor och 

pojkar i idrott och hälsa. 
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Metod 
 

Vårt syfte är att undersöka om lärare anser att det blivit någon förändring i undervisningen 

med det nya betygsystemet jämfört med det gamla och om det på något sätt blivit någon för-

ändring i betygen för flickor. Den metod vi tyckte passade bäst för undersökningen var kvali-

tativ metod. Bryman (2001) beskriver de viktigaste stegen i en kvalitativ undersökning där de 

är i en speciell ordningsföljd. Generella frågeställningar, val av relevanta platser och under-

sökningspersoner, insamling av data, tolkning av data, begreppsligt teoretiskt arbete samt 

rapporter om resultat och slutsatser är de delar som skulle vara med. I den ordningen gjorde vi 

undersökningen och fick fram relevanta svar på våra frågeställningar. Nackdelarna med kvali-

tativ metod är enligt kvantitativa forskare att det kvalitativa resultatet oftast bygger på forska-

res osystematiska uppfattningar om vad som är viktigt samt betydelsefullt (Bryman, 2001). 

En annan nackdel med kvalitativ forskning är generaliseringen i undersökningen. De individer 

som intervjuats kan inte representera en hel befolkning och kan därför inte generaliseras 

(Bryman, 2001). 

 

Undersökningsgrupp 
 

Vi valde att göra vår undersökning på två gymnasieskolor i Småland. Skolorna valde vi uti-

från de praktikplatser och skolor vi gått på innan. På de olika skolorna intervjuade vi sam-

manlagt sex idrottslärare och hur länge de arbetat som idrottslärare varierade mellan två år 

och 33 år. Alla hade en ämneslärarutbildning förutom en som fortfarande höll på med sin ut-

bildning. Av de sex lärarna var fem män och en var kvinna. När vi var ute på skolorna inter-

vjuade vi dem i grupp.  
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Tab. 1 
 

 
Den blåa stapeln visar lärarnas ålder som gemensamt blir 45 år. 

Den röda stapeln visar lärarnas erfarenhet i ämnet och den sammanlagda siffran blir 19,5 år. 

Dock är det viktigt att tillägga att person 6 inte svarade på den frågan på grund av att han kom 

sent. 

 

Genomförande 
 
Intervjufrågorna var framtagna utifrån vårt syfte, frågeställningar samt vad den tidigare forsk-

ningen hade kommit fram till innan. När vi bestämt vilka skolor vi ville åka till kontaktade vi 

idrottslärarna på de olika skolorna och frågade ifall de kunde tänka sig ställa upp på en inter-

vju. Enligt Vetenskapsrådets (2002) samtyckskrav måste personerna gå med på att bli inter-

vjuade. 

 

Vi bestämde gemensamt vilket datum samt tid vi skulle besöka dem och de valde plats för 

intervjun. Bryman (2001) beskriver att intervjun ska utföras i en lugn och ostörd miljö. An-

ledningen är för att oljud kan påverka kvaliteten av inspelningen och att det kan störa inter-

vjupersonerna. Lokalen som idrottslärarna valde att ha intervjun i var ett trivsamt personalrum 

där vi kunde ha intervjun ostört och det gjorde att de slappnade av. Innan intervjun började 

förklarade vi det första kravet enligt Vetenskapliga rådet (2002), informationskravet, vilket 

menas med att man informerar deltagarna i undersökningen vad som är undersökningens syfte 
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och vad de har för villkor. Med det menas att det är helt frivilligt att delta i undersökningen 

och de kan avbryta när som helst samt att vi skulle spela in intervjun. Vi informerade dem 

även om konfidentialitetskravet, vilket menas med att alla uppgifter om individerna som del-

tar i undersökningen ska förekomma med full förtroende. Deltagarna ska vara anonyma i ar-

betet och deras uppgifter ska skyddas med tystnadsplikt (Vetenskapliga rådet, 2002). Det sista 

vi förklarade var nyttjandekravet. Med det menas att den information som insamlats endast får 

användas till forskning (Vetenskapliga rådet, 2002).  

 

Eftersom vi intervjuade lärarna i grupp var vi tvungna att spela in hela intervjun för att inte 

missa något de sa. Johansson och Svedner (1998) menar att det är bra att man kan pausa. Ton-

fall och brutna meningar kan vara viktigt för att förstå vad som berättas samt att det kan vara 

svårt att hinna med och anteckna allt som de säger. Den första skolan var lite tveksam till in-

spelningen och funderade på det först innan de gick med på det. Bryman (2001) nämner att 

inspelning kan få intervjupersonerna oroade eller medvetna över att deras ord kommer att 

bevaras. Därför anser han att vissa intervjuer kan bli mindre intressanta på grund av det. Det 

märktes att vissa blev lite oroade över att vi skulle spela in intervjun. Dock blev intervjun 

intressant och vi fick detaljerade och innehållsrika svar från respondenterna då de diskuterade 

frågorna med varandra. Fördelen med att använda sig av fokusgrupper är enligt Bryman 

(2001) att personer i gruppintervjun kan ändra eller tillägga något i sitt svar om de hörde nå-

got en annan person i intervjun sa. Det var en förekommande händelse under vår intervju med 

idrottslärarna då de gjorde ett tillägg på någon annans svar. En annan fördel som vi också 

märkte under intervjun med idrottslärarna var att individerna i gruppen argumenterade med 

varandra. Detta gjorde att vi som intervjuare fick höra vad de verkligen tyckte och tänkte 

(Bryman, 2001). Nackdelen var dock som Bryman (2001) menar, att det tar mycket tid att 

skriva ut intervjuerna med grupperna. Våra intervjuer var inte så långa, men det tog ändå 

ganska lång tid att transkribera dem. Det kunde även vara svårt ibland att höra vad de sa på 

ljudfilen, vilket gjorde att det tog längre tid att skriva ned vad de sa.  

 

Kvale (1996) beskriver nio frågekategorier som ingår i de allra flesta intervjuer. I vår intervju 

med idrottslärarna använde vi oss av några av de nio frågekategorierna. Inledande frågor, 

uppföljningsfrågor, preciserande frågor, direkta frågor, indirekta frågor och strukturerade frå-

gor var det vi använde oss av. Vi använde oss även av ostrukturerade frågor, då vi följde upp 

med frågor utifrån vad respondenten hade sagt. Den här uppställningen av frågor visar, enligt 

Bryman (2001), på att lyssnandet är ett viktigt inslag under intervjun. Det innebär att man ska 
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vara aktiv, men ändå inte påträngande. Vi var båda två uppmärksamma på vad de sa och deras 

uttryck för att kunna ställa följdfrågor, men ändå som Bryman (2001) nämner, utan att vara 

påträngande. Efter intervjun tackade vi dem för deras tid och förklarade åter igen deras rättig-

heter enligt Vetenskapliga rådet (2002) samt om de ville tillägga något eller hade några frå-

gor.  

 

En fördel med kvalitativa intervjuer är att det inte kräver så mycket av människors tid samt att 

det inte är lika påträngade som det skulle varit om vi observerade idrottslärarna (Bryman, 

2001). En annan fördel som Bryman (2001) nämner är att det passar bättre att göra intervjuer 

om undersökningen har ett tydligt fokus, vilket vi hade i vår undersökning. Eftersom vi an-

vände oss av fokusgrupper blir fördelen att respondenterna ges utrymme för att diskutera och 

ge fylliga och detaljrika svar. I början av intervjun ställde vi allmänna frågor och under inter-

vjun gavs de utrymme för att diskutera frågorna och känna sig trygga. Man kunde känna i 

samband med någon fråga att de började tänka efter lite för att inte ge ett oprofessionellt svar. 

Vi påpekade även när de frågade om vi fick svar på det vi frågade, att det fanns inga rätt eller 

fel till de här frågorna. Det kändes som att det gav dem en tillit för att sedan kunna säga vad 

de tyckte och tänkte.  

 

Reliabilitet och validitet 
 

Enligt Bryman (2001) utgör reliabilitet och validitet viktiga kriterier för kvantitativa forskare. 

Dock menar han på att forskare inom den kvalitativa forskningen har haft en diskussion om 

hur relevanta de begreppen är i kvalitativ forskning. Oavsett menar Bryman (2001) att förfat-

tare som inte tycker de begreppen är relevanta ändå kan tänka sig att betydelsen för begreppen 

kan ändras. I vår undersökning använde vi oss bland annat av intern reliabilitet. LeCompte 

och Goetz (1982) nämner att begreppet intern reliabilitet betyder att medlemmarna i ett fors-

karlag kommer överens om hur de ska tolka det de ser och hör i undersökningen. Eftersom vi 

spelade in intervjuerna och lät respondenterna diskutera de olika frågorna behövde vi tolka 

det vi hörde tillsammans. Vi använde oss av trovärdighet och äkthet i arbetet. Guba och Lin-

coln (1985) och Lincoln och Guba (1994) menar att det är nödvändigt att man specificerar 

termer och metoder. För att bedöma kvaliteten i kvalitativ forskning är det nödvändigt att spe-

cifika termer utgör alternativ till begreppen validitet och reliabilitet. De föreslår två kriterier: 

trovärdighet och äkthet. Trovärdigheten består utav fyra delkriterier som är motsvarigheten 
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till kvantitativ forskning. Det första dekriteriet är trovärdighet, vilket motsvarar till intern va-

liditet i kvantitativ forskning (Lincoln och Guba, 1985, Guba och Lincoln, 1994). Bryman 

(2001) menar att det är trovärdigheten i beskrivningen som avgör hur pass acceptabel den är i 

andras ögon. Det andra är överförbarhet som motsvarar extern validitet (Lincoln och Guba, 

1985, Guba och Lincoln, 1994). De menar att en redogörelse som är fyllig förser personer 

med en databas som de kan använda för att se hur pass överförbar resultatet är till en annan 

miljö . Det tredje är pålitlighet som kan jämföras med reliabilitet (Lincoln och Guba, 1985, 

Guba och Lincoln, 1994). Det innebär att man säkerställer att det skapas en fullständig och 

tillgänglig redogörelse på alla faser av processen i forskningen. Kolleger kan sedan agera 

granskare och sedan bedöma kvaliteten på arbetet (Bryman, 2001). Dock menar Bryman 

(2001) att det inte är så vanligt att man gör det. Det är en krävande uppgift för kollegerna. Det 

fjärde och sista är en möjlighet att styrka och konfimera, vilket motsvarar objektivitet (Lin-

coln och Guba, 1985, Guba och Lincoln, 1994). Det ska inte vara uppenbart att forskaren låtit 

personliga värderingar påverka utförandet och slutsatserna medvetet (Bryman, 2001). 
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Resultat 
 

Här redovisar vi det vi fick fram av idrottslärarna vi intervjuade samt resultatet utifrån 

våra frågeställningar. Vi kommer dela in svaren i olika teman som sedan kommer an-

vändas i analysen.  

 

Svårare att bli godkänd 
 

Den första frågan vi ville ha svar på var hur lärarna uppfattade det nya betygsystemet i 

relation till det gamla. 

 

Alla lärarna menade att det inte är så stor skillnad utifrån att det fortfarande är ett målre-

laterat betygsystem. Det har bara blivit en annan betygsskala, men också kraven för att 

uppnå ett betyg har blivit svårare. De menade att det är svårare idag att få ett E i betyg 

som motsvarade ett G i det gamla betygssystemet. Man måste uppnå alla kriterier för 

betyget E och C för att få betyget C. Om eleven bara uppnår hälften av kriterierna för 

betyget C blir betyget ett D.  

 

”Ja, för just hur eleverna hamnar är lättare eftersom det står ju klart och tydligt för att man ska 

uppnå ett A så ska man uppnå alla betygskraven för A då. Men om man inte har det då blir det 

genast ett B då om man har övervägande del av A.” 

 

Det är väldigt hårda krav som eleverna har på sig om de ska nå ett A i betyg. Om de 

bara får ett B på en uppgift eller en del i ämnet får man genast ett B istället för ett A. Att 

det står klart och tydligt att alla betygskraven för A ska vara uppnådda höll de andra 

lärarna också med om. Det är tydligt, men samtidigt otydligt om man tittar på begrep-

pen i betygskriterierna. Det kan det skilja sig lärare mellan vad t ex en komplex rörelse 

är.  

 

”De ligger lika i kunskapsnivå. Det som är tydligare i de nya kraven är att de hänger ihop med 

mål och syftestext på ett mycket bättre sätt än de gamla.” 
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Den här läraren tyckte att kunskapsnivån var lika med den gamla, något som de andra 

lärarna inte höll med om. De ansåg att det var svårare krav för eleverna än de i det före-

gående betygsystemet. Dock är alla lärare överrens om att det är tydligare nu än innan. 

 

Det positiva som fanns var att det finns fem betyg istället för tre om man bortser från 

underkänt. Skillnaden där tyckte lärarna att det är lättare istället för att ge en elev G+ 

eller VG- som de fick välja mellan, så finns nu betygen D och B. Lärarna var dock 

överens att det är lättare att sätta betyg med de nya betygsstegen än med det gamla. Det 

är tydligare mål och tydligare krav. De finner det mer rättvist när de kan ge eleverna 

betygen D och B. Det visade sig även att undervisningen inte längre var lika inriktad på 

bollspel som innan, utan utgick ifrån kondition, styrka och koordination. Sedan använ-

der de olika aktiviteter för att t ex träna kondition. 

 

Att visa upp utveckling 
 

Vår andra frågeställning handlar om vad som krävs för att eleven ska nå upp till det 

högsta betyget enligt idrottslärarna. 

 

Tanken var att lärarna antingen följde betygskraven eller också blandade in socialt rela-

terade tankar som skulle kunna påverka en elevs betyg. På den frågan så svarade bara en 

lärare att kraven på eleverna är ”kunskapskraven som finns i betygskriterierna” och de 

andra lärarna höll med på den frågan.  

 
”De ska kunna förstå, planera och genomföra träning på ett väldigt säkert sätt. Man ska kunna 

väva in teorier på ett förtroget sätt. För A krävs det verkligen väldigt mycket. De eleverna är 

inte så många men de är duktiga.” 

 

Den här läraren förklarade lite mer detaljerat om vad som krävs av en elev som vill nå 

ett A i betyg. Självklart är det som andra lärare säger, att det är kunskapskraven som 

finns i betygskriterierna, men frågan är hur man ska tolka dem. Det krävs väldigt myck-

et för att en elev ska få ett A i betyg. Man kan nästan tolka det som att eleven ska vara 

felfri och lyckas med allt hela tiden. När vi ställde frågan om de kunde se på en elev att 

det var en typisk A elev svarade lärarna att man inte kunde se det på eleven utseende-
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mässigt.. De menade att eleven måste visa upp sina kvaliteter vid en senare examination 

av någon form. ”Vi är ju tränade att se hur en bra rörelse ska se ut”, men efter att ha sett 

en elevs rörelsekvaliteter kan man bara ställa en prognos/gissning hur långt den eleven 

kan gå menar lärarna. Oavsett om eleven har goda förutsättningar att få ett högt betyg är 

det fortfarande upp till eleven att uppfylla målen för de höga betygen. 

 

”Nej, man kan inte ”se” på en elev om den är på A nivå när det gäller kunskaper. Kunskaperna 

måste testa/bedömas genom bedömningsuppgifter.” 

 

Den här läraren svarade som de andra lärarna, att det inte går att se det. Dock tror vi att 

man kan ha en gissning om att en viss elev kan nå upp till ett A, men att man inte ska 

dra förhastade slutsatser. Det är som läraren säger, man måste testa elevens kunskaper 

innan man kan gissa sig till det. 

 

Manlig eller kvinnlig idrott? 
 

Den tredje och sista frågeställningen är om flickorna har bättre eller sämre betyg än 

pojkarna i idrott och hälsa på de skolor vi undersökte. 

 

Lärarna trodde inte det var någon skillnad på deras skola just nu, men de gissar att idrot-

ten kan vara det enda ämnet som killarna är bättre på än tjejerna runt om i Sverige. An-

ledningen till detta var att det kunde handla om bedömningsmisstag som gjorts  

p.g.a. att man bedömt utifrån fysiska prestationen istället för kunskapskraven. De sva-

rade även att när de nya betygen som de ska sätta har satt sig från de nya betygskraven 

jämfört med det gamla, så har kraven gjort att det ena har blivit mer fördelat än det 

andra. De påstod även att det var för lite tid för att säga att det är säkert.  

 

De erkände att det kunde ibland förekomma uttryck som var en hyllning till maskulini-

teten, men de kunde inte ge något exempel just nu. Det kunde även förekomma utryck 

som stöttar den feminina delen. Ett uttryck till en grupp killar var ”Svälj stoltheten och 

gör på knäna”. Detta var under en någon slags träningsform och eleverna skulle göra 

armhävningar i fyrtio sekunder.  
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”Att om det skulle förekomma en situation där killar får visa så gör man det för att tjejerna är 

mer rädda för att kliva fram. Då tar man hänsyn till detta och låter dem inte utsättas för det.” 

 

Vi håller med läraren, men samtidigt måste flickorna också kliva fram och få lära sig att 

våga gå fram. Det är bra att man tar hänsyn till de som är rädda för att stå framför andra 

och visa, men alla skulle nog behöva få pröva på det.  

 

Om det är en grupp som är trygga med varandra så uppfattade dem inte det som att kil-

lar visar mer än tjejer och tvärtom. En av lärarna gillade inte utrycket ”en riktigt kill-

övning” för att tjejer bör vara lika bra på att ta i, jobba med kraft eller ta ut sig som kil-

lar. De sa även att ibland så nämner tjejer att de inte ville svettas för att förstöra sitt 

smink och såg detta då som ett manligt beteende. Det är hemskt att de har den föreställ-

ningen, att svettas enbart är en manlig sak menar en lärare. En annan lärare uppfattade 

dock att flickorna presterade bättre än pojkarna i idrott och hälsa. Läraren tror även att 

flickorna börjar komma ikapp pojkarna, men var inte riktigt säker, eftersom han inte 

hade fakta på det. Anledningen till att han trodde det var för att flickorna presterade 

bättre på lektionerna och kunde analysera sin träning. Anledningen till det är att under-

visningen inte längre bedöms utifrån elevens fysiska förmåga eller utifrån gruppen. Nu 

bedömer lärarna utifrån varje individs ursprungsnivå. Med det menas att alla elever har 

olika nivåer de börjar ifrån. Läraren utgår inte ifrån gruppen, utan från individen. 
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Analys 
 

I det här kapitlet kommer vi analysera resultatet utifrån vårt teoretiska perspektiv som beskri-

vits innan i arbetet. Här kommer vi även ta upp olika begrepp som förklarats tidigare.  

 

Den maskulina normen i idrott och hälsa 
 

Ämnet idrott och hälsa har präglats av en maskulin norm där bollsporter, ledarskap samt fysik 

har haft stort fokus (Larsson et. al, 2010). Vid varje lektion vill lärare förbättra elevernas fysik 

eller prata om delar som är relaterade till det. Allt betygsätts inte, men ämnets struktur är upp-

byggt så att man vill ha en elev som är duktig på allt, har goda ledarkunskaper samt kunna 

jobba i ett lag/grupp. Pojkar som i många fall har dessa egenskaper sticker ut bland en grupp 

tystlåtna flickor som kanske är lite bollrädda. Att vara pojke var alltså en fördel innan då de 

gynnades i ämnet idrott och hälsa. Innan blev eleverna bedömda i grupp och den fysiska för-

delen pojkar hade gjorde att de fick högre betyg än flickorna. Pojkarna hade även fördel i 

lagsporterna då läraren tittade på gruppen och utgick från prestationen. Eftersom pojkarna 

stack ut i gruppen fick de högre betyg. Flickorna försöker övervinna motståndet de har. I de 

teoretiska ämnena var de bättre än pojkarna. Idag utgår läraren ifrån individen och inte ifrån 

gruppen. Betygssystemet är fortfarande målrelaterat, men eftersom det är fler betygssteg är 

det lättare att bedöma eleverna. Läraren fokuserar inte heller på tävling och prestation längre, 

utan mer på individuell träning. För att nå upp till de högre betygen idag måste eleven kunna 

analysera sin träning samt koppla det till teorin. I undersökningen var flickorna bättre på att 

nå upp till målen och koppla det till teorin. De nya kunskapskraven kräver mer av eleverna 

eftersom de även ska kunna analysera sin träning. Slutsatsen blir att lärarna ändrat om sin 

undervisning och bedömer eleverna individuellt. De fokuserar mindre på prestation och mer 

på kunskap om träning samt kunskapskraven.  

 

Den dolda läroplanen 
 

Om man talar om begreppet genus så tänker man på de två biologiska könen (Hirdman, 

1990). Man kan också se skillnader mellan könen utifrån ett socialt perspektiv. Media har nu 

en stor påverkan på ungdomar. Hur de ska klä sig, hur de ska se ut och vad de ska tro. Detta 

påverkar såklart ämnet idrott och hälsa och individerna. Pojkar får ett visst sätt att förhålla sig 
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till och tvärtom utifrån det som media hänvisar. Killar ska till exempel inte äta grönsaker och 

gå ner i vikt, de ska istället äta mycket protein och bygga muskler. Frågan är då hur detta på-

verkar ämnet. Förutom de krav som finns i läroplanen, finns den dolda läroplanen som är 

bland annat krav som lärare har på elever som t ex att de ska komma i tid, vara ombytta, posi-

tiv, delaktig och lyssna på läraren. Det ställs ofta mer krav på pojkarna än på flickorna, trots 

att läraren inte märker det själv. Lärarna berättade att de försöker tänka på att vara politiskt 

korrekt, men att det förekommer ibland utsagor omedvetet. Flickorna förväntas inte prestera 

lika bra som pojkarna. Även sociala krav finns. Eleverna ska kunna samarbeta, leda samt 

kunna ta ansvar. Förutom den dolda läroplanens krav där man talar mer om sociala aspekter, 

finns även den fysiska. De fysiska krav en lärare ställer på sina elever är att de är delaktiga på 

lektionerna och presterar. Det räcker inte att komma in på en lektion med en dålig motivation 

och säga ”nej, jag vill inte göra det här idag” även om eleven kan springa en mil. Det påverkar 

inte bara elevens betyg utan också lärarens syn på hur eleven ska nå upp till det betyget som 

eleven strävar mot. Hur ska jag gå vidare med den här eleven har nog många lärare tänkt. 

Kraven ska vara de som står i kunskapskraven. En social relation till läraren ska inte påverka 

lärarens beslut om att säga till eleven att vara med eller ej. 

 

Från grupp till individuell bedömning 
 

Innan Lgr 11 och Lgy 11 kom utgick läraren ifrån Elevgruppen och den fysiska prestationen 

hos eleverna. Nu inriktar sig läraren på en individuell bedömning. Det går inte mäta könen 

utifrån fysiska fördelar. De mäter nu istället individens utveckling från där de startar. Det är 

viktigt att inte särbehandla eleverna i undervisningen, utan alla ska ha samma förutsättningar 

för att nå målen och bli individuellt bedömda. Båda könen präglas av samhällets skilda nor-

mer och det gör inte bara könen olika, utan även individerna olika. Man kan inte se eleverna 

som ”flicka” och ”pojke” bara för att samhället satt den norm för vad som är manligt och 

kvinnligt. Man måste se individen och vad den är kapabel till utifrån de kunskapskrav som 

finns i idrott och hälsa. Även om lärare har egna föreställningar om kön, får inte det påverka 

deras beslut allt för mycket. Självklart kan man inte helt stänga ute sina föreställningar, men 

man måste vara kritisk mot sig själv och försöka vara så neutral som möjligt. Lärare kan inte 

ge fördel till någon bara för att eleven går in i deras föreställningar om hur en elev ska vara. 

Ett sådant beslut påverkar alla eleverna och ger den fördel gentemot andra. Det finns fortfara-

de föreställningar om hur flickor och pojkar ska vara. Lärare har fortfarande mer förväntning-



 

30 

ar på pojkar än på flickor. Det är både män och kvinnor som är med och skapar den här ge-

nusordningen. Det är därför viktigt att lärarna försöker att tänka på vad de säger och vilka 

föreställningar dem har om pojkar och flickor.  
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Diskussion 
I det här kapitlet kommer vi diskutera resultatet och metoden kopplat till den tidigare forsk-

ningen. Frågor om resultatet stämde överens med den tidigare forskningen kommer höjas och 

vad vi kunde fortsatt jobba med inom det här ämnet. 

 

Resultat 
 

Larsson et al., (2010) menar att undervisningen var fokuserad på fysisk träning och prestation. 

Carli (2004) skriver att många hävdar att pojkarna har en fysisk fördel i ämnet idrott och 

hälsa, men lärarna vi intervjuade höll dock inte med det. De menade att de som tränade på 

fritiden kunde ha en fysisk fördel, men samtidigt var det inte givet. Det tolkar vi som att om 

man börjar idrotten i gymnasiet så nollställs alla elevers fysiska utgångspunkt. Med det menar 

vi att alla elever kommer in med olika fysiska förutsättningar, men man bedömer inte som 

lärare elevens fysiska kapacitet utan deras utveckling. Träningen på fritiden kan man se som 

ett hjälpmedel för att utveckla sin kroppsliga förmåga. Ett exempel är om en elev utövar en 

sport med mycket koordination så har den eleven en fördel i ämnet idrott och hälsa när det 

gäller koordinationsövningar. Dock är det inte säkert att det kan bli till elevens fördel då ele-

ven kanske inte kan koppla samman koordinationen eleven lärt sig i idrotten utanför skolan 

med övningarna i ämnet idrott och hälsa. 

 

Som lärarna berättade är undervisningen inte inriktad på samma sätt på fysisk träning och 

prestation som innan. De menade att de kopplade kondition, styrketräning och koordination 

till olika aktiviteter samt att eleverna skulle kunna reflektera över vad de gjorde. Som vi 

märkte på lärarna var undervisningen fortfarande inriktad på fysisk träning, men samtidigt är 

det ett fysiskt ämne. Eftersom vi inte observerade lektionerna kunde vi inte se om de följde 

det de uppgav om inriktningen på undervisningen. Hur svårt det är att ändra om sitt synsätt 

från det gamla till det nya betygsystemet beror på hur länge lärarna arbetat i skolan.  

 

Larsson et al., (2010) skrev att statistisken visade att pojkar får bättre betyg än flickor i idrott 

och hälsa. Lärarna verkade dock vara tvetydiga om det eftersom de upplevde att pojkarna och 

flickorna låg ungefär på samma nivå. Andra lärare trodde att flickorna hade bättre betyg än 

pojkarna eftersom de upplevde att de presterade bättre. Eftersom kunskapskraven innehöll att 
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eleverna skulle reflektera och koppla träning till teori ansåg några lärare att flickorna nådde 

bäst upp till de kraven. Det var intressant att lyssna på lärarna eftersom vi förväntade oss att 

det skulle vara som Larsson (2004) skriver, att bollsporter dominerar undervisningen. Londos 

(2010) och Larsson (2004) menar även att idrott och hälsa är likt föreningsidrotten utanför 

skolan vad gäller prestation och tävling. Något lärarna var överens om var dock att undervis-

ningen inte dominerades av bollsporter. Det kunde förekomma att man använde någon form 

av bollsport, men det för att betona t ex konditionsträning. Några lärare berättade att de 

knappt hade några aktiviteter med boll alls, utan hade mer individuell träning. Lärarna uppfat-

tade det som att tjejerna höll på med föreningsidrott eller inviduell träning mer än vad killarna 

gjorde. Eftersom många tjejer tränar på gym och/eller föreningsidrott har de lättare för ämnet 

idrott och hälsa. Idag är gymkulturen stor och det är många som tränar individuellt istället för 

att vara med i föreningsidrott. Det är kanske därför de betonar bollsporter mindre idag än in-

nan, men det kan också vara vilken erfarenhet lärarna har. Bringsén (2006) menar att under-

visningen kan domineras av de idrotter läraren har erfarenhet av. På de olika skolorna verkade 

de ha betoning på olika idrotter. Den ena skolan använde sig mer av individuell träning och 

den andra skolan hade lite mer bollsporter. Eftersom vi bara var på två olika skolor kan vi inte 

jämföra med resten av Sverige, utan vi kan bara se hur det kan se ut på de skolorna.  

 

Det gäller att se eleverna som individer, men samhällets normer präglar ändå föreställningar-

na om kön. Lärarna berättade att de alltid försökte vara så politiskt korrekta hela tiden så att 

ingen grupp eller individ skulle känna sig kränkt. De försöker se eleverna som individer och 

inte som pojke eller flicka, men trots det har ändå pojkar mer krav på sig än flickor. Det är 

den dolda läroplanen som präglar undervisningen samt våra omedvetna föreställningar om 

kön som påverkar oss. Det är tveksamt om det verkligen är jämställt mellan flickor och pojkar 

eftersom det förekom utsagor från lärare till elever som handlade om kön omedvetet.  

 

Hirdman (1990) menar att både män och kvinnor är med och skapar genusordningen i sam-

hället. När vi ser tillbaka på arbetet, ser vi även att vi också är med och skapar den. Vi försö-

ker få fram flickorna i idrott och hälsa, men på det sättet ser vi över pojkarna eftersom det 

finns omedvetna föreställningar där med. Oavsett hur vi försöker se på det kommer det alltid 

finnas en genusordning och alla kommer alltid att vara med och skapa den. Som vi ser den nu 

kanske vi inte gör om tio år. 
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Eftersom vi bara intervjuade sex idrottslärare på sammanlagt två skolor kan vi inte säga att 

resultatet samt diskussionen stämmer med hela Sverige. Dock verkar det, i alla fall på de här 

skolorna, som att de här skolorna var överens på de flesta frågeställningarna. Det hade varit 

intressant att undersöka det här noggrannare genom att intervjua fler lärare i idrott och hälsa 

och även gjort observationer under lektioner. Vi skulle vilja se i så fall om det stämmer i hela 

Småland. Dock skulle vi behöva mycket mer tid om vi skulle göra en sådan stor undersök-

ning. 

 

Metod 
Den metod vi valde till den här undersökningen kändes rätt. I intervjuerna fick vi ärliga svar 

från respondenterna. Eftersom det var i grupp diskuterade de med varandra och fler svar dök 

upp då. Vissa ändrade sig, andra följde upp det någon annan lärare sade. Resultatet som vi 

fick fram kanske inte helt stämde överens med vår egna föreställning om ämnet, men vi ansåg 

att svaren var väldigt bra för vårt arbete. Svaren öppnade upp väldigt många nya tankesätt om 

hur ämnet är utformat samt hur det igentligen ser ut i undervisningen. Så överlag är vi väldigt 

nöjda med intervjuerna.  

 

Om vi hade använt oss av kvantitativ metod och delat ut enkäter hade resultatet sett ut på ett 

annorlunda sätt. Vi tror att det hade blivit kortfattade svar och politiskt korrekt. Svaren hade 

inte blivit lika detaljerade och framtagna som i kvalitativ metod där vi använde oss av inter-

vjuer. Eftersom lärarna diskuterade frågorna med varandra kom det fram mer svar än vad de 

skulle gjort om de bara skrev på en enkät. Likaså om det hade varit en strukurerad intervju. 

Då hade det inte funnits särskilt mycket utrymme för uppföljning av frågor. Samtidigt är det 

en fördel med enkäter på det sättet att man kan nå ut till flera lärare och olika skolor. Även om 

vi valt att undersöka hur elever upplever idrottslektionerna hade det varit lättare att nå ut till 

dem genom enkäter. Men som nämnt innan skulle vi kanske inte få så detaljerade svar. 

 

Studien visade annorlunda resultat än vad andra studier visat från då vi hade det gamla betyg-

systemet. Dock visade det här resultatet bara hur det var på två skolor i Småland och inte hur 

det ser ut i resten av Sverige. Hade vi gjort om arbetet och haft mer tid hade vi använt oss av 

både kvalitativ och kvantitativ metod i form av enkäter och semi-strukturerade intervjuer eller 

fokusgrupper. Då hade resultatet blivit mer tillförlitligt. Det hade blivit mer att göra, men 

samtidigt hade vi fått mer exakta resultat om hur det verkligen ser ut i Småland. 
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