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Abstract 

 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka lärarnas uppfattningar om betygsättning för 

pojkar och flickor i idrott och hälsa. Undersökningen är gjord på intervjuer där fem  

lärare i ämnet idrott och hälsa har gett sin syn på hur bedömningen kan ske bland de 

olika könen. I undersökningen användes en kvalitativ metod för att skapa en djupare 

förståelse av frågeställningarna. Semistrukturerad intervju användes som verktyg i  

undersökningen för att kunna besvara frågeställningarna. Underlaget motsvarar lärare 

som arbetar på gymnasieskolor i södra Sverige. Resultatet analyserades utifrån  

Hirdmans (2006) teori om genus. Resultatet visar att flickorna börjar komma ifatt  

pojkarna i ämnet idrott och hälsa, detta grundas på att ämnet börjar bli mer teoretiserat, 

att rörelse till musik har fått ett central innehåll i styrdokumenten och att flickor börjar 

anpassa sin smidighet samt rörelse till lekar på ett helt annat sätt än tidigare. Resultatet 

påpekar även att de faktorer som ligger till grund får betygsättningen i ämnet idrott och 

hälsa är elevernas inställning, närvaro och idrottsprestationer. 
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Förord  

Vi vill speciellt framföra ett stort tack till Tobias Stark för sitt stora engagemang och för att 

vid ett flertal tillfällen gett oss konstruktiv kritik i vår uppsats. Dessutom vill vi tacka de 

idrottslärare som har ställt upp på våra intervjuer. Utan dessa personer hade vi inte kunnat 

genomföra vår studie. Till sist vill vi även tacka vänner och respektive för det stöd de gett oss 

under uppsatsen gång.   

 

Tim Carlsson och Branko Djakovic Växjö, den 11 juni 2014 
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 1. Inledning 
 

Idrott och hälsa är det enda av grundskolans ämnen där flickor har sämre betyg än pojkar. 

Förhållandet mellan flickors och pojkars betyg gäller oavsett föräldrars utbildningsnivå och 

om barn har svensk eller utländsk bakgrund. (Kimmel, 2010). Skolverket (2010) beskriver att  

kunskap har stor betydelse och då tar flickorna över efter pojkarna eftersom ämnet idrott och 

hälsa börja bli mer teoretiserat (Skolverket, 2010, s 11). 

 

Enligt Lgr11 så ska skolan ”aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rättigheter och 

möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan och de krav och 

förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är  

manligt och kvinnligt” (Skolverket, 2011, s 6).  

 

”Lärares bedömningsförmåga och genusmedvetenhet behöver i många fall utvecklas. Även  

lärare som uttrycker en vilja att erbjuda likvärdiga villkor för flickor och pojkar uttrycker en 

osäkerhet eller oförmåga för hur de ska gå tillväga”(Skolverket., 2010, s 12). 

 

Ovanstående citat uttrycker att det finns en okunskap hos lärare om genus och om hur de ska 

arbeta för att kunna erbjuda lika villkor i skolan. Det har länge varit en diskussion kring  

flickors lika rättigheter till en likvärdig utbildning. Enligt Skolverket (2010) är en likvärdig 

utbildning en undervisning som tar ” hänsyn till elevernas olika förutsättningar, behov och 

kunskapsnivå. Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och  

möjligheter. Eleverna ska uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som 

är kvinnligt och manligt”(Skolverket., 2010, s 6). 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka lärares uppfattningar om betygsättning för pojkar 

och flickor i idrott och hälsa. Studien handlar om att analysera lärarens perspektiv på flickor 

och pojkars betyg i ämnet idrott och hälsa på gymnasienivå årskurs 3. De mer precisa  

frågeställningarna är: 

 

 Vilka faktorer menar lärarna har betydelse för flickors och pojkars aktivitet, närvaro 

och lärande i ämnet idrott och hälsa? 

 

 Hur ser lärarna på flickornas möjligheter att få lika höga betyg som pojkarna i ämnet 

idrott och hälsa? 
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2. Bakgrund  
 

I bakgrunden presenteras den problematik som ligger till grund för studiens inriktning samt 

definitioner av de centrala begreppen som används i studien. Problematiken tar sin grund i 

bedömning och betygsättning ur ett genusperspektiv som inriktar sig mot ämnet idrott och 

hälsa. Vidare kommer vi sedan att granska aktuella studier som belyser det problem som  

lärarna inom idrott och hälsa idag har.  

 

2.1 Genus 
 
Begreppet genus har sin rot i latinets ”X” och betyder ”kön”, ”slag”, ”släkte” eller ”sort”.  

Under historiens gång har genus använts för att definiera huruvida det är en han, hon, den 

eller det. Från början var genus inte någonting som fanns biologiskt utan en konstruktion som 

var skapad av mannen (Hirdman, 2001). Enligt Hirdman (2001) är målet med genus att skapa 

ett begrepp som vill belysa och synliggöra dessa föreställningar för att kunna skapa en debatt 

och ökad medvetenhet.    

 

Vad innebär det att vara pojke eller flicka, kvinna eller man i ett visst kulturellt, socialt och 

historiskt sammanhang? Normerna för vad det innebär att vara kvinna eller man i samhället är 

genusspecifika. Ur ett historiskt perspektiv så har undervisningen i idrott och hälsa varit kön-

såtskild från årskurs 5 och uppåt. Larsson (2007) beskriver hur pojkarnas undervisning  

präglades av tävlingsidrott, det handlade om fysisk träning, samarbets- och ledarförmåga. 

Flickornas undervisning handlade däremot om estetiska uttryck i den kvinnliga  

gymnastiken, det var inte lika fysiskt påfrestande.  

 

Idrotten i skolan är en plats där flickor och pojkar får uppleva sin kropp och kroppsliga  

kompetens inom en könsordning där gränser för kvinnligt och manligt både upprätthålls och 

utmanas (Fagrell, 2000, s 123). En vanlig diskussion som ständigt uppkommer i skolans värld 

är om ”Sam- och särundervisning”, medför att förställningar om pojkar och flickor som  

homogena grupper förstärks. Det är inte sällan man talar om pojkar och flickors engagemang i 

skolan, intresse för såväl kamrater som undervisningen, vad elever tycker är positivt samt 

negativt angående lektioner i idrott och hälsa. Vanligaste föreställningar om flickornas  

intresse är att de gillar dans och aerobics men samtidigt inte prioriterar tävlingsidrotten.  

Motsvarande frågeställningar angående pojkarna är deras stora intresse för bollspel och  
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prioritering av tävlingsidrotten där de kan visa upp sig samtidigt som de spelar ett tuffare och 

seriösare spel. Dessa föreställningar om flickor och pojkar är oftast utgångspunkt för  

diskussioner om flickors och pojkars villkor i ämnet (Larsson, 2007). Orsaken till att pojkar 

och flickor väljer att vara tillsammans med någon av samma kön är på grund av att det känns 

säkrare då flickor och pojkar föreställs vara lämpade för olika idrotter. De väljer att tävla mot 

sitt eget kön för att ägna sig åt det som pojkar och flickor vanligen gör (Fagrell, 2000).  

Idrottsaktiviteterna som flickor och pojkar oftast väljer delas upp enligt traditionell  

genusideologi i flick- och pojkaktiviteter. Eleverna förstår innebörden av vad som är  

pojkaktiviteter och flickaktiviteter eftersom media har målat upp en bild av det i dagens  

samhälle, och även gett näring åt denna logik genom den rad diskursiva praktiker som idag 

beskriver att idrott är något för män(Fagrell, 2000). 

 

Bland könen har de fysiska förutsättningarna stor betydelse samtidigt blir det svårt att ta för  

givet vad medelvärdesskillnader i betyg mellan flickor och pojkar betyder. När det gäller  

sådant som rörlighet, styrka, koordination och uthållighet så finns det skillnader som varierar 

väldigt mycket mellan de båda könen. Detta medför att en elev som i en typ av aktivitet beter 

sig klumpigt och kraftlös, är i en annan typ av aktivitet kompetent och kraftfull (Larsson, 

2007). Pojkar och flickor fungerar olika när det gäller tävlingsidrott, precis som vi har  

beskrivit tidigare i arbetet. Pojkar ser det som självklart att det är viktigt att den fysiska  

kroppen måste vara duktig vilket innebär att deras sätt att tänka präglas av vinnarideologin. 

Att mäta sin kapacitet mot sin motståndare var inte lika tydligt genusifierat som själva  

tävlingskonceptet och vinnarkonceptet (Fagrell, 2000). 

 

Om man jämför flickor och pojkars förmåga att identifiera idrottsaktiviteter med hjälp av  

utrustning så visar det sig att pojkar i större utsträckning klarar av detta bättre jämfört med 

flickor från flickor. Oavsett denna skillnad mellan könen kan man påstå att barnen har en god 

uppfattning av olika idrottsaktiviteter (Fagrell, 2000). Begreppet idrott är för flickor och  

pojkar inget enhetligt, barnen väljer mellan att definiera idrott som en specifik aktivitet eller  

färdighet till att i sin definition utgå ifrån bristen av idrott, det vill säga att man lär sig något 

eller bara tycker det är kul (Fagrell, 2000). 

 

”I kursplanen för idrott och hälsa är ett av syftena att eleven skall ges möjlighet till att kunna  

utveckla samarbetsförmåga och respekt för varandra.”(Skolverket, 2011, s 8). 
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Undervisningen ska formas utifrån elevernas behov och förutsättningar. Uppdraget som  

skolan har blir att motverka könsskillnader, alltifrån bemötande av elever till bedömning av  

elever. Traditionellt könsmönster ska enligt Skolverket motverkas i utbildningen och som  

lärare ska man hitta ett sätt som ska gynna alla elever. I ämnet idrott och hälsa är enligt  

Skolverket fysiska förmågan den största skillnaden som särskiljer eleverna (Skolverket, 

2011). 

2.1.1 Jämställdhet 

 
De flesta människor uppger att de ställer sig positiva till jämställdhet, men vad de är positiva 

till är inte alltid självklart. Jämställdhet kan definieras olika där en allmän uppfattning betyder 

att ”behandla alla lika”, ”behandla folk som du själv vill bli behandlad” eller ”lika lön för lika 

arbete”. Folk som brukar uppge detta är helt omedvetna om att det är oerhört svårt att  

behandla män och kvinnor lika eftersom villkoren för män och kvinnor i samhället inte är 

desamma. Om vi väljer att behandla alla lika så finns det en stor risk för omedvetet och  

könsblint förhållningsätt. För att förstå jämställdhet behövs det kunskap, analys och eftertanke 

(Hedlin, 2011, s 9). 

 

Den svenska skolan är till för alla elever och den värdegrund som ska ligga till grund för 

verksamheten i den svenska skolan betonar också följande: 

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

mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som utbildningen ska gestalta 

och förmedla” (Skolverket, 2012, s 5). 

 

Likabehandlingslagens tillkomst innebar inte att frågorna kring en likvärdig utbildning och 

likabehandling av elever dök upp för första gången. Dessa frågor har varit en angelägenhet för 

den svenska skolan under lång tid, men lagen kom till som ett försök att skapa drivkraft för ett 

mer aktivt arbete med problemområdet i skolan (Larsson, 2007). Idag finns det många studier 

när det gäller könsaspekten, man kan konstatera att det finns relativt många undersökningar 

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

klassrumsinteraktionen (Giota, 2006).  

 

En maktmodell som Hedlin (2011) skriver om är Rönnbloms teori, en ytlig tolkning av makt 

där endast den öppna makten avses. Detta påpekar att om kvinnor utgör hälften av både 

väljare och valda så innehar de också hälften av den politiska makten. I denna här definitionen 



 

13 

så kan jämställdhet tolkas som en fråga om närvaro, till exempel inom skolans värld skulle 

detta betyda att en skolklass, eller en elevgrupp är jämställd om hälften av eleverna är pojkar 

och hälften är flickor (Hedlin, 2011). 

 

2.3 Läroplan för ämnet idrott och hälsa 
 

Eleverna ska inom ämnet idrott och hälsa i gymnasiet utveckla kunskaper och färdigheter i 

rörelseaktiviteterna och om hur olika livsstilsfaktorer påverkar människors hälsa. För att  

människor ska kunna ta ansvar för sin hälsa så är dessa färdigheter och kunskaper ett  

grundläggande koncept. I ämnesplanen för idrott och hälsa ses elevens aktiviteter som ett 

resultat för hälsa liksom kroppslig förmåga. Hälsa betraktas i ämnet som något skiljt från  

idrott (Skolverket, 2011). Enligt Skolverket (2011)  beskrivs skolans hälsouppdrag av de  

fysiska aspekter som utgör ämnet idrott och hälsa. Ämnesplanen i ämnet idrott och hälsa  

beskriver inte någon specifik idrott eller fysiskt aktivitet som användning för att utveckla  

elevers förmågor. Eleven ska däremot kunna genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter 

som allsidigt främjar kroppsförmågan, analysera erfarenheterna i sitt lärande samt kunna dra 

slutsatser där hon eller han utgår från fakta, vetenskapligt förankrade teorier eller beprövad 

erfarenhet. Eleven ska kunna utveckla sin kroppsliga förmåga genom att utveckla utförandet i 

rörelseaktiviteterna. För att gå tillväga med detta så skall eleven exempelvis kunna använda 

sig av fotboll som aktivitet och genom detta utveckla ett sätt att träna. Utifrån träningen ska 

eleven nå det uppsatta målet och därmed kunna dra slutsatser med bedömning som stöd och 

hjälp för elevers lärande (Skolverket, 2011). 

 

Syfte och mål är formulerade för ämnet idrott och hälsa som helhet. Syftet beskriver vilka 

kunskaper eleverna ska få möjlighet att utveckla genom undervisningen, men beskriver också 

samtidigt sådant som inte ska betygsättas i ämnet. Målen är formulerade i punktform vilket 

gör det enklare och förtydligar för läraren vad denna skall betygsätta. Dessa beskriver i sin tur 

vilka kunskaper eleverna ska ges förutsättningar till att utveckla genom undervisningen.  

Dessa mål går ofta in i varandra och är samtidigt beroende men de sätter ingen begränsning 

för elevers kunskapsutveckling vilket innebär att det inte går att betrakta dem som något som 

slutgiltigt kan uppnås (Skolverket, 2011). 
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För varje kurs så finns det ett centralt innehåll som anger vad som ska behandlas i ämnet där 

eleverna ska få möjlighet till att utveckla de kunskaper som beskrivs i målen. Trots att målet 

och det centrala innehållet har olika karaktärer, så kan det även finnas ett visst innehåll i 

målen där de är mer övergripande och inte alls lika konkreta som det centrala innehållet.  

Kunskapskraven i kursplanen uttrycker vilken kvalitet eleven visar upp i sitt kunnande i  

förhållande till målen. Det finns en tydlig koppling mellan kunskapskraven och målen  

eftersom ordningen i kunskapskraven är detsamma som i målen (Skolverket, 2011). 

2.4 Betyg och bedömning 
 
Skollagen anger att en lärare måste vara legitimerad för att ensam få sätta betyg. Som lärare 

innebär betygsättningen att man gör en sammanfattande värdering, en sammanvägning av en 

elevs uppvisade kunskaper och förmågor relaterat till kunskapskraven. Betygsättningsproces-

sen börjar innan den första lektionen och slutar några veckor efter den sista där varje steg i 

processen regleras av föreskrifter, i detta fall Skolverkets styrdokument (Gustavsson, Måhl & 

Sundblad, 2012). Enligt Gustavsson, Måhl & Sundblad (2012) är betyg ett skriftligt omdöme 

som inbegriper en persons förmågor, kunskap, skicklighet, duglighet, egenskaper eller  

kvalifikationer. Dessa tilldelas i skolans värld efter avslutat arbete eller som ett slutbetyg efter 

utbildning. 

 

Det finns specifika riktlinjer som lärare ska följa. Deras uppgift är bland annat att ge varje 

elev information om framgångar och utvecklingsbehov i studierna. Eleverna ska vara  

medvetna om vilka grunder betygsättningen vilar på och vilka kunskapskrav som gäller för  

respektive kurs. När det gäller betygsättning av elever ska läraren utnyttja all tillgänglig  

information om elevers kunskaper i förhållande till kunskapskraven.  Skolans mål är att varje 

elev ska ta ansvar för sitt lärande och sina studieresultat genom att uppfylla de kunskapskrav 

som är satta för kursen. Eleven ska med hjälp av läraren bedöma sina studieresultat och  

utvecklingsbehov i förhållande till utbildningen (Skolverket, 2011). 

 

Skolverket betonar att rättvis betygsättning innebär det betyg en elev fått i ett visst ämne där 

eleven har visat de kunskaper och färdigheter som ska ingå i kursen enligt kursplanen och 

som dessutom motsvarar betygskriterierna för betyget. Skolverket beskriver att med likvärdig 

menas att bedömningen är densamma för alla elever, där ett betyg i en klass ska motsvara ett 

likadant betyg i en annan klass enligt betygskriterierna. För att sätta ett grundläggande och 

likvärdigt betyg så måste de som sätter betygen och utfärdar betygsdokumenten, det vill säga 
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lärare och rektorer, ha tillräckligt med kunskaper. Viktigt för dessa individer är att  

känna till och kunna tillämpa betygskriterier, kursplaner och andra bestämmelser (Skolverket, 

2004). En bra undervisning kännetecknas av att läraren erbjuder eleverna uppgifter som  

möjliggör för dem att prova sina förmågor och kunskaper samtidigt som det underlättar för 

läraren att bedöma och ge individuell respons till eleverna. De bedömningar från läraren som 

styr elevernas arbetsinsats och studier i rätt riktning kan samtidigt ge läraren den information 

som krävs för att sätta rättssäkra betyg (Gustavsson, Måhl & Sundblad, 2012). 

 

Det är inte eleverna som ska ansvara för utformningen av bedömningar utan lärarna. Om det 

av kursplanen framgår att läsförmåga, förmåga att förstå karta, förstå hur en uppfinning  

fungerar eller sjunga flerstämmigt ska bedömas, kan varken eleverna eller läraren påverka 

eller välja bort examinationsuppgifter som speglar de förmågor och kunskaper. Det finns inte 

utrymme för elevinflytande när bedömningskraven ska anpassas till kunskapskraven.  

Eleverna kan till exempel inte rösta om hur många rätt de ska ha på ett prov för att få ett visst 

betyg eller kräva att de borde få ett bättre betyg trodde inte har en förmåga att reflektera,  

analysera eller arbeta självständigt när det kommer till helhetsbedömningar, det är endast  

läraren som kan översätta dessa till kunskapsomdöme (Gustavsson, Måhl & Sundblad, 2012). 
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3. Tidigare forskning 
 

Det vi kommer att redovisa i detta kapitel är forskning kring svårigheten med betygsättning i 

ämnet idrott och hälsa. Kapitlet kommer också att ta upp forskning kring pojkkrisen,  

betygstatistik och kön och jämställda villkor i ämnet idrott och hälsa. 

3.1 Svårigheten med betygsättning i ämnet idrott och hälsa  
 

Enligt Vincent (2007) skapar idrottsundervisning en unik uppsättning av betygsfrågor som 

måste lösas. En idrottslärare måste därför bestämma vad som ska ligga till grund för  

betygsättningen genom att svara på vilka inslag man ska använda sig av, hur olika faktorer 

ska vägas in och hur elevernas framsteg ska bedömas i undervisningen. När man har fastställt 

vilka kriterier som ska ligga till grund för bedömningen är det viktigt att man som lärare  

underrättar eleverna följande: vad man som lärare tycker är viktigt för eleverna att lära sig, 

vad eleverna bör lägga sin uppmärksamhet på och hur dessa kriterier kommer att kombineras 

och vägas in för att bestämma betygen. Det är också viktigt att man som lärare tänker på vilka 

signaler man skickar till eleverna och föräldrarna genom att använda sig av faktorer som  

traditionellt vis används för att sätta betyg i ämnet idrott och hälsa. De faktorer som kan ses 

som traditionella inom ämnet idrott och hälsa är följande:    

 Närvaro och punktlighet  

 Förberedelse för klassen  

 Attityd  

 Ansträngning  

 Deltagande  

 Kunskap, förståelse, kritiskt tänkande och problemlösning  

 Idrottsprestation  

Det är väsentligt att påpeka att faktorer som närvaro och punktlighet, förberedelse för klassen, 

attityd, ansträngning och deltagande inte är lärandemål utan är förutsättningar för att inlärning 

ska kunna ske. Elevernas ansvar är att komma till klassen, vara klädda på ett lämpligt sätt och 

vara redo för att lära sig (Vincent, 2007). 
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I en undersökning genomförd av Fagrell m.fl. (2009) på uppdrag av Skolverket har man tagit 

utgångspunkter i tidigare forskning med avseende på att öka kunskapen om flickors och  

pojkars villkor inom ämnet idrott och hälsa. Författarna tar utgångspunkt från en studie där 

233 lärare i idrott och hälsa har svarat på en enkät med frågor om deras syn på ämnet och på 

flickors och pojkars villkor i ämnet.  I resultat- och analysdelen granskade man vilken syn 

lärarna har på det målrelaterade betygsystemet. Genom den nedanstående tabellen redovisas 

lärarnas syn på hur väl förtrogna de är med betygsystemet, hur deras elever känner till  

betygkriterierna samt svårigheten med att sätta betyg (Fagrell m.fl. 2009). 

 

Tabellen. Lärares syn på betygsystemet samt betygsättning i idrott och hälsa. Procent. 

(Fagrell m.fl., 2009, s 43).  

 

Många lärare upplever svårigheter när de sätter betyg i ämnet idrott och hälsa. De vanligaste 

problemen är enligt lärarna att idrott och hälsa innehåller så många moment, liksom att det är 

svårt att hinna med att se alla elever. Fagrell m.fl. (2009) påpekar att det finns en viss  

osäkerhet om hur man som lärare ska hitta en balans mellan praktiska och teoretiska  

färdigheter. Utav tabellen ovanför kan man avläsa att lärare i ämnet idrott och hälsa är till 70 

procent förtrogna med betygsystemet (Fagrell m.fl., 2009). 

3.2 Betygsstatistik 
 

Betygsstatistiken har under åren 1998 till 2003 förändrats i gymnasieskolan, samtidigt har 

medelbetyget höjts avsevärt. Betyget MVG har blivit allt vanligare samtidigt som andelen 

elever som inte nått målet också blivit fler.  En undersökning som Tholin (2006) gjort visar 

klart och tydligt att lärarna använder sig av ytterkanterna i betygsystemet mer idag än tidigare. 

Tolkar man andel elever som hade betyget MVG under år 1998 så var det 12 procent  

elever med betyget MVG till skillnad från år 2003 då det ökade till 15,8 procent. En  



 

18 

undersökning visar på motsvarande sätt att andelen elever med saknade betyg i ett eller flera 

ämnen år 1998 låg på 20,4 procent, motsvarande siffra för år 2003 visar 25,3 procent (Tholin, 

2006). 

 

Skolverket (2004) påpekar med följande citat att elever med betyget godkänt har minskat 

procentuellt: 

”Ur ett likvärdighetsperspektiv är det oroväckande att andelen elever som fått betyget Godkänt i 

alla ämnen minskat med fem procentenheter sedan våren 1998. Godkänd-nivån utgör det  

miniminivå av kunskaper grundskolan skall ge alla eleverna möjlighet att nå” (Skolverket, 2004, 

s 157). 

 

Samtidigt ger Skolverket inget argument eller förklaring till hur det ses som besvärande för 

likvärdighetsprocessen. Deras motivation är att om likvärdighetsaspekten betyder att betygen 

ska motsvara samma kunskapsinnehåll som gör att eleverna får sämre betyg så är det  

allvarligt eftersom den också motsvarar nedgång i elevernas kunskaper (Skolverket, 2004). 

 

Idrott och hälsa är i dagens skola ett av de mest populära ämnena som ofta ligger jämsides 

med bild och hemkunskap. Enligt en undersökning som Skolverket har gjort visar statistiken 

att två av tre elever anser att man har för litet antal timmar idrott och hälsa i skolan. Under de 

senaste åren har forskningar visat att ämnet idrott och hälsa är populärt bland eleverna,  

särskilt bland de yngre eleverna. Dock så tenderar ämnet att förlora något i popularitet på 

grund av för låg närvaron bland eleverna (Meckbach, 2004).  

 

SIH-projektets delstudier visar enligt Larsson (2010) på att det finns skillnader mellan  

grupperna flickor och pojkar när det gäller vilka aktiviteter som de föredrar i undervisningen.  

Pojkarna uppnår statistiskt sett oftare måluppfyllelse i ämnet idrott och hälsa, de erhåller  

också betydligt oftare det högre betyget men denna realitet bör problematiseras på samma vis 

som eleverna attityder. Carli (2004) påpekar att det fanns knappt några skillnader mellan 

flickor och pojkar före 1980-talet, problemet uppstod på senare tid i samband med införandet 

av samundervisning.  

 

Om man jämför de mål och kriterier som ligger till grund för betygsättning så är det enligt 

Grönlund (2007) svårt att förstå varför flickor får sämre betyg än pojkar i ämnet idrott och 

hälsa. Han visar att många hade trott på motsatt resultat då undervisningen även handlar om 
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att förstå sambandet mellan kost, hälsa och motion. Larsson m.fl. (2010) har i Skolverkets 

studie: Jämställda villkor i idrott och hälsa – med fokus på flickor och pojkars måluppfyllelse 

kunnat påvisa skillnader i betyg mellan pojkar och flickor i ämnet idrott och hälsa. De  

skillnader man har kunnat påvisa mellan pojkar och flickor i ämnet idrott och hälsa har berott 

på om eleverna har haft svensk eller utländskt bakgrund respektive vilken utbildningsnivå 

föräldrarna har haft (Larsson m.fl., 2010). 

 

Figur 1. Visar andel elever med utländskt respektive svensk bakgrund fördelat på pojkar och flickor i 

procent. 

(Larsson m.fl.,2010, s 9).  

 

Figuren ovanför visar andelen med utländsk respektive svensk bakgrund fördelad på pojkar 

och flickor i procent.  Utifrån vår tolkning av figur 1 har elever med svenska föräldrar har 

högre betyg i ämnet idrott och hälsa till skillnad från elever som har det sämre socialt ställt.  

Elever med utländsk bakgrund tenderar att få sämre betyg jämfört med elever med svensk 

bakgrund. 

3.3 Kön och jämställda villkor i ämnet idrott och hälsa.  
 

Larsson m.fl. (2010) har i tidigare svenska studier kunnat konstatera att lärare ser orättvisor 

som kan relateras till kön i undervisningen. Författarna betonar även att lärare saknar  

didaktiska redskap för att kunna motverka dessa orättvisor på sikt. Lärarnas ambition har 
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istället blivit pojkar inte ska få dominera lektionerna på flickors bekostnad. I intervjun  

nedanför kan man se hur en lärare i ämnet idrott och hälsa uppfattar bristande jämställdhet 

som ett problem i ämnet (Larsson m.fl., 2010). 

 

”Det är en väldigt bråkig och stökig klass – och väldigt många bråkiga killar i den klassen. Och 

mycket blyga tjejer. Så det är en olycklig mix. Killarna tar otroligt mycket plats och tjejerna 

själva har vågat komma och fråga: ”Det är mycket bättre när vi kör och jag har aldrig fått röra 

bollen och det är mycket bättre när vi får spela fotboll för oss själva.” Och det märks också, dem 

vågar mycket mer och så. Så där kör jag uppdelat” (Larsson m.fl, 2010, s 68). 

 

De flesta idrottslärarna i denna studie talar om flickor och pojkar i termer av att pojkar- vill 

mer, hörs mer, tar mer plats och syns mer. Fler av lärarna anser också att pojkar tar mer tid 

och uppmärksamhet under lektionerna. Könsmönstren visas enligt lärare tydligare i klasser 

som präglas av otrygghet och oklara roller. På motsvarande sätt tenderar könsmönstren att 

minska i klasser där eleverna är trygga med varandra, läraren och undervisningen(Larsson 

m.fl.,2010).  

 

Lentillon, Cogerino, & Kaestner (2006) påpekar att ämnet idrott och hälsa blir mer  

jämställdhetsinriktat. De menar även att ämnet är manligt inspirerat, vilket innebär att flickor 

riskerar att bli offer undervisningen eftersom idrott genom sin historia varit en manlig domän.  

Eftersom många fysiska aktiviteter som praktiseras har en mer maskulin kodning får elever av 

det kvinnliga könet inte lika stor uppmärksamhet i undervisningen. Det finns tydliga  

könsstereotyper som utmärks under lektioner i ämnet idrott och hälsa, då idrottslärare oftast 

tenderar till att ge pojkarna betydligt mer återkoppling än flickorna vilket ytterligare utmärker  

könsskillnader.  

 

Giota, (2006) visar i sin studie att flickor är mer prestationsorienterade samt har bättre yttre 

motivation än pojkar, vilket tenderar i att flickor ser sin egen förmåga som medfödd oftare än 

pojkar.  Flickor ser lärandet oftast som sitt främsta mål samtidigt som pojkar strävar många 

gånger efter yttre mål eller så kallade prestationsmål. Enligt Skolverket så förklaras flickors 

prestationer som positivt till studier om det är intressanta för individen. Under lektionerna så 

ger lärarna pojkar mer uppmärksamhet än flickor, pojkar får mer utmanade frågor, mer stöd 

såväl som kritik och mer uppskattning för sitt arbete (Skolverket, 2004). Trots att pojkarna är 

underordnade i klassrummet så påverkar deras prestationskrav hur de upplever skolan. Det 
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verkar som om flickorna lär sig mer och detta ser man genom att titta på deras betyg (Giota, 

2006, s 102). 

3.4 ”Pojkkrisen” 
 
I en rapport som Kimmel (2010) har skrivit, sätter han in den svenska diskussionen om pojkar 

och skolframgång i ett internationellt perspektiv. Enligt honom är ”pojkkrisen” i dagens skola 

ett av de större problemen eftersom pojkar anser att det är ”mesigt” eller ”töntigt” att vara 

duktiga på lektionerna och få bra resultat på proven. Denna kris handlar om kön och  

utbildning. Men författaren påpekar att genom att hantera genusfrågor i skolan som handlar 

om manlighet så kan man utforma lämpliga strategier för att sköta denna kris. Därför anser 

Kimmel att det är viktigt att markera att denna kris handlar om genus och inte om biologiskt 

kön. Det som utgör den så kallade pojkkrisen är:  

 

1. Färre män inom högre utbildningar. 

2. Flickor har bättre betyg än pojkar i alla ämnen utom i idrott och hälsa (Kimmel, 2010). 

Många lärare uttrycker sig enligt följande, att pojkar mognar senare än flickor vilket innebär 

att de inte kan koncentrera sig eller arbeta självständigt som flickor. Detta grundas på att de 

inte kan koncentrera sig eller arbeta självständigt. I skolan vill pojkar visa sin manlighet  

genom fysiska kränkningar som till slut leder till mobbning (Kimmel, 2010).  

 

”Att få bra resultat i skolan innebär att inte betraktas som en riktig pojke. Alla som får det 

löper stora risker – ett kraftigt minskat självförtroende, att förlora sina vänner, att bli 

mobbad. Det är genom kamraterna som elever lär sig könsbeteende. Kamrater  

bestämmer reglerna och driver igenom dem – konstant, obevekligt och skoningslöst” 

(Kimmel, 2010, s.30-31). 

 

Statistiken i Kimmels arbete visar att flickor har högre betyg i alla ämnen förutom i ämnet  

idrott och hälsa. Pojkar tenderar till att få sämre betyg i skolan eftersom de anser att man blir 

mindre populär genom att vara duktig i skolan. Pojkarna har svårare att koncentrera sig och 

det händer lätt att de lägger fokus på annat istället, Statistik visar att flickor har bättre betyg i 

de humanistiska ämnena medan pojkar ser dessa ämnen som feminina (Kimmel, 2010).  

Tidigare förklaringar till varför pojkkrisen utvecklades är ekonomisk omstrukturering som 

gjorde att flickor fick möjlighet till en likvärdig utbildning som pojkarna. Likvärdig  

utbildning ledde till feminisering av skolan vilket resulterade i flickors fördel, där  
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läroplanerna utformades efter flickors inlärningsegenskaper vilket gjorde att pojkarna fick 

anpassa sig. Pojkar lärde sig utifrån det nya tänket att sitta stilla, lyssna, räkna och skriva  

vilket var feminint beteende, de var tidigare vana vid att arbeta fysiskt. Samtidigt som det 

underlättade för flickor så var det ändå till pojkarnas fördel när de skulle skaffa jobb(Kimmel, 

2010) 

 

Det man som lärare kan göra åt pojkkrisen i skolan är att medvetandegöra hur elevens  

föreställningar om kön spelar in rörande dennes agerande, attityd i skolan samt inlärning. Som 

lärare bör man aktivt försöka bryta ner dessa föreställningar. Man ska även som lärare vara  

självkritisk och rannsaka sina egna åsikter om kön, inte acceptera pojkars mer utåtagerande 

och aggressiva attityd mot varandra. Det gäller också att ta hänsyn till att pojkar ofta  

utvecklas senare än flickor och därför kan ha svårare att koncentrera sig och arbeta  

självständigt (Kimmel, 2010). 

 

Enligt en studie som Giota (2006) gjort visar det sig emellertid att det finns  

utvecklingsmässiga t.ex. individuella och könsmässiga skillnader mellan elevers prestation i 

skolan. Detta har dock påverkat elevers beslut som medvetna val, prestationer och  

ansträngning på lektionerna. Trots denna kunskap och studier så saknas entydiga svar på  

varför flickor presterar högre i skolan än pojkar även om könsskillnaderna tycks variera  

mellan åldersgrupper och studier. Detta anses vara en förklaring till varför just elevernas  

studiemotivation tycks minska med ålder (Giota, 2006). 
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4. Teoretiskt perspektiv 
 

I detta avsnitt förklarar vi vår teoretiska utgångspunkt i denna studie. Vi har valt att ta stöd av 

genusteori och främst Hirdmans idéer och tankar. 

4.1 Hirdmans genusteori  
 
Genus är enligt Hirdman (2001) någonting som inte finns biologiskt utan är från en början en 

social konstruktion som är skapad av mannen. Kvinnliga och manliga könsorgan är någonting 

som man föds med medan genus är det man formas till via språket, kulturen och tänkandet. 

Genom att begreppet genus skapas blir målet att belysa och synliggöra föreställningar för 

ökad debatt och medvetenhet. Genussystemet och genuskontrakt är begrepp som ofta  

används i debatten och som är skapat av Hirdman (1988). 

 

Genussystemet är ett osynligt system som i samhället är styrande för människors agerande 

och således en ordningsstruktur av kön. Ordningen av människor utifrån genus har blivit  

basen för sociala, ekonomiska och politiska principer. Detta system har två grundregler som 

är dikotomi och hierarki (Hirdman, 1998;2001). 

 

1) Dikotomi betyder isärhållande och innebär att samhället ser könen som helt 

 åtskilda, vilket gör att manligt och kvinnligt är varandras motsatser, detta innebär att 

det inte går att exempelvis jämföra män och kvinnor eftersom de har helt olika  

förutsättningar. 

 

2) Hierarki står för att manen är normen. Det är män som är människor, därmed utgör de 

normen. Denna logik står för vad som anses vara normalt och acceptabelt vilket  

innebär att mannen är normen samtidigt som det påvisar att kvinnan blir motsatsen, 

d.v.s. avvikande och onormal. 

Hirdmans teori beskriver förhållandet mellan man och kvinna, som att kvinnan är en  

ofullständig version av mannen, och detta ses som normen. Hirdman menar att dikotomi  

skapar förutsättningar för att hierarki ska fungera och detta sker genom att ett isärhållande av 

könen upprätthålles (Hirdman, 2001). 
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4.4.1 Genussystemet  

 
Genussystemet beskrivs av Hedlin (2011) som ”förväntningar, föreställningar och processor 

som återskapas enligt ett bestämt mönster”. Tydliga exempel på dessa typer av föreställningar 

kan vara; ”tjejer leker med dockor och killar leker med bilar” eller ”kvinnan ska stå i köket 

och mannen ska vara i garaget och laga bilen” Eftersom samhället är utformat efter mannen 

som norm får kvinnor inte lika stor betydelse då mäns intressen sätts i fokus, det innebär att 

kvinnor inte riktigt passar in och risken blir stor att deras tankar inte värderas lika 

högt(Hedlin, 2011, s 16). Inom yrkesbranschen finns det kvinnodominerande yrken där  

vården och lärare är de som dominerar, båda dessa yrken har generellt sätt låg status och låg 

lön. De verksamheter som kvinnor står för får inte samma status som de räknas som  

”manliga”. Detta innebär att vi aldrig kan få jämställdhet i samhället så länge som mannen är 

normen (Hirdman, 2001). 

4.4.2 Genuskontraktet  

 
Relationer mellan män och kvinnor inom familjen, på arbetsplatsen och andra sociala  

sammanhang styrs av genuskontraktet. Mannen i denna teori framställs som den stereotypa 

personen för beskyddande och försörjande av familjen medan kvinnan är skapad för att föda 

barn och uppfostra dem genuskontraktet utformades för att historien skulle kunna beskrivas 

rättmätigt och för att skapa möjligheter för att kunna teoretisera kring ämnet genus. Hirdman 

menar att det enda sättet att se förändringar i könsmönstret ur ett historiskt perspektiv är  

genom tolkningar av mannens omhändertagande och kvinnans uppfostrande roll som under de 

olika tidsepokerna har varierat inom de sociala klasserna. Mannen och kvinnan har olika  

rättigheter och skyldigheter i samhället där genuskontraktet skapar dessa begränsningar och 

möjligheter. Med sin hypotes menar Hirdman att en människas skyldigheter och rättigheter 

aldrig är byggt på styrkor och svagheter som en person besitter, utan det är en del av  

genuskontraktet(Hirdman, 2001). 
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5. Metod  
 

I detta metodkapitel beskrivs hur undersökningen genomfördes och varför vi valde den metod 

vi gjorde.  

5.1. Metodval 
 

För att kunna genomföra denna studie så använde vi oss av en kvalitativ metod.  De metoder 

för insamling av information som förknippas med kvalitativ forskning har länge tillämpats av 

samhällsvetare.  Den mest kända av dessa metoder är deltagande observation, som innebär att 

forskaren under lång tid ägnar sig helt åt undersökningspersonerna i syfte att få en  

heltäckande och djupgående bild av organisationen eller institutionen som studeras (Bryman, 

2011). Den vanligaste vetenskapsuppfattningen som Backman (1998) beskriver av kvalitativa  

metoder är att den omgivande verkligheten betraktas som en social, individuell och kulturell 

konstruktion. Valet av metod grundades på uppfattning av att upplevelser inte kan mätas, utan 

endast formas av de som upplevt detta (Bryman, 2011). Kopplat till Brymans (2011) tankar 

ville vi därför undersöka lärarnas uppfattningar om bedömning och betygsättning för pojkar 

och flickor i ämnet idrott och hälsa. 

5.2 Intervjumetodik 
 
Enligt Kvale (1997) betyder kvalitativa studier att forskaren försöker förstå och beskriva  

fenomen i den intervjuades värld. Därför valde vi att använda oss utav en semistrukturerad 

intervju vilket innebär att vi varken använder oss av ett strängt frågeformulär eller öppet  

samtal. Syftet med våra intervjuer var att få de intervjuade att ge så uttömmande svar som 

möjligt som vi kan sedan kan använda oss av i vår studie. Intervjufrågorna anpassade vi på så 

sätt att de intervjuade skulle berätta så mycket som möjligt om sina erfarenheter, sitt synsätt 

och sin inställning relaterat till vårt problemområde. Enligt Johansson och Svedner (1998) 

erhåller man informationen man vanligen söker vid examensarbeten inom lärarutbildningen 

bäst genom intervju.  

 

Vi använde oss utav anteckningar när det gällde intervjuerna för att få med de viktigaste  

samtidigt som vi spelade in intervjuerna på band. Enligt Johansson och Svedner (1998) är 

detta bra därför man kan pausa vilket gör att man kan förstå viktiga tonfall samt brutna  

meningar som sker under intervjun. Det ses även som en fördel därför att det kan vara svårt 

att hinna med att anteckna allt som förekommer under samtalet. 
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5.3 Genomförande av intervjuerna 
 
Intervjuerna som genomfördes ägde rum den elfte respektive tolfte mars. Intervjuerna  

planerades med de intervjuade för bästa möjliga utförande. Två av intervjuerna genomfördes 

den elfte mars vilket innebär att de fyra resterande genomfördes den tolfte mars. Detta ägde 

rum i lärarrummet som vi hade tillgång till för att i lugn och ro kunna genomföra våra  

intervjuer. I och med att vi fick tillträde till lärarrummet tidigare än bestämt så kunde vi  

förbereda oss och samtidigt kontrollera att bandspelaren fungerade. Innan vi började med 

intervjuerna så fikade vi med lärarna och gav information om hur intervjuerna skulle  

genomföras. Det vi informerade lärarna om var hur lång tid intervjuerna skulle ta och vad 

intervjufrågorna skulle handla om. Trots vårt försök att utföra intervjuerna utan några  

störningar så blev vi avbrutna av personal och telefon, dessa avbrott påverkade såklart  

intervjuerna och ansågs störande. Efter genomförda intervjuer tydliggjorde vi för alla  

respondenter att alla skolor och personer skulle avidentifieras. Vi sammanställde sedan  

intervjusvaren genom att lyssna på våra bandinspelningar från intervjuerna.  

5.4 Urval 
 

Bryman (2011) beskriver målstyrda urval som en metod där undersökningen bygger på  

sådana urval som i huvudsak handlar om att välja ut en enhet (individer, organisationer,  

dokument och avdelningar) med direkt hänvisning till de forskningsfrågor som har  

formulerats. Ur ett målinriktat urval valde vi att hämta underlaget från lärare som undervisar i 

ämnet idrott och hälsa på gymnasienivå eftersom de var relevanta för våra forskningsfrågor.  

Enligt Kvale (1997) så bör antalet intervjuer i en kvalitativ studie ligga kring 5-25 personer 

och med tanke på tiden som undersökningen måste följa samt antal arbetande idrottslärare i de 

två kommunerna, blev fem stycken idrottslärare ett lämpligt antal att intervjua. Vi valde ut två 

kommuner utifrån bekvämlighetsurvalet som enligt Bryman (2011) innebär att man arbetar 

med sådana personer som för tillfället råkar finnas tillgängliga för intervjuer. Vi valde att  

arbete med fem stycken lärare, varav en kvinnlig och fyra manliga, dessa lärare har olika 

många år i yrket vilket möjliggör att de ser eventuella skillnader inom undervisningen. Vi 

genomförde vår studie på två olika gymnasieskolor där vi kontaktade lärarna genom telefon 

och mejl. Vi berättade om studiens syfte, genomförande och metoder där vi sedan bestämde 

tid och plats för intervjuerna. 
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5.5 Etiska aspekter 
 
Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns det fyra huvudsakliga etiska krav som forskare ska ta 

hänsyn till i sina undersökningar. Inför varje vetenskaplig undersökning skall ansvarig  

forskare göra en vägning av värdet av det förväntade kunskapstillskottet mot möjliga risker i 

form av negativa konsekvenser för berörda undersökningsdeltagare. Vi förhåller oss till dessa 

fyra kraven under vår undersökningsprocess på följande vis: 

 

 Ett av kraven är informationskravet, som innebär att vi som forskare måste informera 

deltagarna om deras uppgift i projektet och om vilka villkor som gäller för deras  

deltagande.  

 

 Det andra etiska kravet är Samtyckekravet som handlar om att deltagarna själva måste  

bestämma över om de vill vara med i vår studie. Vi som forskare ska berätta för  

deltagarna att det är helt frivilligt att delta i undersökningen och att man har rätt att 

avbryta sin medverkan under hela processen utan att några problem uppstår för de  

intervjuade. 

  

 Det tredje etiska kravet som är Konfidentialitetskravet innebär att vi som forskare ska 

ge människorna som deltar i vår undersökning största möjliga konfidentialitet. Vi som 

forskare ska även förvara personuppgifter på ett sådant sätt så inga obehöriga kan ta 

del av dem.  

 

 Det sista etiska kravet är nyttjandekravet som betonar att insamlat underlag endast får 

användas till forskning (Vetenskapsrådet, 2003). 

 

Det vi gjorde för att genomföra intervjuerna utifrån vetenskapsrådet (2002) fyra huvudsakliga 

etiska krav var att ha ett möte med respondenterna innan avsatt intervju. Detta hade vi  

på grund av informationskravet för att kunna ge deltagarna information om vilka etiska  

forskningsprinciper vi följde och att ge grundlig information om uppsatsens ämne. I mötet 

med de intervjuade förklarade vi även att sekretess kommer gälla alla som intervjuas och att 

deltagarna kommer att avidentifieras i undersökningen. Vi har i vår uppsats arbetat med  

konfidentialitetskravet genom att samtliga intervjuade har fått sin ålder avrundad till närmsta 
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femårsintervall samt fått fiktiva namn. Samtyckekravet bearbetade vi genom att innan  

intervjuerna startade så informerade vi deltagarna om att det var frivilligt att delta i vår  

undersökning och att de hade möjlighet till att avbryta sin intervju när som helst. Efter  

intervjuerna var avslutade så informerade vi deltagarna om att underlaget endast kommer att 

användas till forskning. Därmed uppfylldes även Nyttjandekravet.   

 

5.6 Reliabilitet och Validitet  
 
Reliabiliteten påverkas på grund av de intervjuades olika erfarenheter när man frågar om  

åsikter eftersom de intervjuade har olika utbildningar, bakgrund och antal år i yrket (Bell, 

2000). De problem som kan uppstå i vår intervju är bland annat tillförligheten gällande de 

intervjuade eftersom vi inte kan avgöra om informanterna svarade sanningsenligt på våra  

intervjufrågor. Detta kan påverka reliabiliteten genom att det ger en annorlunda syn på lärares 

uppfattning om betygsättning för pojkar och flickor i idrott och hälsa. 

 

Kvale (1997) påpekar att ”validiteten i intervjusituationen handlar om tillförlitligheten hos 

intervjupersoners rapporter och kvaliteten i själva intervjun där det bör ingå att ifrågasätta 

meningen i det som sägs och ständigt kontrollera den erhållna informationen”. Enligt Kvale 

(1997) framhäver våra intervjuer det subjektiva genom att de är uppbyggda på ett mindra  

antal intervjuer. Validitet handlar om att mäta det man verkligen avser att mäta. I med detta så 

har urvalet stor betydelse vilket gjorde att vi inför vår intervju gjorde så att vi valde att  

intervjua lärare som undervisar i ämnet idrott och hälsa 

 

Enligt Bryman (2011) är reliabilitet och validitet viktiga kriterier för att man ska kunna få en 

bild av kvaliteten i en undersökning. Inom den kvalitativa forskningen delas begreppen 

reliabilitet och validitet in i fyra anpassningsbara delar:  

 

 Extern reliabilitet står för den utsträckning en undersökning kan upprepas. I en  

kvalitativ studie som denna, anses detta kriterium vara svårt att uppfylla, eftersom det 

är omöjligt att ”frysa” en social miljö. 

 Intern reliabilitet betyder att medlemmarna i ett forskarlag ska komma överens om hur 

de ska tolka den information som de har samlat in. I denna studie tolkade vi den  
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insamlade informationen individuellt för att sedan kunna jämföra och diskutera tills vi 

var överens.  

 Intern validitet handlar om att det ska finnas en överensstämmelse mellan forskarens 

observationer och de teoretiska begrepp som har utvecklats i studien.  

 Extern validitet innefattar den utsträckning som forskningsresultatet kan generaliseras 

till andra sociala miljöer och situationer. Den externa validiteten utgör ett problem för 

kvalitativa forskare i och med de begränsande urval som används vid undersökningar 

(Bryman, 2011). För att öka uppsatsens validitet lämnade vi en redogörelse till alla 

deltagarna för att de skulle kunna se vad de har sagt för något under intervjuerna samt 

för att få informationens innehåll bekräftad.   
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6. Resultat och Analys  
 
I detta avsnitt kommer de resultat att presenteras som vi kunnat utläsa utifrån vår forskning. 

Resultatet kommer att förenklas på så vis att vi besvarar en fråga i taget och kommer därmed 

att presentera i den ordning vi lagt fram frågorna. I detta kapitel kommer resultatet dels att 

diskuteras och analyseras utifrån den tidigare forskningen (Avsnitt 3), dels utifrån vår teori 

(Avsnitt 4). 

6.1 Presentation av respondenter  
 

Av de intervjuade respondenterna har vi på grund av anonymitetsprincipen, fingerat 

namnen och avrundat åldern till närmaste femårsintervall. 

 

”Stefan” 40 år. Arbetar på en gymnasieskola som lärare i ämnet idrott och hälsa och 

har arbetat som lärare i nio år. 

 

”Sofia” 35 år. Arbetar på en gymnasieskola som lärare i ämnet idrott och hälsa, samt 

har behörighet i ämnet svenska på högstadiet och har arbetat som lärare i fyra år. 

 

”Henrik” 40 år. Arbetar på en gymnasieskola som lärare i ämnet religion samt idrott 

och hälsa och har arbetat som lärare i åtta år. 

 

”Magnus” 45 år. Arbetar på en gymnasieskola som lärare i ämnet idrott och hälsa och 

har arbetat som lärare i 16 år. 

”Roger” 35 år. Arbetar på en gymnasieskola som lärare i ämnet idrott och hälsa och 

har arbetat som lärare i 10 år. 

6.2 Vilka faktorer menar lärarna har betydelse för flickors och 

pojkars  

aktivitet, närvaro och lärande till ämnet idrott och hälsa? 

6.2.1 Tema traditionella faktorer  
 

De faktorer som har stor påverkan och ligger till grund för betygsättningen i ämnet idrott och 

hälsa är elevernas inställning, närvaro och idrottsprestationer.  Det gäller för eleverna att 

kombinera dessa för att nå det högre betyget. Närvaro ligger inte till grund för  
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betygsättningen eftersom det inte står någonstans i styrdokumenten att detta ska betygsättas, 

däremot har man det alltid i baktanke eftersom det står i styrdokumenten att eleven ska ge-

nomföra olika aktiviteter som befäster eller utvecklar den kroppsliga förmågan, så är du inte 

där kan du inte genomföra aktiviteterna. Detta leder till att läraren inte får något  

betygsunderlag som leder till att betyg inte kan sättas. En lärare uttrycker sig följande: 

 

”Det är klart att eleverna måste vara närvarande för att i huvud taget få ett betyg. Så det 

är ju inget att sticka under stolen. Närvaron är oerhörd viktigt i vårt ämne och alla andras 

ämne också, jag menar utan den så får du inget betyg. Men ligger den till grund för  

betygsättningen? Det är ett frågetecken. Där kan ni från högskolan fundera hur länge som 

helst om det ska vara betygsgrundande eller inte betygsgrundande. Men när ni väl sitter 

där ser det så här: har nu ”Calle” varit här och gjort någonting eller inte varit här och 

gjort någonting. Har han då varit här och gjort någonting och visat på prov på det så är 

det synligt och klarat av ett moment av alla de man ska klara, så närvaro är  

viktigt!” (Roger). 

 

Granskar man lärarnas uppfattning om vad som ligger till grund för betygsättningen 

gällande närvaron så anser majoriteten av lärarna att även närvaron ligger till grund för  

betygsättningen. Lärarna anser att närvaro är viktigt men det är inte närvaron i sig som 

betygsätts, utan det som är viktigt är att man som lärare kan se den utvecklingen som 

sker hos eleverna under terminens gång. Respondenterna var enade om att för att få ett 

högre betyg så spelar närvaron en stor roll. Om eleverna inte är närvarande så blir  

konsekvensen att det blir svårt att se deras kunskaper och är eleverna bara närvarande 

50 procent av tiden så får man en sämre bild av deras kunskaper än om eleverna varit 

med på lektionerna fullt ut.  

 

Alla respondent är eniga om att den teoretiska biten i ämnet idrott och hälsa är oerhört 

viktig.  

”Språket i ämnet idrott och hälsa är jätteviktigt eftersom du måste ha en viss träningsvokabulär för 

att kunna prata träning. Ett tydligt exempel är om jag säger hög intensiv träning och du har varken 

provat på det eller vet vad det är så är det ordet rätt så meningslöst för dig. Detta bevisar att du inte 

har kunskaperna för att kunna genomföra denna typ av träning. Därför är det viktigt att kombinera 

det teoretiska med det praktiska för bästa möjliga resultat” (Magnus).  

 

Flera av de intervjuade påpekade att det är viktigt att man kombinerar teori med praktik 

i ämnet idrott och hälsa för att kunna ge eleverna en möjlighet och bättre kunskaper för 
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att kunna nå ett högre betyg. Vissa av lärarna som har arbetet i många år betonar att 

skriftliga prov är något som har kommit på senare tid med de senaste betygskriterierna 

men att det är viktigt att inte glömma bort att idrott och hälsa är ett praktiskt ämne. 

Många uttrycker sig att det är viktigt med den teoretiska delen men att den inte får ta 

över ämnet, samtidigt är det helheten som man tittar på och bedömer, att man vet vad 

man gör och kan genomföra och att det är en idrottslig prestation som ligger i grunden. 

Är eleven så pass duktig och kan utföra en aktivitet så ska man även kunna förklara 

varför man gör det, vilka effekter det får, hur man kan tillämpa det och att kunna variera  

upplägget så att man fattar vad man sysslar med och varför, då har man förstått  

helheten. 

 

Lärarna som vi intervjuade var enade om att de just inte har skriftliga prov utan  

förhåller sig mer till inlämningsuppgifter, träningsdagböcker och kostdagböcker vilket 

självklart ingår i bedömningen kring hur eleven bedömer sig själv och sin utveckling. 

Vissa av lärarna påpekade att det gamla tänket fortfarande speglar sig hos  

yrkesverksamma idrottslärare då det än finns lärare som först och främst bara fokuserar 

på de praktiska momenten i ämnet idrott och hälsa. En av de intervjuade fick frågan om 

det är många lärare som fokuserar enbart på det praktiska och inte det teoretiska, då 

blev svaret följande: 

 

”Jag tror att många gör det enkelt för sig själva. Men då har man svårt att uppnå de  

centrala innehållen kan jag tycka. Visst kan jag muntligen fråga en elev men då har jag 

inte det nedskrivet någonstans och när jag väl kommer till den dagen, där jag ska sitta och 

bedöma och ge slutbetyg, kommer det att bli svårt för mig att komma ihåg vad den eleven 

sagt just det datumet. Men visst vill man ta det muntligt så kanske man som lärare får ta 

och skriva ner det som eleven har sagt. Så det är nog viktigt för eleven som måste kunna 

tydliggöra vad de har lärt sig och praktiskt har vi bara de kroppsliga förmågorna. Men jag 

tror nog att man tycker det är lite jobbigt att man istället gör det enkelt för sig själv  

genom att lämna det vid sidan” (Henrik).  

 

Orsaken till att elever i skolan oftast blir uppjagade är på grund av proven. Just i ämnet 

idrott och hälsa så kan man variera dessa muntliga, praktiska och skriftiga prov. Idrott 

och hälsa är ett av få ämnen som har möjlighet till detta. Vissa uttrycker att det  

underlättar vid bedömning eftersom eleverna får flera olika möjligheter att visa upp sig. 
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Man kan exempelvis kompensera genom det praktiska ifall man inte är så vass på det 

skriftliga. Man kan dessutom använda sig utav muntliga prov.  

 

Respondenterna betonade att förr i tiden baserades undervisningen på  

idrottsprestationer, där man bland annat skulle springa en viss tid för att få det högre 

betyget eller hoppa en viss höjd, allt som man gjorde betygsattes och den teoretiska 

delen kom inte på fråga. Respondenterna var enade om att elevernas inställning och 

samarbetsförmåga inte finns med i kunskapskraven och att man inte ska bedöma dessa, 

men de är också kopplade till annat. Om eleverna har en positiv inställning till  

lektionerna och tycker om idrott och vill hålla igång, så blir de nyfikna på att prova på 

vilket också bidrar till att de syns mer, hörs mer och tar mer plats, de frågar mer vilket 

gör att de blir mer involverade på lektionerna. En av de intervjuade uttrycker sig  

följande: 

”Elevernas inställning är viktig enligt mig, det har ingenting att göra med fjäsk eller 

 liknande. Det har att göra med om eleverna är intresserade av det man gör eller håller på 

med, visar att man har intresse så har man också benägenhet att lära sig lite mera och 

man vill prova på nyare saker. Man tillbringar lite mer tid på den platsen än vad man 

hade gjort vid lägre intresse eller inställning. Dock så är detta inte grund för betygsättning 

och det är likadant när det gäller närvaron, man har det i åtanke, det är hårfint” (Sofia).   

 

En av respondenterna påpekar att samarbetsförmågan också är någonting som inte ska  

betygsättas utan det är en egenskap som folk i allmänhet har eller inte har mer eller mindre av. 

Många av lärarna anser att man inte ska betygsätta samarbete mellan eleverna men att det 

ändå finns i åtanke. Det kan givetvis vara till grund för att kunna göra en notis om att det kan 

finnas en antydan till betygsättning om en person kan samarbeta för det kan handla om  

säkerhet, det är hyggligt viktigt men inte avgörande. Vissa av våra intervjuade anser att det 

inte hade blivit samma fart på lektionerna om inte samarbetet hade funnits där. För att det ska 

bli bra fart och stämning på lektionerna är samarbete ett viktigt moment. 

 

”Jag försöker att se bedömningen som en trappa hela tiden och det säger jag till eleverna 

när de kommer hit i årskurs ett. Jag tror att många elever är förstörda på grund av det 

gamla tänket, det vill säga att jag aldrig kommer kunna få ett bra betyg ändå så jag  

behöver inte kämpa för det. Man var tvungen att springa slingan här uppe som var 2,3 

 kilometer på nio minuter för att få betyget MVG innan. Medan jag kan tycka ta dig runt 

och vi kollar hur snabbt det gick denna gång, hur du tog dig runt, Sen kollar vi en annan 

gång om det gick bättre, hur var det tänkt denna gång, har du tränat till denna gång. Det 
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är mycket sådant som är viktigare. Visst sen får de som kan också glänsa någon gång 

ibland men inte att man som lärare mäter eller tar tid på sådana aktiviteter” (Stefan).   

 

Respondenterna var enade om att det gamla tänket hos idrottslärare idag har förändrats, 

det vill säga att man idag fokuserar istället på flera moment i undervisningen än bara en 

del under idrottslektionen. Lärarna påpekar samtidigt att ämnet idrott och hälsa är ett 

praktiskt ämne som ska ge eleverna möjlighet till att utveckla sin kroppsliga förmåga 

och för att detta ska ske använder man sig av flera delar i lektionerna. Flera av lärarna  

uttrycker att om man är en A elev så ska man vara duktig på idrott. Det finns inga  

direkta problem med eleverna som är duktiga på idrott men samtidigt strävar mot att bli 

bättre. En av våra intervjuade anser att det är viktigt att tänka på idrottsprestationer då 

det är viktigt för ämnet idrott och hälsa, han förklarar att om man tittar på  

betygsättningen så är prestationer en del av det, men betonar samtidigt att det inte är 

avgörande heller för att få ett slutgiltigt betyg, utan det handlar om att ”knyta ihop 

säcken” för att de ska samarbeta ihop för ett slutbetyg. Det finns dock personliga  

skillnader mellan eleverna beroende på person samt vilken typ av inriktning man har 

valt. 

6.2.2 Analys  
 

En respondent säger att flickorna har börjat tar för sig mera och visar att de kan lika mycket 

samt gör lika mycket som pojkarna på lektionerna. Respondenterna tror att anledningar till att 

tjejerna börja komma ikapp pojkarna i ämnet beror på flera olika saker som är följande: att 

ämnet har blivit mer teoretiskt, att flickor har anpassat sin smidighet och rörelse till lekar på 

ett helt annat sätt samt för att musik och rörelse har fått ett sådant centralt innehåll i ämnet 

idrott och hälsa. 

 

Ur Hirdmans (1998) teoretiska perspektiv så tolkar vi resultatet utifrån att dikotomi skapar 

förutsättningar för att hierarki ska fungera, vilket innebär mannen utgör normen och gör att  

kvinnan blir avvikande. Resultatet pekar på att det är flickorna som har varit problemet att de 

har fått lägre betyg och inte betygsättningen. Dock så finns det faktorer som har stor påverkan 

på ämnet när det gäller betyg som närvaro, idrottsprestationer, samarbetsförmåga, elevens 

inställning och skriftliga prov. För att få ett slutgiltigt betyg är det viktigt enligt  

respondenterna att alla dessa beståndsdelar samarbetar med varandra. Hirdman (1998)  

förklarar dikotomi som att samhället skiljer på könen, vilket gör att manligt och kvinnligt blir 
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varandras motsatser, detta innebär att man inte kan jämför män och kvinnor eftersom de har 

olika förutsättningar. Detta speglar sig i respondenternas svar som pekar på att flickor och 

pojkar ses som homogena grupper, en av de intervjuade anser detta som ett problem och  

betonar att det är viktigt att man som lärare kan anpassa lektionen så att den utgår utifrån båda 

könens förutsättningar.  

6.3 Hur ser lärarna på flickornas möjligheter att få lika höga  

betyg som pojkarna i ämnet idrott och hälsa? 

6.3.1Tema likvärdighet flickor och pojkar  
 
Alla lärare vi intervjuade ansåg att flickorna börjar komma ikapp pojkarna i ämnet idrott och 

hälsa när det gäller betyg.  Man betonar att flickorna har börjat tar för sig mera och visar att 

de kan lika mycket samt gör lika mycket som pojkarna på lektionerna. Man betonar även det 

kan bero på att ämnet idrott och hälsa har blivit mer att du själv ska resonera kring din hälsa, 

vad det är som får dig att må bra, just detta att bibehålla, utveckla, fundera och resonera är 

något som verkar passa flickor bättre.  

 

De skillnader man kan man märka mellan flickor och pojkars prestationer utifrån  

betygskriterierna gällande olika aktiviteter är att flickor generellt gillar mer rörelse till musik 

och gymnastik.  Medan pojkar tycker generellt att bollsporter är roligare.  

 

”Rörelse till musik är så att flickor kan bättre än pojkar, varför ingen aning? Många flickor  

tycker det är roligare än vad pojkar gör. Men tänker man övervägande så antar jag att pojkar är 

mer för bollsporter och flickor är mer för rörelse till musik samt dans” (Sofia). 

 

Enligt respondenterna så försöker man variera undervisningen i så hög grad som möjligt när 

det gäller i vilka aktiviteter som ska förkomma mest under lektionerna i idrott och hälsa men 

de skillnader man kan se utifrån respondenternas svar är att lärarna väljer att lägga mer fokus 

på vissa aktiviteter.  De aktiviteter som får mer fokus utav de olika lärarna är: Rörelse till  

musik, styrka i olika former, olika bollsporter och friluftsliv.    

 

En av lärarna påpekar om man vill att flickor och pojkar ska bli lika behandlade under en  

idrottslektion så är det viktigt att man som idrottslärare försöker se alla eleverna oberoende 

om det är flickor eller pojkar. Läraren anser att det är viktigt att man inte ger mer  

uppmärksamhet till något av könen samt att man går in med visionen att alla elever ska kunna 
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vara med på lektionen samt känna att de fixar att vara med. Men för att få detta att funka i en 

aktivitet är det viktigt att pojkarna anpassar sig efter flickorna och att flickorna anpassar sig 

efter pojkarna. Läraren betonar även att ibland kan det vara flickorna som behöver tuffa till 

sig lite för att kunna hänga med i ett spel och att pojkarna behöver backa lite från sina  

positioner. Det vill säga ett både givande och tagande för båda könen.  

6.3.2 Analys  
 
Ur Hirdmans (1998) teoretiska perspektiv så tolkar vi resultatet utifrån vårt analysverktyg 

som är genus för att kunna beskriva det ”sociala, kulturella och historiska föränderliga i vad 

det är att vara kvinna eller man”. Utifrån resultatet är det tydligt att lärare uttrycker sig att 

pojkar och flickor är varandras motsatser, pojkar tenderar till att tävla samtidigt som flickorna 

utövar aktiviteten för att har roligt. På grund av detta anser lärarna att pojkar lättare kan  

uppfylla traditionella faktorer som ansträngning och idrottsprestationer i jämförelse med 

flickor. Dessa faktorer påverkar betygsättningen i ämnet idrott och hälsa. Med utgångspunkt 

utifrån Hirdmans (1998) teori kring dikotomi och hierarkin framstår pojkarna som normen för 

idrottslektionerna. Hirdman (1998) menar att dikotomi skapar förutsättningar för att hierarki 

ska fungera och detta sker genom att ett isärhållande av könen uppstår. Detta kan kopplas till 

att respondenten menar att det är viktigt att pojkarna möter flickorna på deras nivå samtidigt 

som flickorna tar ett steg upp till pojkarnas läge. Det gäller för flickorna att våga ta för sig 

mera för att det ska bli mer jämställt och att bedömningarna av eleverna ska kunna bli  

likvärdiga under idrott och hälsa. Enligt respondenterna ska det egentligen inte finnas några 

olika skillnader mellan flickor och pojkar i ämnet idrott och hälsa. Tolkar man vårt resultat 

visar det tydligt att respondenterna anser att pojkar är något bättre i ämnet idrott och hälsa än 

flickor, vilket tenderar att flickors intressen inte har lika stor betydelse. Hedlin (2011) betonar 

i och med att flickor inte riktigt passar in blir risken stor att deras tänk inte värderas lika högt 

som pojkarnas.  
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7. Avslutande diskussion 
 
I detta avsnitt diskuteras och analyseras ovanstående resultat med utgångspunkt tagen i  

studiens frågeställningar. 

7.1 Metoddiskussion 
 

Undersökningen genomfördes genom kvalitativ metod och med hjälp av semistrukturerade 

intervjuer. Kvalitativ metod är enligt Kvale (1997) något som ger forskaren redskap för att 

förstå hur individen upplever en viss händelse. Avsikten med att använda sig utav  

semistrukturerade intervjuer var att besvara studiens frågeställningar. Problem som uppstod 

under intervjuerna var att respondenterna stundtals tenderade att avvika från ämnet vilket 

gjorde att kvaliteten på intervjuerna försämrades. Bryman (2011) menar att för bästa resultat 

är enkätundersökningar alternativet eftersom de fungerar bättre med ett större antal  

respondenter, dessutom menar han att enkäter inte anses lika djupgående som  

semistrukturerade intervjuer. Utifrån detta valdes semistrukturerade som alternativ för att 

samla data till denna undersökning. Önskemål fanns om att genomföra bättre intervjuer,  

samtidigt på grund av bristande möjligheter till lokaler med bättre miljö, samt tidsbristen hos 

respondenterna påverkade vilket gjorde att vi fick mindre tid än vad vi önskade på att  

genomföra intervjuerna. Bell (2000) betonar att lärare har olika utbildning, bakgrund och  

antal år i yrket vilket leder till att man får olika infallsvinklar. Hirdmans (1998) genusteori 

blev vid analysen av resultatet nödvändig och relevant för att besvara studiens frågeställningar  

eftersom Hirdmans teori visar på strukturer och ordningar som råder i samhället, där det sker 

en uppdelning mellan flickor och pojkar. Andra tänkbara teorier som man kan koppla till  

genus och som skulle kunna vara relevanta för denna studie är Foucaults maktteori och  

Connells maskulinitetsteori. Innehållet utifrån en kvalitativ metod kan inte enligt Widerberg 

(2002) ge en komplett bild av verkligheten, detta på grund av att verkligheten ständigt och 

jämt förändrar sig. Widerberg (2002) menar att innehållet för kvalitativ metod endast bör ses 

som en representation av något, det vill säga att det inte är en avspegling av verkligheten.  

 

De lärdomar vi kan ta med oss till nästa gång är att planera intervjuerna i god tid för att  

arbetet ska kunna rulla på och hela tiden bli bättre. Det vill säga att det är viktigt att man är 

tydlig i hur lång tid man behöver för att kunna genomföra sina intervjuer när man tar kontakt 

med den målgrupp man vill undersöka. Att man ska noga planera vägen i uppsatsskrivandet 
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för att det ska bli lättare med tiden, man ska inte fastna på småsakerna i arbetet utan fokusera 

istället på helheten eftersom det lönar sig i längden. 

7.2 Resultatdiskussion  
 
Enligt respondenterna i denna studie påverkas betygsättningen i idrott och hälsa av  

faktorer som närvaro, skriftliga prov, elevernas inställning, samarbetsförmåga och  

idrottsprestationer. De intervjuade betonar också att ingen av dessa faktorer ligger till grund 

för betygsättningen utan det gäller att man som elev kombinerar dessa beståndsdelar för att 

kunna få ett slutbetyg. En av respondenterna påpekar att elevernas inställning handlar om hur 

eleven själv väljer att arbeta sig framåt och ta hand om sin hälsa vilket är något som faktiskt 

värderas. Vincent (2007) visar att faktorer som närvaro, punktlighet, attityd, ansträngning och 

deltagande inte är lärandemål utan är förutsättningar för att inlärning ska kunna ske. Precis 

som Vincent (2007) betonar kan man se likheter mellan de traditionella faktorer som han  

presenterar och de faktorer som respondenterna betonar anses vara viktiga för betygsättningen 

i ämnet idrott och hälsa. Respondenterna anser att dessa faktorer är viktiga för en elev att  

uppfylla för att kunna erhålla ett slutbetyg. Larsson m.fl. (2009) påpekar däremot att  

idrottslärare upplever svårigheter med att sätta betyg i ämnet idrott och hälsa för att det  

innehåller så många delmoment, att det blir svårt att hinna med att se alla eleverna. En  

tolkning som man kan göra utifrån resultatet i denna studie är att om man ska utgå från alla 

dessa faktorer i sin bedömning i undervisningen blir det svårt att hinna med att se varje elev. I 

de olika aktiviteterna speglar sig olikheter mellan flickor och pojkars olika förutsättningar. 

Respondenterna anser därmed att det är viktigt att pojkarna möter flickorna på deras nivå  

samtidigt som flickorna våga ta för sig mer för att det bedömningarna av eleverna ska kunna 

bli likvärdiga under lektionerna i idrott och hälsa.  

 

Respondenterna menar att flickornas möjlighet till att få lika höga betyg som pojkarna i ämnet 

idrott och hälsa beror på att ämnet har blivit mer teoretiserat, samt att flickor kan anpassa sin 

smidighet och rörelse till lekar på ett mer givande vis, vilket betonas som ett central innehåll i 

ämnet. I enlighet med Hirdman (1998) teori kring dikotomi, så kan man se att  

respondenternas syn på flickor respektive pojkar är att könen har olika förutsättningar i ämnet 

idrott och hälsa. En tolkning som kan göras utifrån resultatet är att i likhet med Kimmels 

(2010) studie beror flickornas möjlighet till att få lika höga betyg som pojkarna på deras  

förmåga att lättare koncentrera sig och att lägga fokus på arbetet. Respondenterna anser för att 

det ska bli mer jämställt på lektionerna så är det viktigt att pojkarna möter upp flickorna på 
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deras nivå, samtidigt är det viktigt för tjejerna att ta ett steg upp till killarnas nivå. Lentillon, 

Cogerino och Kaestner (2006) skriver att det finns tydliga könsstereotyper som utmärks under 

lektionerna i ämnet idrott och hälsa, där idrottslärare oftast tenderar till att ge pojkarna mer 

återkoppling än flickorna. Resultatet ger underlag för en tolkning att idrottslärare ger mer 

återkoppling till pojkar för att de ”vill mer, hörs mer, tar mer plats och syns mer” under  

idrottslektionerna. Detta har likheter med resultatet från denna studie då en av de intervjuade 

ansåg detta som ett problem och betonade att det är viktigt att man som lärare kan anpassa 

lektionen efter båda könens förutsättningar. En tolkning som kan göra utifrån resultatet är att 

det är viktigt att man som lärare kan anpassa lektionen så att den utgår från båda könens  

förutsättningar för att man ska kunna skapa möjligheter för flickor att få lika höga betyg som 

pojkarna i ämnet idrott och hälsa. 

 

Larsson (2010) visar att det finns skillnader mellan grupperna flickor och pojkar när det gäller 

vissa aktiviteter som de föredrar i undervisningen.  Att pojkar statistiskt sett oftare uppnår 

måluppfyllelse i ämnet idrott och hälsa. De likheter man kan se mellan Larsson (2010) och 

vårt resultat är att respondenterna betonar att pojkar tenderar att få högre betyg i ämnet idrott 

och hälsa eftersom de är generellt mer intresserade av idrott. Detta gör att pojkar tenderar till 

att prestera bättre på lektionerna. I enlighet med Larsson (2009) visar resultaten från denna 

studie att det har varit flickorna som har varit problemet till att de har fått lägre betyg och inte 

betygsättningen. Larsson (2009) visar att det är klart och tydligt att elever med välutbildade 

föräldrar har högre betyg i ämnet idrott och hälsa till skillnad från elever som har det sämre 

socialt ställt.  

7.3 Förslag till vidare forskning  
 

Det vi anser skulle varit intressant att studera vidare på utifrån vår studie och analys, är man 

gör en längre studie angående detta problem och på så vis komma fram till en möjlig lösning 

så att ämnet idrott och hälsa blir så jämställt som möjligt. Att man inte märker stora skillnader 

i betyg bland flickor och pojkar, det vill säga att minska glappet mellan de olika könen. Det 

som vi anser skulle vara intressant för vidare forskning är att ta del av ett avgångsbetyg från 

en skola, för att sedan kunna analysera och ta del av resultatet. 

 

 

 



 

40 

8. Litteraturförteckning 
 

8.1Tryckta källor:  
 

Backman, Jarl.(1998). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur 

 

Bell, Judith.(2000). Introduktion till forskningsmetodik. 3.,[rev.] uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Bryman, Alan.(1997). Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning. Lund:  

Studentlitteratur 

 

Bryman, Alan.(2011). Samhällsvetenskapliga Metoder. 2., [rev.] uppl. Malmö: Liber 

 

Carli, Barbro.(2004). The making and breaking of a female culture: the history of Swedish 

physical education 'in a different voice'. Diss. Göteborg: Univ., 2004 

 

Gustavsson, Anders, Måhl, Per & Sundblad, Bo.(2012). Betygssättning: en handbok. 1. uppl. 

Stockholm: Liber. 

 

Gustavsson, Anders, Måhl, Per & Sundblad, Bo.(2012). Prov och arbetsuppgifter: en  

handbok. 1. uppl. Stockholm: Liber  

 

Hirdman, Yvonne.(1988). Genussystemet: reflexioner kring kvinnors sociala underordning. 

Kvinnovetenskaplig tidskrift. 1998. 1998:3 s. 49-63. 

 

Hirdman, Yvonne.(2001). Genus: om det stabilas föränderliga former. 1. uppl. Malmö: Liber 

 

Johansson, Bo & Svedner, Per Olov (1998). Examensarbetet i lärarutbildningen:  

undersökningsmetoder och språklig utformning. 2. uppl. Uppsala: Kunskapsföretaget 

 

Kvale, Steinar.(1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur 

 

Larsson, Håkan & Meckbach, Jane.(2007). Idrottsdidaktiska Utmaningar.1.uppl. Stockholm: 

Liber  

 

Larsson, Håkan.(2007). Lika för alla – om likabehandling i idrott och hälsa. Idrottsdidaktiska 

utmaningar. S. 233-249.  

 

Lentillon, Vanessa, Cogerino, Genevieve & Kaestner, Mattias. (2006). Injustice in physical 

education: gender and the perception of deprivation in grades and teacher support. Germany: 

Springer  

 

Meckbach, Jane.(2004). Ett ämne i förändring – eller är allt sig likt? Mellan nytta och nöje: 

bilder av ämnet idrott och hälsa. S. 81-90 

 

Patel, Runa & Davidson, Bo.(2011). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra 

och rapportera en undersökning.4., [uppdaterade] uppl. Lund: Studentlitteratur   

 



 

41 

Thedin Jakobsson, Britta. (2005). Hälsa – vad är det i ämnet idrott och hälsa?: en studie av  

lärares tal om ämnet idrott och hälsa. Stockholm: Idrotthögsk.  

 

Widerberg, Karin.(2002). Kvalitativ forskning i praktiken. Lund: Studentlitteratur 

8.2 Elektroniska källor  
 

Fagrell, Birgitta. (2000). De små konstruktörerna [Elektronisk resurs]: flickor och pojkar om 

kvinnligt och manligt i relation till kropp, idrott, familj och arbete. Diss. Stockholm:  

Stockholms universitet, 2000. Tillgänglig på Internet: 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-70579 [2014-01-25]. 
 

Fagrell, Birgitta; Larsson, Håkan & Redelius, Karin.(2005). Kön – Idrott – Skola. Tillgänglig 

på Internet: 

http://idrottsforum.org/articles/larsson/larsson_fagrell_redelius/larsson_fagrell_redelius05121

4.html [2014-01-23]. 

 

Grönlund, Jens.(2007). Måste jag spela basket? [Elektronisk resurs]: att arbeta med lokala 

kursplaner, lektionsplaneringar, betyg och bedömning i ämnet idrott och hälsa. Tillgänglig på 

Internet:http://www.gih.se/Global/3_forskning/pedagogik/rapportserie/3_2007_JGronlund.pdf 

[2014-01-26].  
 

Giota, Joanna.(2006). Självbedöma, bedöma eller döma? Om elevers motivation, kompetens 

och prestationer i skolan. Pedagogisk forskning i Sverige 11:2, 95-115. Tillgänglig på  

Internet: http://www.ped.gu.se/pedfo/pdf-filer/giota2.pdf [2014-01-27].   

 

Hedlin, Marie.(2011). Lilla genushäftet 2.0. Om genus och skolans jämställdhetsmål.  

Högskolan i Kalmar. Tillgänglig på Internet:  

http://lnu.se/polopoly_fs/1.42661!Lilla%20genush%C3%A4ftet%202.0%20pdf.pdf  

[2014-01-23]. 

 

Hirdman, Yvonne.(2006). Genussytemet- reflexioner kring kvinnors sociala underordning. 

Tillgänglig på Internet: http://ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/tgv/article/download/1490/1303 

[2014-02-04]. 

 

Kimmel, Michael.(2010). Pojkar och skolan: Ett bakgrundsdokument om ”pojkkrisen”.  

Tillgänglig på Internet: http://www.regeringen.se/content/1/c6/14/91/57/6fe1960f.pdf  

[2014-01-31]. 

 

Larsson, Håkan, Fagrell, Birgitta, Johansson Sussane, Lundvall Suzanne,  Meckbach Jane, 

Redlius Karin.(2010). Jämställda villkor i idrott och hälsa – med fokus på flickors och  

pojkars måluppfyllelse. Tillgängligt på Internet:  

http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.204842!/Menu/article/attachment/Rapport%20GIH.p

df] [2014-01-23]. 

Skolverket.(2004). Nationella utvärderingen av grundskolan 2003. Sammanfattande rapport. 

Rapport 250. Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=1369  

[2014-03-24]. 
 

Skolverket.(2006). Könsskillnader i måluppfyllelse och utbildningsval. Tillgänglig på  

Internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=1653 [2013-03-25]. 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-70579
http://idrottsforum.org/articles/larsson/larsson_fagrell_redelius/larsson_fagrell_redelius051214.html
http://idrottsforum.org/articles/larsson/larsson_fagrell_redelius/larsson_fagrell_redelius051214.html
http://www.gih.se/Global/3_forskning/pedagogik/rapportserie/3_2007_JGronlund.pdf
http://www.ped.gu.se/pedfo/pdf-filer/giota2.pdf
http://lnu.se/polopoly_fs/1.42661!Lilla%20genush%C3%A4ftet%202.0%20pdf.pdf
http://ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/tgv/article/download/1490/1303
http://www.regeringen.se/content/1/c6/14/91/57/6fe1960f.pdf
http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.204842!/Menu/article/attachment/Rapport%20GIH.pdf
http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.204842!/Menu/article/attachment/Rapport%20GIH.pdf
http://www.skolverket.se/publikationer?id=1369
http://www.skolverket.se/publikationer?id=1653


 

42 

 

Skolverket. (2010). På pojkarnas planhalva? Ämnet idrott och hälsa ur ett jämställdhets- och 

likvärdighetsperspektiv. Tillgänglig på Internet:  

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2479 [2013-01-23]. 

 

Skolverket. (2011a). Ämne – Idrott och hälsa: Alla kommentarer. Tillgänglig på Internet: 

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-

kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/idr?tos=gy&subjectCode=idr&lang=sv  

[2014-02-20].  

 

Skolverket.(2011b). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för  

gymnasieskola. Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=2705 

[2014-01-23]. 

 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm. Tillgänglig på Internet: 

http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/etikreglerhs.pdf [2014-02-25]. 

 

Vincent J. MELOGRANO.(2007). Grading and Report Cards for Standars – Based Physical 

Education. Journal Articles; Reports – Descriptive. Tillgänglig på Internet: 

http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ795585.pdf [2014-05-18]. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2479
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/idr?tos=gy&subjectCode=idr&lang=sv
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/idr?tos=gy&subjectCode=idr&lang=sv
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2705
http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/etikreglerhs.pdf
http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ795585.pdf


 

43 

Bilaga.1 Intervjufrågor  
 
INTERVJUFRÅGOR 

Intervjuerna kommer att spelas in och därefter kommer alla deltagarna att avidentifieras. 

Undersökningen kommer vara konfidentiell, vilket innebär att du som medverkande deltagare 

ej kan identifieras. Intervjuerna kommer inte på något sätt vara underlag för bedömning eller 

betygsättning. Informationen kommer inte vara tillgänglig för annan än undertecknad, hand-

ledare, examinationer och opponent.  

 

Bakgrund 

1. Namn och ålder? 

2. Utbildning? 

3. Arbetsplatser? 

4. Hur länge har du arbetat som lärare?  

5. Varför blev du idrottslärare? 

 

Huvudfrågor 

 

Betygsfrågor:  

6. Har flickor och pojkar samma eller olika betygskriterier? 

a. Flickor och pojkar har olika betygskriterier, nämligen när det gäller: 

 

7. Vad ligger till grund för betygsättningen?  

a. Närvaro? 

b. Skriftliga prov?  

c. Elevernas inställning?  

d. Samarbetsförmåga? 

e. Idrottsprestationer?   

Genusfrågor: 

  9. Vilka skillnader finns mellan flickor och pojkars betyg i ämnet idrott och hälsa? 
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10. Vår forskning visar att pojkar har bättre betyg i ämnet idrott och hälsa än flickor. Börjar 

flickorna komma ikapp pojkarna i ämnet? Eller är det på samma nivå som innan? Moti-

vera/förklara gärna varför! 

11. Hur anpassar du lektionen efter de båda könen? Är det så att flickor respektive pojkar får 

mer uppmärksamhet under lektionerna?  

12.  Är det några skillnader i betyg för flickor respektive pojkar? 

a. Varför tror du att det är så? 

b. Hur ser det ut i en av dina klasser? 

c. Vad är anledningen till detta? 

Motivationsfrågor: 

13. Hur motiverade är det olika könen till ämnet idrott och hälsa?  

14. Vad har du för mål med din idrottsundervisning? 

15. Finns det några svårigheter för eleverna att nå dina mål? 

a. Vilka svårigheter i så fall? 

16. Vilka metoder använder du dig av för att motivera eleverna? 

a. Vad gör du fall eleverna är omotiverade? 

b. Vilka redskap använder du dig av? 

17. Upplever du några svårigheter med att motivera elever? 

a. Vilka svårigheter? 

b. Är dina metoder effektiva? 

18. Finns det någon skillnad i engagemanget mellan flickor och pojkar på lektionerna? På 

vilka sätt? 

a. Inställning på lektionerna? 

b. Intensitet på lektionerna? 

c. Attityd? 

Faktorer som kan påverka betyget: 

19. Vilka aktiviteter förekommer mest under idrott och hälsa lektionen? (bollsporter, frilufts-

liv, rörelse till musik. m.m.). 

20. Märker du någon skillnad mellan flickor och pojkar prestationer utifrån betygskriterierna 

gällande olika aktiviteter? 

a. Hur märker du dessa skillnader bland olika aktiviteter?  
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b. Hur kan du som lärare motverka dessa skillnader som finns bland de olika ak-

tiviteterna?  

Avslutande fråga:  

21. Finns det någon möjlighet att vi kan få till gång till betyg från en avskedsklass?  

 

 

 

 

 

 


