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Abstract 
 
Aim 
The aim of this study has been to examine the perception of assessment criteria in the grading 
of Physical education in relation to Swedish, Social studies and Mathematics among girls and 
boys in Nature and Society programme (NS) from a gender perspective. This has been 
examined through using the following questions: 
 

• How do high school students at the NS programme experience the assessment in 
Physical education in relation to other subjects in school? 

• Which specific terms do the students experience they have to achieve in the various 
grades in Physical education, Social studies, Mathematics and Swedish? 

• How do the students perceive that an equal assessment is made in the chosen subjects? 
 
From this, we will interpret how students challenge or reproduce the gender order in their 
discussion of assessment. 
 
Method 
This study has had an qualitative approach and four focus group interviews have been carried 
out with second year students at the NS programme. We used a strategic selection for the 
selected target group. To understand and interpret students' reasoning in our results, we have 
used the gender theory of Yvonne Hirdman and Raewyn Connell. 
 
Results 
The main result obtained in our study indicates that the students value the relations between 
the chosen subjects differentially. Physical education as the lowest in the hierarchy and 
Mathematics as the highest. In between are Social studies, and Swedish. With this setting it is 
also difficult for the students to define what they should learn in Physical education. This is 
not seen as a problem in Mathematics. Part of the assessment, according to students, is based 
on their level of interest and behavior. Behaviors, characteristics and interests of the students 
are gendered which also becomes a part of the assessment. Interest in Physical education is 
attributed to the boys, which leads to both sexes allowing them to dominate Physical 
education. 
 
Conclusion 
The students in this study rarely negotiate their gender identities, especially in areas of 
interest. This, according to us, limits both girls and boys. All actors at the school in this study 
helps to create and maintain the gender system. Discussing the grading and assessment are 
ways of concretizing it. According to the students is there a lack of aim in Physical education 
in contrast to Social studies, Mathematics and Swedish. The consequence of these arguments 
is according to us that the legitimacy of Physical education is minor then the other subjects in 
our study. However due to our result and previous science do high grades in Physical 
education bring higher status above all to the boys.  
 
 
Keywords 
Gender, Physical education, Social studies, Swedish, Mathematics, gender identity, gender 
contract, ideals, masculinity, femininity, gender regime, grading, assessment.  



 
 

Sammanfattning 
 
Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien har varit att ur ett genusperspektiv undersöka synen på 
bedömningsgrunder i betygssättningen inom ämnet idrott och hälsa i relation till svenska, 
samhällskunskap och matematik bland flickor och pojkar på Natur- och samhällsprogrammet 
(NS). Detta har undersökts utifrån följande frågeställningar: 

• På vilket sätt upplever gymnasieelever på NS-programmet att de bedöms i idrott och 
hälsa i relation till de ämnen som syftet anger? 

• Vilka förutsättningar upplever eleverna finns för att nå de olika betygsstegen i 
skolämnena idrott och hälsa, samhällskunskap, matematik och svenska? 

• Hur tror eleverna att en jämställd betygsbedömning ser ut i de utvalda skolämnena? 
 

Utifrån detta kommer vi att diskutera hur eleverna bryter eller återskapar genusordningen i 
sina resonemang kring betygsbedömningen. 
 
Metod 
Den metod som använts i studien är av kvalitativ karaktär som i det här fallet varit fyra 
fokusgruppsintervjuer i en årskurs tvåa på NS-programmet. Vi använde oss av ett strategiskt 
urval för den utvalda målgruppen. För att förstå och tolka elevernas resonemang i vårt resultat 
har vi använt oss av Yvonne Hirdmans och Raewyn Connells genusteorier.   
 
Resultat 
I relationen mellan idrott och hälsa, matematik, svenska och samhällskunskap finns, enligt 
vårt resultat, en indikation på att kunskaperna laddas och värderas på olika sätt och får därmed 
olika dignitet. Idrott och hälsa som det lägsta i hierarkin och matematik som det högsta, 
däremellan befinner sig samhällskunskap och svenska. En del av bedömningen, enligt 
eleverna, är intresse och deras beteende och inställning under lektionerna. Beteenden, 
egenskaper och intressen genusifieras av eleverna. Intresset för idrott och hälsa tillskrivs 
pojkarna vilket i sin tur leder till att båda könen tillåter pojkarna att dominera 
idrottsundervisningen. 
 
Slutsats 
Eleverna i vår studie förhandlar sällan, eller aldrig om sina genusidentiter framförallt inte 
inom intresseområden. Detta menar vi begränsar både flickorna och pojkarna. Alla aktörer i 
skolan medverkar till att skapa och upprätthålla genussystemet, att diskutera betyg och 
bedömning är ett sätt att konkretisera detta. Då idrott och hälsa, enligt eleverna, saknar tydliga 
mål genererar det också att ett högt betyg i idrott och hälsa inte får samma legitimitet som de 
övriga ämnena vi undersökt. Resonemanget att det är lätt att uppnå ett betyg i idrott och hälsa 
i jämförelse med matematik, svenska och samhällskunskap medför en förstärkning av detta. 
Däremot verkar det, enligt vårt resultat och tidigare forskning, som att höga betyg i idrott och 
hälsa verkar statushöjande för framförallt pojkar.  
 
Nyckelord 
Genus, idrott och hälsa, samhällskunskap, svenska, matematik, genusidentitet, genuskontrakt, 
ideal, maskulinitet, feminitet, genusregim, betyg, bedömning.  
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1 Introduktion 
1.1 Inledning 
I den nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (NU-03) framgick det att idrott och hälsa 

är det enda ämnet där fler pojkar än flickor når målen samt får det högsta betyget. I övriga 

ämnen råder det motsatta förhållanden mellan könen.1 Sällan problematisera genus utifrån det 

perspektiv att den stereotypa bild av manlighet som gestaltas i elevernas vardag inte gynnar 

något av könen. Den vanligaste utgångspunkten i jämställdhetsarbete är att stärka flickorna 

men syftar inte med samma självklarhet till att förändra pojkarnas idealbild som präglas av 

dominans, aggressivitet och förtryck, mot både flickor och pojkar. Detta behöver inte 

nödvändigtvis vara den bild som alla pojkar vill eller kan leva upp till.2 I början av 2000-talet 

konstaterade Jokkmokks kommun att betygen hos pojkar blivit sämre samtidigt som 

flickornas förbättrats. Detta är inget nytt fenomen men denna gång stannade inte kommunen 

vid att konstatera detta, utan startade ett projekt i samråd med bland annat Skolverket och 

Uppsala universitet. Under arbetets gång framgick det bland annat att flickor ses som norm 

inom skolan och pojkar som det avvikande könet. Om detta var ett problem diskuterades på 

flera arenor i kommunen och med olika respons, då många tyckte att pojkarna klarade sig bra 

oavsett betyg. De pedagogiska utvecklarna i kommunen ställde sig då frågan om Jokkmokks 

skolor kunde upprätthålla de krav som skollagen ställde på en likvärdig utbildning. De kunde 

utifrån detta konstatera att problematiken var alldeles för omfattande för att kunna utesluta ett 

aktivt jämställdhetsarbete på skolorna.3  

 

Med utgångspunkt från detta väcktes vårt intresse att undersöka hur eleverna uppfattar sin 

vardag i skolan och vad de upplever som betygsgrundande i ämnet idrott och hälsa i 

förhållande till andra skolämnen. I relation till elevernas utsagor hoppas vi på att få en bild av 

hur ämnen, kunskapsmål och eftersträvansvärda egenskaper i skolmiljön påverkar 

studieresultat och om kön har någon betydelse i dessa sammanhang. I rummet mellan 

styrdokument och lärare befinner sig eleverna och det är vårt ansvar, som blivande lärare, att i 

framtiden se till att alla elever bedöms på samma grunder och ges lika villkor till 

kunskapsutveckling oavsett kön, etnicitet eller klass. Vår förhoppning är att denna uppsats 

                                                
1 Skolverket, Nationella utvärderingen av grundskolan 2003. Sammanfattande huvudrapport (Stockholm: EO 
Print, 2004), s. 51. 
2 Myndigheten för skolutveckling, Hur är det ställt? Tack, ojämt! (Stockholm: Liber Distribution, 2003), s. 67. 
3 Ibid., s. 38. 
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kan generera en större förståelse för elevers resonemang och syn på kunskapsmål i olika 

ämnen.  

 

1.2 Bakgrund 
 
[...] Sverige tillhör den tredjedel av de undersökta länderna som har de största prestationsskillnaderna 

mellan könen t ex vad gäller läsförståelse. Det är speciellt uppseendeväckande att detta uppmäts i det 

land som av många uppfattas som ’bäst i klassen’ vad gäller jämställdhet, nämligen Sverige.4 

 

NU-03, som vi tidigare nämnt, visar en sammanställning av betyg och vilken syn elever i år 

fem och nio har på skolans olika ämnen. Syftet med rapporten var att belysa vilket behov av 

insatser den svenska skolan stod inför samt att visa på förändringar sedan 1992 då en liknande 

rapport publicerades.5 Rapportens resultat visade att matematik var ett ämne som eleverna 

uppfattade som svårt och ointressant vilken i sin tur skapade en motivationsbrist hos eleverna. 

Eleverna resonerar utifrån termer av begåvning och förstår du inte matematikens logik så 

kommer du heller inte kunna tillgodogöra dig kunskapen i ett senare skede. Även om 

flickorna i genomsnitt hade högre betyg i matematik var skillnaderna mellan könen väldigt 

små.6 I jämförelse med matematik så upplevs samhällskunskap som ett viktigt ämne och 

också det ämne som genererar stor nytta för det kommande arbetslivet. Dock visade det sig att 

det var väldigt stor kunskapsspridning mellan eleverna i just samhällskunskap.7 I ämnet 

svenska genomfördes ett läsprov där 75 procent av den tiondelen med lägst poäng var pojkar. 

I elevernas resonemang utkristalliserades att pojkarna hade lägre förväntningar på sin förmåga 

att nå de högsta betygen samt en rädsla för att inte förstå undervisningens innehåll.8 Till 

skillnad från de övriga ämnena visade det sig att idrott och hälsa var det ämne som pojkarna 

dominerade. Det visade sig även att idrott och hälsa var det ämne som minst antal elever 

uppfattade som svårt i relation till andra ämnen. Utifrån rapportens resultat visade det sig att 

eleverna nödvändigtvis inte behövde ha uppnått målen för godkänt för att nå de högre betygen 

i idrott och hälsa.9  

 

                                                
4 Ingegerd Tallberg Broman, Lena Rubinstein Reich & Jeanette Hägerström, Likvärdighet i en skola för alla. 
Historisk bakgrund och kritisk granskning (Kalmar: Lenanders grafiska AB, 2002), s. 123. 
5 Skolverket, Nationella utvärderingen av grundskolan 2003. Sammanfattande huvudrapport (Stockholm: EO 
Print, 2004), s. 10. 
6 Ibid., s. 53 
7 Ibid., s. 59f. 
8 Ibid., s. 68f. 
9 Ibid., s. 50ff. 
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Läsåret 97/98 genomfördes en undersökning av elevers betyg på gymnasieskolan. Den visade 

att idrott och hälsa är det enda kärnämnet där pojkarna oftare når de högre betygsnivåerna 

jämfört med flickorna. I matematik fick pojkarna fler MVG än G men i de resterade 

kärnämnena fick pojkarna fler IG och G medan flickorna i högre grad nådde de högre betygen 

VG och MVG. Undersökningen visade även att fler och fler elever inte är behöriga att söka 

till gymnasiet och att 25 procent av de som påbörjat sin gymnasiala utbildning hoppar av. 

Bland dessa 25 procent är pojkarna överrepresenterade.10 ”Förenklat kan sägas att ’en skola 

för alla’ misslyckas med ca 30 % av pojkarna”.11 I en sammanställning av slutbetygen från 

gymnasieskolan läsåret 02/03 kan utläsas att 87 procent av pojkarna var behöriga att söka till 

högskola/universitet vilket kan jämföras med flickorna, där siffran var 92 procent. Under 

samma läsår jämfördes elevernas genomsnittliga betygspoäng vilket visade att flickorna fick 

14,7 poäng medan motsvarande siffra för pojkarna var 13,4. Vidare visade sammanställningen 

att flickorna hade klart högre betyg än pojkarna i Svenska A och B medan könsskillnaderna 

var betydligt mindre i Matematik A, B och C. I de högre matematikkurserna, D och E, fick 

dock fler flickor än pojkar det högsta betyget. Könsskillnaderna i betygen bland eleverna i 

gymnasieskolan följer alltså samma mönster som eleverna i grundskolan.12 Att pojkar i 

genomsnitt får lägre betyg än flickor kan konstateras och för att kartlägga om detta beror på 

att pojkar diskrimineras gjordes en undersökning år 2010. Undersökningen gjordes på 

gymnasiala elevers nationella prov i svenska då resultaten rättades av både ordinarie lärare 

och externa lärare. De omrättande lärarna var inte vid bedömningstillfället medvetna om 

elevernas könstillhörighet eller tidigare bedömning. Resultatet visade att alla elever, oavsett 

kön, i genomsnitt fick 13 procent högre betyg av de ordinarie lärarna i förhållande till de 

externa lärarna, däremot visades ingen indikation på att pojkar diskrimineras av de ordinarie 

lärarna, då skillnaderna i betyg mellan könen kvarstod efter omrättningen.13  

 

 

 

 

                                                
10 Ingegerd Tallberg Broman, Lena Rubinstein Reich & Jeanette Hägerström, Likvärdighet i en skola för alla. 
Historisk bakgrund och kritisk granskning (Kalmar: Lenanders grafiska AB, 2002), s. 124. 
11 Ibid., s. 125. 
12 Utbildningsdepartementet <rk@strd.se> Könsskillnader i utbildningsresultat. Fakta, mönster och perspektiv, 
2004-11 <http://www.regeringen.se/content/1/c6/03/29/24/25be4b9a.pdf> (Acc. 2011-08-31), s. 9. 
13 IFAU Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering <ifau@ifau.uu.se> Diskrimineras pojkar i skolan?, 
2010, <http://www.ifau.se/Upload/pdf/se/2010/r10-23-Diskrimineras-pojkar-i-skolan.pdf> (Acc. 2011-08-31), s. 
4ff. 
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År 2009 genomförde ett antal forskare från Gymnastik- och Idrottshögskolan en studie på 

uppdrag av Skolverket för att undersöka flickors och pojkars villkor i ämnet idrott och hälsa, 

och då framförallt elevernas måluppfyllelse.14 Studien ger bland annat en förklaring till varför 

fler pojkar än flickor har högre betyg i idrott och hälsa. Det framkom att 

undervisningsinnehållet ofta var knutet till förenings- och tävlingsidrotten, vilket lärarna 

uppfattade som att många elever tyckte var bra eftersom de gärna tävlar och jämför sina 

resultat med varandra. Detta tolkar lärarna som ett uttryck för personliga egenskaper som det 

främst är pojkar som besitter. Vidare visade studien att det är en viss personlighetstyp som 

premieras i bedömningen av idrott och hälsa vilken är starkt kopplad till gynnande grupper i 

samhället, föräldrar med svensk bakgrund och eftergymnasial utbildning. Elever med den 

personlighetstypen beskrivs som positivt inställd till idrott och skolan i största allmänhet, har 

social kompetens och är intresserad av att nå goda resultat i skolan och få bra betyg. Detta 

visar att socioekonomiska strukturer snarare än kön har stor betydelse för om eleverna uppnår 

målen i ämnet idrott och hälsa eller inte.15 

 

År 2005 publicerades en artikel med avsikt att belysa flickors och pojkars olika villkor i 

idrottsundervisningen. Artikeln benämns Kön Idrott Skola och studien känns igen under 

förkortningen KIS-projektet.16 En del av arbetet var att studera de lokala kursplanerna där 

forskarna kom fram till att genus inte var en prioriterad fråga. Vid få passager omnämns 

könsroller och/eller relationen mellan könen. I dessa stycken legitimeras oftast de fysiska 

skillnaderna i ämnet snarare än jämställer dem. Det som forskarna menar blir mest påtagligt 

är en avsaknad av ett resonemang om hur lärare på bästa möjliga sätt ger en likvärdig 

undervisning för alla elever oavsett kön.17 Utöver det saknas även diskussion och 

problematisering kring hur undervisningsinnehållet och ämnets utformning ger ökad eller 

minskad jämställdhet.18 

 
I Skolverkets jämställdhetsrapport, Hur är det ställt? Tack ojämnt!, exemplifieras olika 

kommuners arbete med jämställdhet och genus i skolans verksamhet. Varje kommun har valt 

                                                
14 Skolverket, På pojkars planhalva? Ämnet idrott och hälsa ur ett jämställdhets- och likavärdighetsperspektiv 
(Stockholm: Fritzes, 2010), s. 16. 
15 Ibid., s. 69ff. 
16 Håkan Larsson, Birgitta Fagrell, Karin Redelius <hakan.larsson@gih.se> Kön Idrott Skola, 2005-12-14 
<http://www.idrottsforum.org/articles/larsson/larsson_fagrell_redelius/larsson_fagrell_redelius051214.html> 
(Acc. 2011-08-25). 
17 Ibid., Tillsammans eller inte tillsammans, det är frågan? 
18 Ibid., Lärares syn på flickor och pojkar idrott och hälsa. 
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olika vägar för att nå fram till ett jämställt klimat bland elever och lärare och under arbetets 

gång har gemensamma erfarenheter utkristalliserats. Det centrala är att lyfta personalens 

medvetenhet om problematiken och att göra alla delaktiga. För att nå detta mål krävs 

faktakunskaper om maktstrukturer, kön och klass och hur jämställdhetsarbetet ska utföras i 

praktiken.19  

 
Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de 

mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. 

 

Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka 

alla former av kränkande behandling.20 

 

Detta utdrag från Skollagen ger tydliga direktiv om att jämställdhet är något som alla skolor 

skall arbeta aktivt med. Trots att detta tydligt framgår som en del av skolans uppdrag, har det 

enligt rapporten, inte implementerats i speciellt stor utsträckning i skolans verksamhet. 

Lärarna menade att de inte visste vilka verktyg de skulle använda sig av för att jobba aktivt 

med frågor som rörde jämställdhet.21   

 

1.3 Teoretisk utgångspunkt 
Som teoretisk utgångspunkt har vi valt att använda oss av Yvonne Hirdman och Raewyn 

Connell, två teoretiker som skissat fram analytiska ramverk för genusstudier. 

 

1.3.1 Genus som teori 
Hirdman menar att genus kan ses som en rörlig struktur med två bärande balkar; dikotomin, 

som innebär isärhållandet av manligt och kvinnligt, och hierarkin, med mannen som norm. 

Hierarkin med mannen som norm innebär enligt Hirdman att mannen är människan, eller det 

eftersträvansvärda i förhållande till kvinnan som betraktas som det avvikande. Genussystemet 

är en ordningsstruktur för oss människor som utgör basen för vårt sätt att se på och förhålla 

oss till varandra. Systemet är omfattande och reproduceras i både sociala, ekonomiska och 

politiska ordningar. Det tillskriver oss koder och ger upphov till mönster för hur kvinnor och 

                                                
19 Myndigheten för skolutveckling, Hur är det ställt? Tack, ojämt! (Stockholm: Liber Distribution, 2003), s. 69. 
20 Utbildningsdepartementet <riksdagsinformation@riksdagen.se> Skollagen 5 kap Utformning av utbildningen, 
2010-06-23, <http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3911&bet=2010:800>, (Acc. 2011-08-25). 
21 Myndigheten för skolutveckling, Hur är det ställt? Tack, ojämt! (Stockholm: Liber Distribution, 2003), s. 67. 
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män enligt ordningen bör vara eller uppträda. Hirdman anser att den manliga normens logik 

aktualiseras genom isärhållandets lag och att det också är den hypotesen som genererar den 

manliga normen, eller annorlunda uttryckt den kvinnliga underordningen.22 Raewyn (före 

detta Robert) Connells teori, som i det stora hela har många likheter med Hirdmans 

utgångspunkter, skiljer sig i vissa avseenden och resonemang. Connell menar till exempel att 

genus måste ses utifrån lokala kontexter och att dikotomins lag inte är en tillräcklig 

beskrivning av hur könsroller skapas och/eller upprätthålls. Genus förvaltas också inom könen 

och att maktpositionering inte kan uteslutas. Connell diskuterar ordningar även inom könen 

där exempelvis homosexualitet ger en underordning och definieras som avvikande. Centralt 

för Connells forskning är begreppet hegemoniska maskulinitet vilket definieras som den 

eftersträvansvärda maskuliniteten, eller den maskulinitet som värderas högst i ett visst 

sammanhang. Inom idrotten kan det till exempel vara en atletisk kropp, aggressivitet och 

tävlingsinstinkt. Det kan också definieras som den vita, heterosexuella mannen. Hon utgår 

från genus som en process i vårt privatliv, våra sociala relationer och vår kultur och menar att 

detta kan skilja sig otroligt mycket beroende på vilken kontext vi befinner oss i. 23 Vi kommer 

således använda begreppet genus som det socialt och kulturellt konstruerade könet 

fortsättningsvis. 

 

1.3.2 Genusordning 

Genusordningen kan enligt Connell studeras på tre olika nivåer, den globala, den regionala 

och den lokala nivån. Med den globala nivån menar hon internationella relationer, den 

regionala nivån avspeglar det samehälliga och kulturella medan den lokala nivån behandlar 

relationer i vardagen. Vidare beskriver Connell den lokala nivån som avgränsade platser, 

exempelvis en skola eller en arbetsplats, där genusregimer skapas och upprätthålls. Connell 

menar att studier på den lokala nivån kan överensstämma med samhällets övergripande 

genusordningar men att lokala förutsättningar kan förändra hur genusordningen tar sig 

uttryck.24  Inom skolan menar forskaren att genusrelationerna kan variera från skola till skola 

och att skolkontexten tillsammans med elever och lärare skapar olika regimer och ordningar, 

men att även samhällets genusordning avspeglas. Detta menar Connell beror på att varje skola 

                                                
22 Yvonne Hirdman, ”Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning”, i Genushistoria – En 
historisk exposé, red. Christina Carlsson Wetterberg & Anna Jansdotter (Lund: Studentlitteratur, 2004) s. 115ff. 
23 Raewyn Connell, Om genus (Göteborg: Daidalos AB, 2009) s. 130ff. 
24 Ibid., s. 125. 
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är uppbyggd av fyra olika genusrelationer; maktrelationer, arbetsfördelning, emotionella 

mönster och symboliska relationer.25 

 

1.3.3 Genuskontrakt 
Ett begrepp som Hirdman använder för att konkretisera genussystemet är genuskontraktet. I 

varje generation finns ett fastslaget kontrakt att förhålla sig till vad det gäller kvinnligt och 

manligt beteende; 

 
[...] konkreta föreställningar, uppspaltade på varandra på olika nivåer, om hur män/man, kvinnor/kvinna 

ska vara mot varandra: i arbete – vilka redskap som hör till vem, i kärleken – vem ska förföra vem, i 

språket – hur de ska prata, vilka ord de får använd, - i gestalten/den yttre formen, vilka kläder som är 

tillåtna, hur långt håret ska vara, etc. etc. i all otrolig detaljrikedom.26   

 

Dessa kontrakt ärvs från generation till generation, men de har sett olika ut och 

föreställningarna har varierat över tid. Kontraktet verkar på tre olika nivåer, den kulturella 

överlagringsnivån, den sociala integrationsnivån och socialiserings- och individnivån. Den 

kulturella överlagringsnivån innebär tankens kraft och dess bärande förmåga. Den sociala 

integrationsnivån kan förklaras till exempel genom arbetsfördelningen kan se ut mellan 

könen. Med den sista nivån, socialiserings- och individnivå, syftar Hirdman på den direkta 

inlärningen som barn får redan i tidiga år, till exempel att en pojke inte ska gråta.27 ”Det 

meningsskapande och maktformande finns på alla dessa nivåer: som kulturell överlagring, 

tankefigurernas makt, som också konkretiseras på den sociala integrationsnivån för att 

slutligen starkt verka på det individuella planet”.28 Genuskontraktet kan sägas vara de 

ömsesidiga föreställningar som råder och genussystemet är den process som genom kontraktet 

skapar ny segregation och hierarki.29 

 

 

 

 

                                                
25 Ibid., s. 127ff. 
26 Yvonne Hirdman, ”Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning”, i Genushistoria – En 
historisk exposé, red. Christina Carlsson Wetterberg & Anna Jansdotter (Lund: Studentlitteratur, 2004), s. 101ff.. 
27 Ibid., s. 119. 
28 Ibid., s. 120. 
29 Ibid., s. 121f. 
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Sammanfattningsvis är genuskontraktet konkreta föreställningar om hur kvinnor och män ska 

vara med och mot varandra i olika situationer. En regulator som ser till att förhållandet mellan 

könen upprätthålls. Kontraktet har många olika arenor (språk, arbete, redskap, kläder, hår etc.) 

och avspeglar sig i alla människors vardag, varje dag.30 

 

1.3.4 Skapandet av genusidentiteter 
I ett avsnitt diskuterar Connell hur barn lär in sina genusidentiteter. En del av inlärningen 

skapas genom socialisationsagenter som skola, kompisar och media, som under uppväxten är 

starka påverkansfaktorer. Samtidigt komplicerar bilden av maskuliniteter och feminiteter 

bilden av lärandet. Denna typ av uppdelning bygger på karaktärsdrag men bilden stämmer 

inte alltid överens med hur verkligheten ser ut, då skillnaderna inom könen är större än mellan 

könen.31  Enligt Connell accepterar barn och ungdomar vissa delar av genusindelningen men 

de gör samtidigt aktiva val genom att acceptera vissa delar och göra motstånd mot andra. 

Connell anser att denna typ av tydliga indelning inte ger utrymme för de flickor och pojkar 

som medvetet tar avstånd från genusinlärning, till exempel pojkar som hatar idrott eller 

flickor som vill bli astronauter. ”Institutioner styr inte automatiskt vad unga människor lär sig. 

Däremot formar de konsekvenserna av vad ungdomar gör – riskerna de tar, erkännanden de 

får, nätverk de får tillgång till, priset de får betala.”32 Connell menar att vad som är viktigt för 

barn i lärande av genusrelationer är att barnen lär sig hur genusrelationer fungerar och hur 

barnen kan navigera mellan dem.33 ”Genus är en specifik form av socialt förkroppsligande. 

Genusrelationer utgör en speciell social struktur, de hänvisar till speciella kroppsliga 

egenskaper och genuspraktiker bildar ett kretslopp mellan dem”.34 

 

1.4 Forskningsläge 
Den forskning som kommer att behandlas har valts ut och bearbetas med det teoretiska 

ramverket som utgångspunkt. Området genus och skola är väl utforskat och detta har 

genererat en bred forskningsgenomgång för att ringa in studiens inriktning. Utifrån dessa 

avgränsningar får nedanstående forskningsgenomgång belysa det vi anser som mest relevant 

för den här studien.  

 

                                                
30 Ibid., s. 119ff. 
31 Raewyn Connell, Om genus (Göteborg: Daidalos AB, 2009) s. 130ff. 
32 Ibid., s. 136. 
33 Ibid., s. 136. 
34 Ibid., s. 96. 
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Skolverket har i Likvärdighet i en skola för alla gjort en sammanställning av forskning som 

har gjorts kring bland annat kön och genus i skolan. Flera av de studier som riktar in sig på 

åtgärder fokuserar på flickorna och hur deras relation till de mer traditionellt manliga ämnena 

ser ut. Resultatet av dessa studier visar att ämnenas olika könsbundenhet påverkar elevernas 

syn på sin egen relation till ämnet. Denna syn lägger även grund för om eleverna tror att de 

ska lyckas eller misslyckas i ett ämne.35 Annan forskning ger exempel på hur flickorna har 

minskat betygsskillnaderna i ämnen som traditionellt är könsbundna till pojkar medan en 

sådan minskning inte har skett i motsatt riktning. Det finns från skolan en önskan om att ge 

flickor tillträde till pojkarnas könsmärkta ämnen men inte för pojkar att få tillträde till de 

ämnen som genusifieras som kvinnliga. Genom denna önskan försvåras pojkarnas möjligheter 

att minska betygsskillnaderna i de ämnen som är könsbundna till flickorna. Vidare diskuterar 

författarna kring bristen på studier som fokuserar på pojkarnas relation till de feminint 

laddade ämnena och hur det påverkar deras betyg och syn på skolan.36 En strategi för att 

komma åt problemet med könsmärkta ämnen och pojkarnas dominans i klassrummet är att 

könssegregera elevgrupperna. Denna typ av segregering är vanlig i skolan historiskt sett och 

med nutidens yrkesinriktade program på gymnasiet väljer eleverna utifrån rådande 

föreställningar, vilket i sin tur skapar en könssegregerad skola.37  

 

I en rapport av Håkan Larsson och Kajsa Ohrlander har forskarna analyserat kurs- och 

ämnesplaner där de sammanställt könskodning av olika ämnesområden och program på 

gymnasiet. Sammanställningen visar bland annat att fysik och matematik är ämnen som är 

konstruerade utifrån en föreställning om mäns mer rationella tänkande i polaritet till 

föreställningen om kvinnors tankesätt som mer irrationellt och emotionellt.38 Forskarna menar 

även att det tydliggörs i programtexter att de yrkesprogram som domineras av pojkar präglas 

av hårda kunskaper som specificitet, snävhet och tidsbundenhet. I polaritet till detta handlar 

programtexterna i kvinnodominerade yrkesprogram snarare om bredare och mindre 

tidsbundna kunskaper. I sin diskussion menar forskarna att gamla könssegregerade strukturer 

återfinns i de nya styrdokumenten och att texterna fortfarande ger en klar indikation på vilket 

ämne eller utbildningsprogram som lämpar sig för pojkar eller flickor. De menar att de 

gymnasiala utbildningar som finns idag är öppna för alla men att programmen fortfarande 
                                                
35 Ingegerd Tallberg Broman, Lena Rubinstein Reich & Jeanette Hägerström, Likvärdighet i en skola för alla. 
Historisk bakgrund och kritisk granskning (Kalmar: Lenanders grafiska AB, 2002), s. 81. 
36 Ibid., s. 83ff. 
37 Ibid., s. 88ff. 
38 Håkan Larsson & Kajsa Ohrlander, Att spåra och skapa genus i gymnasieskolans program- och 
kursplanstexter, (Stockholm: Lärarhögskolan, 2005) s. 57ff. 
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riktar sig mot olika kön då ingenting görs för att aktivt motverka traditionella könsmönster. 

Detta menar Larsson och Ohrlander är en konsekvens av att ingen problematiserat 

läroplansteoretisk forskning i ett genusperspektiv tidigare, forskningen har präglats av, vad 

forskarna kallar, könsblindhet. Vidare diskuteras det hur genuspräglade frågor allt som oftast 

bearbetas i de program där flickor dominerar, exempelvis i omvårdnadsprogrammet där frågor 

om jämställdhet i omvårdnadssituationer är en del av styrdokumenten.39 

 

I boken What about the boys? diskuterar flera olika forskare vilka förutsättningar pojkar har i 

skolundervisningen med utgångspunkt i att genussystemet påverkar och begränsar både 

pojkar och flickor men på olika sätt. Författaren fick i sina intervjuer en bild av hur eleverna 

såg på flickors och pojkars olika egenskaper och syn på skolan. Det visade sig att eleverna 

uppfattade flickor som ordentliga, propert klädda och studiemotiverade medan pojkarna 

uppfattades ha synen på skolan som en social sammankomst där de kunde umgås med 

kompisar. Becket menar att pojkarna måste lära sig att genus är en konstruktion och att det 

finns olika sätt att vara en pojke/man på.40 I ett annat kapitel studerar forskarna problemet 

med pojkars brister i läskunnighet i skolorna i Storbritannien genom en enkätstudie. 

Resultatet visade att pojkar och flickor läser olika typer av litteratur vilket gör att de har olika 

läskunskaper med sig till skolan. Flickorna läser i större utsträckning mer skönlitteratur och 

tidningar än pojkarna som läser mindre skönlitteratur och mer informationsrika och analytiska 

tidningar. Detta resulterar i att flickorna är bättre förberedda för skolans sätt att undervisa på 

då deras sätt att läsa, samt val av litteratur, stämmer överens med läroplanen. Pojkarna 

analyserar snarare information än beskriver den, vilket ses som en underprestation i 

läskunnighet hos dem.41 

 

I artikeln Gender and achievement: are girls the “success stories” of restructured education 

systems? som publicerades år 2010 har forskaren Christine Skelton undersökt hur bilden av 

tjejer och killar i skolan har förändrats efter reformer i skolans styrdokument. Skelton menar 

att bilden av tjejer har förändrats från att ses som förlorare till vinnare utan att det skett någon 

                                                
39 Ibid., s. 69. 
40 Lori Beckett, ”Challenging boys: addressing issues of masculinity within a gender equity framework”, i What 
about the boys? Issues of masculinity in schools, red. Wayne Martino & Bob Meyenn (Buckingham: Open 
University Press, 2001), s. 66ff. 
41 Christine Hall & Martin Coles, ”Boys, books and breaking boundaries: developing literacy in and out of 
school”, i What about the boys? Issues of masculinity in schools, red. Wayne Martino & Bob Meyenn 
(Buckingham: Open University Press, 2001), s. 218f. 
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större förändring av beteenden från varken lärare eller elever.42 Skelton menar att pojkar 

fortfarande är det dominerande könet i klassrummet och att flickorna håller tillbaka för att inte 

komma i konflikt med andra skolkamrater. Att betygen skiljer sig mellan könen menar 

Skelton beror på att flickor är mer angelägna om att prestera högre och att pojkarna sällan 

utnyttjar sin fulla potential. I frågan om flickor är det mest framgångsrika könet menar 

forskaren beror på vilka utgångspunkter som analyseras. Om definitionen av framgångsrika 

flickor endast tar hänsyn till studieresultat så kan det absolut tolkas som en framgångssaga. 

Vid en närmare analys har det visat sig att flickor mår sämre och har mer ångest inför sina 

prestationer i skolan. Hon menar således att med den utgångspunkten har reformerna endast 

bytt skepnad på genusordningen men inte kommit åt den polariserade verklighet som återfinns 

i skolan. Pojkar har fortfarande, enligt forskaren, ett större självförtroende i skolan och 

behöver inte nödvändigtvis ta resultaten personligt utan skyller snarare ett dåligt betyg på 

yttre faktorer, medan flickor i större utsträckning mår dåligt av ett mindre lyckat 

studieresultat.43       

 

År 2009 publicerades Anna Öqvists avhandling Skolvardagens genusdramatik som behandlar 

hur feminiteter och maskuliniteter görs i år fem. Studien har löpt under en tidsperiod av fem 

år och baseras på deltagande observationer. Öqvist har tittat på skolans vardag och deltagit 

under hela skoldagen i allt från klassrumslektioner, raster och även under lektionerna i idrott 

och hälsa. Som utgångspunkt i sina observationer har Öqvist använt sig av orden hora och 

kärring. Hon tolkar sina resultat utifrån ordens laddning och hur dessa påverkar 

reproduktionen av genusordningen.44 Att idrott och hälsa är ett ämne som är präglat av 

könsmaktsordningen menar Öqvist framkommer tydligt när pojkarna ständigt påpekar ”du 

spelar som en kärring”45 och ”du beter dig som en kärring med bollen”46. Under en 

fotbollsmatch som studien redovisar blir det tydligt att detta är pojkarnas territorium. Detta 

visas då kommunikationen rörs sig kring hur flickorna ständigt tar något ifrån pojkarna. ”För 

pojkars del handlar det om att inte brista i sin fysiska styrka, inte missa bollen, inte passa i tid 

eller skjuta ett löst och dåligt skott.”47 Till skillnad från idrotten som, enligt Öqvist, domineras 

av pojkarna, domineras klassrumsundervisningen av flickorna. Detta tar sig uttryck genom att 
                                                
42 Christine Skelton, ”Gender and achievement: are girls the “success stories” of restructured education 
systems?”, Educational Review, 62 (2010:2, Maj), s. 131f. 
43 Ibid., s. 134ff. 
44 Anna Öqvist, Skolvardagens genusdramatik: En studie om hur feminiteter och maskuliniteter görs i år 5 med 
ett särskilt fokus på benämningar som hora och kärring (diss. Luleå: Universitetstryckeriet, 2009), s. 37ff. 
45 Ibid., s. 120.  
46 Ibid., s. 120. 
47 Ibid., s. 120. 
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flickorna är mer flitiga, effektiva och uppvisar bättre studieresultat, vilket också ligger i linje 

med hur feminiteter skapas. Öqvist kunde under sina observationer utkristallisera att pojkarna 

agerade enligt genusordningen när flickornas kunskapsdominans uppstod i klassrummet. 

Vanligen använde sig pojkarna, i de studerade klasserna, av glåpord som exempelvis hora och 

kärring samt genom att markera vilka sysslor som tillhörde flickor respektive pojkar i 

klassrummet. Detta visade sig till exempel när eleverna skulle städa bänkar eller ta upp något 

från golvet. Pojkarna hade då en klar uppfattning om att det var flickornas syssla att städa och 

om någon av flickorna opponerade sig mot detta följdes det oftast upp av en verbal markering 

från pojkarna.48  

 

I likhet med Öqvists avhandling behandlar artikeln The resources and strategies that 10-11-

year-old boys use to construct masculinities in the school setting hur maskuliniteter skapas 

och hur de förhandlas mellan och inom könen. Studien har kartlagt hur maskuliniteter skapas 

och upprätthålls i tre olika skolor i närheten av London. Forskaren har undersökt vad det finns 

för likheter och skillnader i detta skapande och hur kontexterna i de olika skolorna påverkar 

vad som är eftersträvansvärt. Det är ganska stora skillnader mellan skolorna men det som 

författaren menar är det ständigt återkommande gällande skapande av maskulinitet är den 

atletiska förmågan. Idrott och specifikt fotboll verkar ha en avgörande roll för vilken status 

pojkar får och de atletiska egenskaperna är enligt Swain synonymt med den manliga 

manligheten. Inom det idrottsliga och atletiska finns det även underkategorier som är viktigt 

för pojkarna att leva upp till och detta bottnar i den hegemoniska idrottdiskursen som präglas 

av aggressivitet och tävlingsinstinkt. Swain menar i sin artikel att skapandet av maskuliniteter 

tar sig olika uttryck beroende på vilken skolkontext skapandet finns i, men att grunderna kring 

hegemoni återfinns i alla tre skolor. Inom skolan är exempelvis goda skolresultat hos gruppen 

pojkar inget eftersträvansvärt, eller snarare, det genererar ingen hög status hos eleverna. 

Enligt Swain är kunskapsinhämtning något som ses som feminint, dock med vissa undantag. 

Dessa undantag är kunskap som exempelvis kunde handla om fotboll eller dataspel, men inte 

nödvändigtvis hade att göra med de kunskaper som skolans ämnen genererade.49  

 
 
 

                                                
48 Ibid., s. 59ff. 
49 Jon Swain, ”The resources and strategies that 10-11-year-old boys use to construct masculinities in the school 
setting”, British Educational Research Journal, 30 (2004:1, Februari), s. 171ff. 
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I Birgitta Fagrells avhandling De små konstruktörerna har forskaren undersökt hur barn 

konstruerar föreställningar om kvinnligt och manligt. En del av arbetet har bestått i att barn 

har fått bilder med olika idrotter som de sedan har fått respondera på. Studien visar tydligt att 

vissa idrotter är genusifierade och exempel hur detta kan te sig visas när barnen själva får 

välja vilka idrotter de helst av allt vill syssla med.50 Vidare fick barnen motivera varför de 

valde som de gjorde. Detta resulterade i en föreställning om att pojkar är bättre än flickor på 

idrott och att barnen har hämtat sina idealbilder av det motsatta könet från familj, media, 

syskon och de yttre omständigheter de omges av på daglig basis. Ofta refererar barnen till att 

de vet hur flickor och pojkar är och vad de tycker om. Eftersom bilden av idrott är naturligt 

könssegregerad förkroppsligar också barnen detta utan att själva behöva ta ställning till varför 

de gör det. Barnens resonemang angående idrotter är ofta kopplade till flickors och pojkars 

olika egenskaper då pojkar tillskrivs egenskaper som aktiva, modiga och starka. Flickorna i 

sin tur identifieras som lugna, rädda, fjompiga och svaga. Dessa föreställningar återfinns hos 

både pojkar och flickor och ses som naturligt för de båda könen.51 Genus verkar således som 

en regim eller förvaltare för att upprätthålla de redan förutbestämda egenskaperna hos män 

och kvinnor. Genom att genusregimer återskapas på många olika arenor och domäner 

tillskrivs män och kvinnor koder för vad som är normalt och/eller accepterat. 52 Trots att 

föreställningarna är så starka och naturgivna finns det avvikelser inom könen. Detta visas 

bland annat i studien Negotiating a physcial identity: Girls, bodies and physical education 

som belyser att flickors relation till idrott och hälsa och sin kropp till stor del beror på deras 

personliga erfarenheter och intressen. När flickor själva får svara vad de uppskattar och 

värdesätter i idrottsundervisningen blir svaren varierade. Vissa av flickorna följer de 

traditionella könsmönstren medan andra drar sig mer åt det traditionellt manliga 

förhållningssättet till idrott. Garrett menar att detta beror på att den individuella spridningen är 

större inom könen än mellan könen, men samtidigt menar författaren att flickor oftare ser sin 

kropp som ett objekt att visa upp snarare än att se dess funktioner.53  

 

 

                                                
50 Birgitta Fagrell, De små konstruktörerna: Flickor och pojkar om kvinnligt och manligt i relation till kropp, 
idrott, familj och arbete (diss. Stockholm: HLS Förlag, 2000), s. 136. 
51 Ibid., s. 139ff. 
52 Birgitta Fagrell, ”Genus – Historien om kvinnligt och manligt”, i Pedagogiska perspektiv på idrott, red. Lars-
Magnus Engström och Karin Redelius (Stockholm: HLS förlag, 2002) s. 182. 
53 Robyne Garrett, ”Negotiating a physcial identity: Girls, bodies and physical education”, Sport, education and 
society, 9 (2004:2, juli), s. 235f. 
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Ett problem med idrott och hälsa är att elever har svårt att motivera vad man ska lära sig i 

ämnet och varför det ens finns på schemat. Först när det ställs i relation till traditionella 

klassrumsämnen kan elever motivera varför idrott och hälsa är viktigt i skolan men ändock 

verkar det som att eleverna inte har en klar uppfattning om vad ämnet ska generera för 

kunskaper eller vad som egentligen bedöms. En flicka resonerar i termer av att prestationen i 

sig inte är det viktiga utan att det som snarare bedöms är ansträngningen, det vill säga att 

eleverna visar att de verkligen försöker. I relation till exempelvis matematik eller engelska 

menar flickan att det är skillnad för i dessa ämnen finns det fasta kriterier för vad som 

förväntas. Dessa tankar återfinns hos flera elever då ämnet idrott och hälsa ofta definieras som 

ett roligt ämne som bryter av skoldagen. Däremot finns inte samma självklara definition av 

vad ämnet ska bringa för kunskaper. 54 Det finns en indikation på att elever uppfattar idrott 

och hälsa som ett ämne med större frihet än klassrumsundervisningen. Frihet i det här fallet 

definieras utifrån att eleverna får vila hjärnan en stund, att de får röra på sig samt får ett 

avbrott från den passiva mottagarrollen.55   

 

Ofta refererar lärare till att ämnet idrott och hälsa ska vara kul och/eller flyta på. Detta medför 

till viss del att det gynnar de elever som redan idrottar på fritiden. I artikeln Jag känner inte 

för att bli en… kille menar författarna att lärare balanserar sin undervisning för att göra de 

idrottsintresserade eleverna medgörliga samtidigt som de vill få de mindre engagerade 

eleverna mer intresserade.56 En annan studie av samma forskargrupp visar att idrottslärare var 

överens om att de flesta idrottslektionerna innehåller aktiviteter som pojkar generellt sett har 

mer erfarenhet av, och att pojkarna påverkade undervisningen i större utsträckning än vad 

flickorna gjorde. Lärarna ansåg även att pojkarna var duktigare i idrott och detta menade de 

var det naturliga.57 

 

                                                
54 Håkan Larsson, ”Man ska inte behöva vara bra på nå’nting – Elevers syn på lärande i skolämnet idrott och 
hälsa”, Svensk idrottsforskning, 4 (2008), s. 44.  
55 Karin Redelius, ”Bäst och pest! Ämnet idrott och hälsa bland elever i grundskolans senare år”, i Mellan nytta 
och nöje – Bilder av ämnet idrott och hälsa, red. Håkan Larsson och Karin Redelius (Stockholm: 
Idrottshögskolan, 2004), s. 153. 
56 Håkan Larsson, Karin Redelius, Birgitta Fagrell, “Jag känner inte för att bli en...kille”, Utbildning och 
demokrati, 16 (2007:2) s. 115f. 
57 Håkan Larsson, Birgitta Fagrell, Karin Redelius, “Queering physical education. Between benevolence towards 
girls and a tribute to masculinity”, Physical Education and Sport Pedagogy, 14 (2009:1), s 9f. 
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Betoningen på kul har i det närmaste medfört ett moraliskt krav på att man ska tycka om idrott och 

hälsa, eller åtminstone att man inte ska sätta käppar i hjulen för undervisningen. Man kan tänka sig att 

ämnet väcker känslor bland elever just som en konsekvens av dessa krav på att ämnet ska vara ’kul’.58 

 

En strategi som lärarna hade för att ”lyfta bördan från flickornas axlar”59 var att övertyga dem 

om att de inte behövde prestera lika bra som pojkarna. De kunde exempelvis säga att flickorna 

inte behövde göra en viss övning eller att någon övning var en riktig utmaning för pojkarna. 

Ingen av eleverna kommenterade detta, vilket visar på att även eleverna finner sig i det 

faktum att flickor är det ’svagare könet’, underordnade de starkare pojkarna. Pojkar ska 

prestera bättre än flickor. Denna strategi hyllar den manliga styrkan och ingen av lärarna 

försökte bryta det. Detta innebar att lärarna varken gav flickor uppmärksamhet då de var 

duktiga i en aktivitet som uppfattas som manlig, eller gav pojkarna uppmärksamhet när de var 

duktiga i en aktivitet som uppfattas som kvinnlig.60 

 

1.4.1 Sammanfattning av forskningsläge 

I den statistik som vi tidigare behandlat har det visat sig att pojkar generellt sett har lägre 

betyg än flickor i alla ämnen utom idrott och hälsa. Detta beror inte på att pojkar 

diskrimineras i svenska skolan utan det vi behöver göra är att se oss om efter en annan 

förklaringsmodell. Denna ordning tar sig även uttryck i den direkta undervisningen då pojkar 

dominerar idrottshallen medan flickor o andra sidan har den dominanta positionen i 

klassrummet. Det i sin tur leder, enligt statistiska sammanställningar, till att en skola för alla 

misslyckas med cirka 30 procent av pojkarna. I skolans styrdokument och 

programbeskrivningar finns även spår av traditionella könsmönster då det finns tydliga 

indikationer på könsmärkningar i dessa texter. Det råder med andra ord inget tvivel om vilket 

kön som passar till vilket program eller ämne. Genus verkar som en regim och återspeglas på 

alla arenor i samhället, skolan är inget undantag för denna ordning. I kondenserad form 

innebär det här att könen tillskrivs olika ämnen och förmågor. Som en del av detta skapas 

feminiteter och maskuliniteter i polaritet till varandra. Gruppen flickor tillskrivs egenskaper 

som ordningsamma och engagerade medan gruppen pojkar snarare ses som aggressiva och 

mindre intresserade av att tillgodogöra sig skolans undervisning. Bilden av maskulinitet 

inkluderar inte goda studieresultat i klassrumsämnen men däremot ses den atletiska kroppen 

                                                
58 Håkan Larsson, Karin Redelius, Birgitta Fagrell, “Jag känner inte för att bli en...kille”, Utbildning och 
demokrati, 16 (2007:2) s. 115. 
59 Ibid., s. 112. 
60 Ibid., s. 112f. 
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som en symbol för eftersträvansvärd maskulinitet. I relation till att flickor uppfattas som 

skötsamma och duktiga blir konsekvensen av att leva upp till bilden av en ideal feminitet att 

flickor i större utsträckning mår sämre än pojkar. Detta är något som vi måste hänsyn till då vi 

pratar om lyckade flickor och misslyckade pojkar. Det har även visat sig att elever snarare 

bedöms efter sin ansträngning än den faktiskt prestationen. Inställning verkar med andra ord 

ha en avgörande roll för hur betygsfördelningen ser ut, framförallt inom idrott och hälsa. En 

annan variabel som påverkar lärares förhållningssätt till betygssättningen i idrott och hälsa är 

att det finns en klar uppfattning om att pojkar är bättre än flickor, att det skulle vara mer 

naturligt för pojkar att idrotta och att flickorna i det här fallet blir det avvikande könet.  

 

1.5 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien har varit att ur ett genusperspektiv undersöka synen på 

bedömningsgrunder i betygssättningen inom ämnet idrott och hälsa i relation till svenska, 

samhällskunskap och matematik bland flickor och pojkar på Natur- och samhällsprogrammet 

(NS). Detta har undersökts utifrån följande frågeställningar: 

• På vilket sätt upplever gymnasieelever på NS-programmet att de bedöms i idrott och 

hälsa i relation till de ämnen som syftet anger? 

• Vilka förutsättningar upplever eleverna finns för att nå de olika betygsstegen i 

skolämnena idrott och hälsa, samhällskunskap, matematik och svenska? 

• Hur tror eleverna att en jämställd betygsbedömning ser ut i de utvalda skolämnena? 

 

Utifrån detta kommer vi att diskutera hur eleverna bryter eller återskapar genusordningen i 

sina resonemang kring betygsbedömningen. 
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2 Metod 
2.1 Val av metod 
Vår studie är av kvalitativ karaktär då vi främst ville öka vår förståelse för processer och 

handlingar utifrån en given kontext.61 Den inriktning vi valt att använda oss av ”[….] handlar 

om att beskriva och förstå processer i sociala situationer och nå förklaringar av dessa fenomen 

i verkligheten”.62 Den metod som används i denna studie var fokusgrupper, en form av 

gruppintervju som i den här studien har inneburit fyra elever per grupp. Innan vi fastställde 

fokusgrupper som metod diskuterade vi djupintervju som ett alternativ. Efter diskussioner var 

vi dock eniga om att fokusgrupper skulle generera fler deltagande elever vilket innebar ett 

bredare dataunderlag. Vår erfarenhet från praktikperioder och tidigare arbeten är även att det 

kan vara svårt att få ett uttömmande svar av elever då det tar lång tid att bygga upp ett 

förtroende hos eleverna. Ett problem med fokusgrupper i en redan existerande grupp är att 

rollerna redan är förutbestämda trots att kontexten är ny för eleverna.63 Detta är en aspekt vi 

inte kunnat göra så mycket åt, men som vi samtidigt måste vara medvetna om. 

 

Fokusgrupper kan vara mer eller mindre strukturerade beroende på hur stor roll moderatorn 

har i diskussionen mellan deltagarna. I en strukturerad fokusgrupp styr moderatorn 

diskussionen för att få svar på sina frågor medan i en ostrukturerad fokusgrupp styr gruppen i 

större utsträckning diskussionsinnehållet. Vi ville som moderatorer nyttja fördelarna i både 

den strukturerade och den ostrukturerade för att, dels styra in eleverna på centrala områden 

för studien, dels ge eleverna utrymme för sina egna tankar. 64 En av fördelarna med att 

använda fokusgrupper som metod är att det ”ger det djup och den kontext som forskaren 

behöver för att fördjupa sin förståelse av vad som ligger bakom människors tankar och 

erfarenheter.”65 Vidare har vår intention varit att de fokusgrupper som medverkat i vår studie 

ska generera en djupare förståelse för elevernas resonemang då de förhoppningsvis upptäcker 

och utvecklar de ämnesområden som diskuteras. Då gruppdynamiken utnyttjas för att 

stimulera till en bredare diskussion kan det samtidigt vara till vår nackdel då dominanta 

personer kan få allt för stort utrymme. Vår roll som moderatorer har då varit avgörande för att 

                                                
61 Nathalie Hassmén, Peter Hassmén, Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder (Stockholm: SISU idrottsböcker,  
2008), s. 104f. 
62 Ibid., s. 104.  
63 Victoria Wibeck, Fokusgrupper. Om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod (Lund: 
Studentlitteratur, 2000) s. 53. 
64 Ibid., 45f. 
65 Ibid., s. 127. 
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få alla elever att delta i samtalen och i det läget blir fokusgruppen mer åt det strukturerade 

hållet.66  

 

Det råder delade meningar om hur många deltagare det ska vara i en fokusgrupp. En allmän 

uppfattning är att en fokusgrupp inte ska bestå av mer än fyra deltagare för att inte riskera att 

förlora någons uppmärksamhet. Wibeck menar dock att fokusgruppen ska bestå av fyra till 

sex personer. Enligt henne kan spänningar uppstå mellan deltagarna i en triad som kan ha 

negativa effekter på intervjun/diskussionen. Samtidigt framhåller hon att flera än sex personer 

kan osynliggöra tillbakadragna personer samt medföra ett tydligare grupptryck.67  

 

2.2 Urval 
Vi har genomfört den här studien i en gymnasieskola på Natur- och samhällsprogrammet i en 

tätort i Mellansverige. För oss var det viktigt att ha en jämn könsfördelning då vårt 

forskningsområde var att belysa elevers upplevelser och uppfattningar om betyg utan att det 

blev en majoritet av flickor eller pojkar. Då idrott och hälsa var det centrala ämnet i vår studie 

gjordes ett val av vilka ämnen som skulle ställas i relation till detta. Vi valde tre ämnen som 

är inkluderat i alla program och som alla elever har mött, även i grundskolan. De ämnen som 

valdes ut var således svenska, samhällskunskap och matematik.  

 

Med tanke på den korta tidsperioden för den här studien gjordes ett bekvämlighetsurval vid 

val av skola.68 Våra kriterier för vilket program vi ville studera var baserat på att det skulle 

vara en så jämn fördelning mellan könen som möjligt, att eleverna följde Lpf 94:s 

betygssättning samt att de gått minst ett år på sin gymnasiala utbildning. Detta var en form av 

strategiskt urval.69 Efter mejlande med den kontaktade skolan föll således valet på den klass 

som uppfyllde våra kriterier. Då målgruppen i vår studie var gymnasieungdomar valde vi att 

intervjua i grupper om fyra. Dels för att eleverna ska känna sig trygga och våga uttrycka sina 

åsikter utan att i allt för stor utsträckning bli påverkade av grupptrycket, dels för att underlätta 

för oss i våra moderatorroller. Fyra gruppintervjuer genomfördes. En av grupperna bestod av 

enbart flickor, en av enbart pojkar och två grupper var könsintegrerade, det vill säga två 

pojkar och två flickor. Sammantaget 16 elever.  

                                                
66 Ibid., s. 127ff. 
67 Ibid., s. 49ff. 
68 Nathalie Hassmén, Peter Hassmén, Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder (Stockholm: SISU idrottsböcker,  
2008), s. 94. 
69 Jan Trost, Kvalitativa intervjuer (Lund: Studentlitteratur, 1997), s. 105ff. 
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2.3 Procedur 
Då vi redan innan påbörjad studie visste att vi ville undersöka genus ur ett elevperspektiv 

insåg vi att det var viktigt att ta kontakt med en skola i ett tidigt skede. När 

undersökningsområdet var fastställt fick vi mejlkontakt med den lärare som var ansvarig för 

det program som lämpade sig för vår undersökning..  

  

Yvonne Hirdmans och Raewyn Connells teorier om hur genus skapas och återskapas 

innefattar olika begrepp, exempelvis genuskontrakt, maktrelationer och genusordning. Dessa 

begrepp har varit centrala i insamlingen av studiens data. Vi valde att utforma vår 

intervjuguide med utgångspunkt från dessa två teorier. De har också legat till grund för vår 

analys av resultatet. För att tydliggöra för eleverna och oss själva delade vi upp intervjuerna i 

tre olika områden, uppfattningar, betygssteg och betygsgrundande egenskaper samt jämställd 

betygsbedömning. Veckan innan vi besökte eleverna genomförde vi en pilotstudie och efter 

några korrigeringar av frågornas ordningsföljd kändes den röda tråden i guiden mer naturlig. 

Fokusgruppsintervjuerna genomfördes på elevernas skola under en veckas tid. Under alla 

intervjuer satt vi i ett avskilt rum och spelade in hela diskussionen på en diktafon. Intervjuerna 

inleddes alltid med så kallade öppningsfrågor för att få deltagarna att känna sig trygga med 

varandra och intervjusituationen. Öppningsfrågorna följdes upp av nyckelfrågor som var 

direkt kopplade till vårt undersökningsområde. Då dessa frågor genomfördes var vår roll 

mindre framträdande och vi lät således eleverna få mer utrymme för sina tankar och 

resonemang. I intervjuernas slutskeden ställde vi avslutande frågor som möjliggjorde för 

deltagarna att lägga till eller utveckla något som rörde de ämnen som diskuterats.70 Efter de 

fyra avslutade intervjuerna på cirka 35-45 minuter transkriberade vi samtalen och skrev fram 

det primära resultaten kopplat till vår teoriram och våra frågeställningar.  

 

2.4 Validitet och reliabilitet 
För att validera vår intervjuguide har en pilotstudie genomförts innan vi mötte de 

fokusgrupper som är sammanställda i resultatdelen. En aspekt för oss som moderatorer har 

varit att ta hänsyn till vår egen och elevernas inverkan på varandra. "En fara för 

trovärdigheten i fokusgruppsstudier är om deltagarna inte säger vad de tänker på grund av 

grupptryck [...] samt om de överdriver för att göra intryck eller övertyga de övriga deltagarna 
                                                
70 Victoria Wibeck, Fokusgrupper. Om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod (Lund: 
Studentlitteratur, 2000), s. 61f. 
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om en viss åsikt.”71 Precis som Wibeck skriver i ovanstående stycke måste vi hela tiden 

påminna oss om detta. För att ytterligare stärka tillförlitligheten har intervjuerna genomförts 

på elevernas skola där vår förhoppning har varit de känt sig trygga samt att samtalen letts av 

samma moderator.72 

 

Hassmén och Hassmén menar att det kan vara svårt att nå en hög reliabilitet inom den 

kvalitativa forskningstraditionen och att de ord som vanligtvis används är pålitlighet, 

tillförlitlighet och upprepbarhet.73 Genom att ha nyttja både grepp och begrepp som använts 

inom genusvetenskapen tidigare hoppas vi att våra tolkningar ska uppfattas som tillförlitliga. 

En viktig del i vårt arbete har varit att kartlägga våra egna föreställningar och förväntningar 

på elevernas utsagor. Genom att göra detta samt medvetandegöra vår egen subjektivitet 

hoppas vi att resultatet inte blivit vinklat.  

 

Minimikravet för en studie med fokusgrupper som metod är tre grupper men för att få en 

större spridning av resonemang i resultatet är det en fördel att genomföra fler intervjuer. Det 

kan vara svårt att veta exakt hur många grupper studien lämpligtvis bör innehålla då 

kvaliteten på intervjuerna kan variera. För varje ny fokusgrupp som intervjuas minskar 

frekvensen av nya svar och resonemang, detta uttrycker Wibeck som theoretical saturation, 

vilket innebär att ämnet till slut blir mättat.74 Med utgångspunkt i detta har vår strävan varit 

att intervjua fem fokusgrupper i vår undersökning. Detta kom att ändras under studiens gång 

då vårt primära fokus var att besvara syfte och frågeställningar utifrån den data vi samlat in. 

Det resulterade i fyra intervjutillfällen. Wibeck understryker vikten av att ha tillräckligt med 

data för att öka reliabiliteten. Detta för att undvika att vi som författare blir alltför subjektiva, 

utan tydligt urskiljer våra egna uppfattningar från elevernas resonemang.75      

 

För att stärka reliabiliteten i intervjuerna har vi transkriberat tillsammans och skrivit hela 

dialogerna på standardiserat vis, det vill säga, i en flytande text helt utan punkter, 

kommateringar eller andra skriftliga förstärkare. Detta för att våra tolkningar ska bli desamma 

och för att vem som än läser de transkriberade intervjuerna ska läsa det på samma sätt. För att 

                                                
71 Ibid., s. 121. 
72 Ibid., s. 120f. 
73 Nathalie Hassmén, Peter Hassmén, Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder (Stockholm: SISU idrottsböcker,  
2008), s. 135f.  
74 Victoria Wibeck, Fokusgrupper. Om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod (Lund: 
Studentlitteratur, 2000) s. 48f. 
75 Ibid., s. 119. 
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undvika att vi som författare tolkar utsagorna på olika sätt har vi, utifrån Brinkman och Kvale, 

skrivit frågor, intervjuat, transkriberat samt sammanfattat de centrala delarna ur intervjuerna 

tillsammans.76 I de passager där vi citerar elevernas utsagor förekommer dock skiljetecken för 

att underlätta för läsaren. 

 

Under intervjuerna blev eleverna endast informerade om att vi studerar deras uppfattningar 

om betyg- och bedömningsgrunder i olika ämnen. Vi valde att exkludera informationen om 

genusperspektivet då vi ansåg att detta kunde påverka elevernas sätt att resonera och därmed 

vinkla resultatet.  

 

2.5 Forskningsetisk diskussion 
Ur ett forskningsetiskt perspektiv är fokusgrupper en bra metod då deltagarna själva tar 

ansvar för vad de vill svara på och när de inte vill framföra sin åsikt. Samtidigt var det viktigt 

för oss att informera eleverna om att allt som sas under diskussionerna var helt konfidentiellt 

både för deltagarna och för oss som moderatorer.77 Det har i det här fallet inneburit att vi varit 

tydliga med att diskussionsinnehållet inte fått föras vidare från eleverna. Eftersom 

målgruppen vi undersökt varit gymnasieungdomar har det varit otroligt viktigt att understryka 

detta för att alla deltagare skulle känna sig helt trygga med att framföra sin åsikt med vetskap 

om att inget skulle föras vidare eller kopplas till dem. Genom att ge eleverna pseudonymer 

behåller vi elevernas anonymitet och förhoppningen har varit att detta ska generera en större 

trygghet för eleverna. 

 

Eftersom eleverna till stor del var under 18 år skickade vi ut ett missivbrev (se bilaga 2) några 

veckor innan intervjuerna påbörjades där vi informerade om vilken metod som skulle 

användas samt elevernas och skolans anonymitet. Missivbrevet innehöll även information om 

att deltagandet i studien var helt frivillig.  

 

 

 

 
                                                
76 Steinar Kvale, Svend Brinkman, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund: Studentlitteratur AB,  2009), s. 
200f. 
77 Victoria Wibeck, Fokusgrupper. Om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod (Lund: 
Studentlitteratur, 2000) s. 116. 
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3. Resultat 
Resultatet kommer att presenteras i tre olika kategorier utifrån de svar vi fått från de fyra 

fokusgruppsintervjuer som genomförts under studiens gång. De citat som skrivs fram i vissa 

passager av resultatet är representativa och förståeliga för gruppernas diskussioner och 

således medvetet utvalda av oss. Detta har genererat att vissa personer är mer citerade än 

andra. Tolkningar kommer att ske löpande genom hela resultatet och förståelsegrunden 

kopplas till vårt teoretiska ramverk.  

 

Grupperna har sett olika ut då en grupp bestod av endast killar och en grupp av endast tjejer 

medan de två resterande grupperna hade en jämn fördelning mellan könen, det vill säga två 

flickor och två pojkar. I klassen som presenteras i vårt resultat ingår vissa elever i skolans 

basketprofil. Dessa är endast representerade i den rena pojkgruppen där samtliga ingår i denna 

profilering. Att fördelningen av eleverna blev på det här viset var en slump, vår tanke var att 

alla grupper skulle könsblandas men logistiken kring tider och grupper möjliggjorde inte 

detta. Det här gav dock ny färg åt vårt resultat. Det vi kunde se under våra fokusgrupper var 

att de homogena grupperna som bestod av endast pojkar eller endast flickor använde ett 

annorlunda språk när de bland annat skulle beskriva hur pojkar och flickor är. Samtalen var 

mer enhetliga då grupperna var homogena. Flickorna visade då en större övertygelse om att 

pojkar var på ett visst sätt och pojkarna i sin tur tillskrev flickorna specifika egenskaper med 

samma självklarhet. Detta uttrycker som en grundmurad föreställning om hur flickor och 

pojkar är och kan i förlängningen tolkas som ett uttryck för dikotomins lag. Pojkarna och 

flickorna resonerar i vi- och domtermer vilket, genom Hirdmans teori, kan förstås som att 

flickor och pojkar, män och kvinnor ses som varandras polariteter. Vi kan dock utläsa en 

nyansering av språket i de könsblandade grupperna, där pojkar och flickor tillskrivs 

egenskaper i mer generell terminologi men som ändå bottnar inom genuskontraktets ramar 

och bilden av feminiteter och maskuliniteter. I de könssegregerade grupperna tillskrev båda 

grupperna pojkar egenskaper som lata och omotiverade och även mindre smarta. Utifrån att 

bilden av den ideala maskuliniteten inte inkluderar goda studieresultat återskapar även 

eleverna detta i sina resonemang. Detta kom till uttryck även hos de könsblandade grupperna 

men uttrycktes inte med samma självklarhet utan snarare med större diplomati. Pia beskriver 

pojkars betyg såhär: ”[…] asså, vi har ju många såhär smarta killar också som liksom får VG, 

MVG och sådär också”. Connell menar att genus skapas på olika sätt i olika kontexter och 
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även fast eleverna i samtliga grupper ingår i samma klass och således pratar utifrån samma 

referenser verkar konstellationen påverka i väldigt stor utsträckning. I Pias utsaga är pojkar 

det avvikande könet när hon säger ”smarta killar också”. Detta pekar på att flickorna är det 

smarta och högpresterande könet vilket utgör normen för klassrumsundervisningen. 

 

3.1 Uppfattningar 
En generell uppfattning som eleverna har om ämnet idrott och hälsa är att de bedöms utifrån 

sin förståelse för varför det är bra att röra på sig, hur ergonomi fungerar, anatomiska 

grundkunskaper samt sitt ledarskap. Eleverna påtalade att de fysiska egenskaperna inte är det 

primära i betyget för idrott och hälsa i gymnasiet utan att det snarare handlar om att ha en 

djupare förståelsegrund. En elev, Izabela säger att ”den teoretiska delen är väldigt viktig […] 

man (tjejerna; vår anm.) får ju en annan chans att hävda sig”. Till skillnad från det Izabela 

säger, menar John att den teoretiska utgångspunkten för ett betyg i idrott och hälsa har för stor 

roll i bedömningen och att de fysiska kvaliteterna som han och de andra pojkarna i klassen 

besitter borde påverka betyget i större utsträckning. Både John och Izabela återger en bild av 

idrotten där pojkarna rent fysiskt är det dominanta könet. En strategi för att utjämna 

skillnaderna mellan flickor och pojkar från lärarens sida verkar vara att låta de teoretiska 

kunskaperna få större utrymme. Izabelas uttalande indikerar att flickor är sämre på idrott och 

behöver de teoretiska momenten för att kunna ”hävda sig”. Johns resonemang återspeglar 

samma sak men med utgångspunkt i att vara en idrottande kille, vilket han även utgår från att 

alla pojkar är och borde premieras för.  De två utsagorna tolkar vi som ett uttryck för hur den 

hegemoniska idrottsdiskursen upprätthålls av såväl pojkar som flickor.  

 

I de diskussioner som kretsade kring samhällskunskapen ansåg samtliga elever att förståelsen 

för samhället i stort är det viktiga, eleverna lyfter fram argumentationsteknik och 

konsekvensanalys som två viktiga utgångspunkter för samhällskunskapen. När vi frågade om 

hur lärarna mäter förståelsegraden anser eleverna att det till stor del är beroende av hur djupt 

de själva svarar på provfrågor, eller hur de använder faktakunskaper i ett större perspektiv vid 

inlämningar och muntliga diskussioner. Caroline beskriver det så här: ”Jag tror också att det 

är viktigt med olika perspektiv, att man inte tänker utifrån sig själv bara. Och sen typ tänka 

större och se till samhället och individen och olika samhällsklasser och sånt så att man får 

större bredd”. Pojkarna som ingick i basketprofileringen menar dock att lärarna inte alltid har 

koll på hur mycket de egentligen kan och påtalar att uppgifterna inte alltid ger en rättvis 



24 
 

bedömning av deras kunskaper. Alexander säger att ”Vi kanske har bättre koll på vad som 

händer i världen men ändå får vi sämre betyg”. Samhällskunskap bygger till stor del på 

argumentation och diskussion, eller bredare och mindre tidsbundna kunskaper. Detta ses som 

feminint laddade begåvningar och det vi tolkar att Alexander menar i sitt uttalande är att 

pojkars kunskaper sällan värderas på samma sätt som flickornas. Genussystemet är starkt och 

verkar på många arenor och på olika sätt, vilket gör att flickor och pojkar begränsas. I det här 

fallet upplever Alexander det som att lärarna begränsar deras kunskaper. Eller snarare att det 

deras kunskaper inte får komma till sin rätt i samhällskunskapen.  

 

I likhet med samhällskunskapen, återkommer eleverna till att en förståelsegrund är viktig 

även i svenskan. I deras utsagor finns ofta en referens till den muntliga och skriftliga 

framställningen av olika uppgifter. Det mest centrala i skrivuppgifter är, enligt eleverna, att ha 

ett bra ordförråd och använda ett korrekt grammatiskt språk. En annan viktig del av 

bedömningen i svenska är läsförståelse, som Daniel och Fredrik beskriver som att kunna ”läsa 

mellan raderna”. De likheter som återfinns i elevernas resonemang är att de har svårt att 

riktigt definiera vad som egentligen bedöms i idrott och hälsa, samhällskunskap och svenska. 

Eleverna uppfattar det som svårt att själva veta vilken nivå de befinner sig på i alla tre ämnen. 

Vår tolkning av de här resonemangen är att det finns ett samband mellan att veta vilken nivå 

eleven tror sig befinna sig på och veta vad de ska lära sig i ämnet. Den problematiken anser 

eleverna inte återfinns i matematiken då provresultaten ger en klar indikation på vilket betyg 

kursen kommer sluta i. Det prov som samtliga elever dock anser är det avgörande för 

slutbetyget är det nationella provet. Gunnar berättar att ”[…] det jag har fått på nationella har 

jag fått i slutbetyg sen, även fast jag fått väldigt olika resultat på dom proven innan”. Trots att 

det nationella provet har en så viktig roll i slutbetyget påtalar Gunnar vikten av att få bra 

betyg på alla prov under terminen och att de på ett tydligare sätt kan visa sin förståelse. Pia 

sammanfattar diskussionen angående betyg i matematik på det här sättet” […] skriver du 

väldigt bra på proven så har du ju uppenbarligen förstått”. Förståelsegrunden som eleverna 

hänvisar till gällande matematiken är baserad på att du ska kunna visa exakt vad du har gjort 

och hur du har kommit fram till svaret. Trots att eleverna pratar om förståelse i alla ämnen 

skiljer det sig lite mellan hur förståelsen tar sig uttryck. Förståelse inom samhällskunskap, 

svenska och idrott och hälsa definieras utifrån att sätta in fakta i ett nytt eller annorlunda 

sammanhang. Att ha förmågan att relatera nya kunskaper till gamla samt omsätta dem i nya 

kontexter. Förståelsen inom matematiken är konkret och logisk och detta avspeglar sig när 

eleverna beskriver vad som bedöms i just detta specifika ämne. Detta visar sig extra tydligt 
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när matematiken ställs i en egen kategori eller ställs i polaritet till de andra ämnen som vi 

undersöker, framförallt idrott och hälsa som ses som den definitiva motpolen. Att elever har 

svårt att definiera vad idrott och hälsa ska generera för kunskaper är inget unikt för den här 

studien utan har belysts i tidigare forskning.    

 

Utöver de kunskaper som eleverna bedöms i hävdar alla elever att person och ambitionsnivå 

är viktiga variabler i bedömningen inom framförallt idrott och hälsa, svenska och 

samhällskunskap. Eleverna upplever att läraren får en bild av hur de är och vad de strävar mot 

redan inledningsvis av en kurs och att den uppfattningen påverkar vilket stöd de får och även 

hur betygssättningen slutar. När vi pratar om resursfördelning med eleverna anser samtliga av 

de intervjuade ungdomarna att resurser och uppmärksamhet från lärarna är baserat på vilken 

inställning eleven själv har. Det finns en tendens till att lärarna hellre hjälper och motiverar en 

redan duktig elev snarare än de som har svårigheter i ett ämne. Samtliga elever är eniga om att 

detta leder till en orättvis behandling men har samtidigt förståelse för att det är mer 

stimulerande för en lärare att stötta en motiverad elev även om det sänker den svaga eleven 

mer än nödvändigt. Många av eleverna tar upp att inställningen och intresset har stor 

betydelse för hur läraren förhåller sig till eleverna och att detta kan generera att de i slutändan 

inte endast bedöms på sina kunskaper. Oavsett vilket ämne vi diskuterade med eleverna var 

förståelsen för ämnet det viktiga för att nå de högre betygen.  

 

3.2 Betygssteg och betygsgrundande egenskaper 
Oavsett vilket ämne vi diskuterade med samtliga grupper ansåg eleverna att alla har samma 

möjligheter att nå ett godkänt betyg. I relationen mellan ämnena påpekar dock eleverna att 

idrott och hälsa är det lättaste ämnet att uppnå ett godkänt betyg i. När vi frågar om eleverna 

uppfattar att alla har lika förutsättningar i de olika ämnena är svaren lite tvetydliga då vissa 

elever säger att alla har samma möjligheter medan vissa anser att det har med förkunskaper 

och fallenhet att göra. Detta visar sig i stor utsträckning när vi diskuterar matematik som 

eleverna menar är det svåraste ämnet att uppnå ett MVG i. Matematik tillskrivs speciella 

kvaliteter som bottnar i logiskt tänkande. Samhällskunskap och svenska däremot definieras 

utifrån förståelse av stoff och förmågan att uttrycka sig i tal och skrift. Idrott och hälsa har 

också en specifik utgångspunkt men som till stor del endast handlar om att delta på 

lektionerna och göra sitt bästa. Ofta ställs idrott och hälsa i polaritet till matematik, framförallt 

i relation till provtillfällen. Eleverna berättar att om de får IG på ett prov i idrott och hälsa är 
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det inga problem att komplettera det muntligt efter en lektion. Så är inte fallet i matematik där 

eleverna alltid får skriva ett omprov på samtliga delar för att nå upp till betyget godkänt. Detta 

är enligt eleverna grunderna och utgör basen till betyget tillsammans med elevernas 

individuella förutsättningar.  I diskussionen kring hur elevers förutsättningar ser ut gällande 

skolans krav och förväntningar säger Izabela att ”det ser man ju ändå, att dom som har 

storasyskon eller föräldrar som lärt sig mycket matte och är bra på det, dom klarar sig ju 

också bättre i skolan för dom, asså dom har ju det hemifrån”. Detta resonemang återkommer 

även hos Pia som säger att:  

 
[…] vissa ligger på G och vissa ligger på MVG och dom som ligger på G har nog väldigt svårt att ta sig 

upp till MVG, om dom inte får lite extra hjälp […] även om dom liksom jobbar lika mycket som dom 

som har lite mer bättre kunskaper så kommer dom ändå inte riktigt nå upp till högsta (betyget; vår 

anm.). Jag tror att det är skillnader. 

 

Till skillnad från matematiken ansåg eleverna att alla har samma möjlighet att i svenska 

och samhällskunskap nå vilket betyg de ville, men de säger även att det är upp till var och 

en att ta den chansen. Alexander förtydligar att det är skillnad mellan att få möjligheten 

och ta till vara på den för att nå ett visst betyg. Enligt John har tjejer och killar olika 

inställning till skolarbetet och att pojkar generellt sett är mer lata och tjejer mer ambitiösa. 

Detta resulterar givetvis i lägre betyg hos gruppen pojkar i klassen och eleverna menar 

även att detta är en klar prioritering då fritid och idrottsaktiviteter känns viktigare för 

pojkarna i klassen. Som vi tidigare nämnt är studieflit inte en del av den ideala 

maskuliniteten och påverkar således pojkarna sociala positionering i skolan. Pojkarnas val 

handlar inte i första hand om att ta möjligheten för att få ett högre betyg eller att nöja sig 

med betyget godkänt. En djupare tolkning skulle kunna vara att deras val snarare handlar 

om vilken status de får i klassen, att vara en tönt eller att vara cool. I vidare mening tolkar 

vi att pojkarnas fritid får en mer avgörande roll för deras sociala position i klassen.  

 

Egenskaperna lat kontra ambitiös stämmer dock inte överens på alla arenor, idrottshallen 

är ett undantag. När eleverna pratar om idrottsundervisningen eller idrottsaktiviteter utgår 

de från att majoriteten av pojkarna är de drivande i denna typ av undervisning. Det märks 

extra tydligt när eleverna beskriver idrottspersoner, dessa genusifieras då till 

”fotbollskillen” och/eller ”sportkillen”. Då idrotten i det här fallet ses som en social 

markör för att leva upp till den hegemoniska maskuliniteten verkar det som att både 
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idrottsundervisningen och, som vi diskuterade ovan, fritiden blir avgörande faktorer i 

skapande och upprätthållande av det eftersträvansvärda för pojkarna. Denna bild gestaltas 

inte bara hos pojkarna utan även hos flickorna i klassen vi studerat.  

 

När vi frågade gruppen med endast flickor om hur betygsfördelningen ser ut i deras klass 

får nedanstående citat belysa hur resonemangen såg ut:  

 
Moderator: […] killar har i genomsnitt lägre (betyg; vår anm.) i både grundskolan och gymnasiet i alla 

ämnen utom idrott och hälsa […] Hur upplever ni att det ser ni att det ser ut i eran klass? 

Elin: Jag tycker det stämmer.  

Izabela: Jag med. 

Elin: Att det har ju alltid varit så att killar har sämre betyg än tjejer i alla ämnen förutom idrott, så är det 

ju.  

Anna: I min förra klass hade alla killar MVG i idrott och inte en enda tjej fick MVG.  

Marie: Och då känns det ju ändå som att man bedömer mer vad man gör på lektionerna. En kille, 

kanske inte alla, men många killar är starkare fysiskt så.  

Izabela: Asså sen beror det ju på, i alla fall var det ju så i nian för mig, att killarna ville dom ville ju inte 

lika mycket heller. Asså tjejerna, många av dom hade satt upp ett mål: Aah men jag vill bli advokat för 

det behöver jag gå den linjen och då behöver jag såhär mycket poäng för o komma in. Så man hade ett 

mål liksom redan då men killarna va mer: Ja men det går väl bra jag kommer väl kanske in på nånting 

och gör jag inte det så går jag på väl på ****** och sen på framtidsgymnasiet. 

Marie: Men sen däremot på idrotten ger dom (pojkarna; vår anm.) ju allt. 

Izabela: Ja för där var det ju roligt, det är ju nåt praktiskt. Liksom träslöjd är ju också så […] det var ju 

kul liksom, man behövde ju inte va så smart för o eller man behövde inte anstränga sig att göra idrotten 

o träslöjden så asså, intellektuellt.  

Moderator: Vad tror ni att det här beror på då? 

Anna: Amen en kille i min förra klass han hade liksom kunskapen för att kunna få MVG i engelska 

tillexempel men han liksom orkade inte gå på proven och han orkade inte plugga o så, så han var ju mer 

lat men han hade ju kunnat få mycket bättre betyg än vad han fick liksom.  

Izabela: Svårt liksom /…/ jag vet inte om det är såhär stereotypiskt men asså det är ju många som killar 

som helt enkelt skiter i det asså. Det är ju många tjejer som gör det också men samtidigt tror jag att det 

finns fler seriösa tjejer.   

Marie: Man kan ju inte dra alla över en kam. 

Moderator: Tjejer är mer ambitiösa o mer mån om sin sitt skolarbete då?  

Izabela: Ja jag tror nästan det. 

Marie: Ja. 

Izabela: Asså många tjejer som är såhär jättepluggiga dom drar ju också till med det här att tjejer var ju 

diskriminerade förr i tiden och hade ingen makt. Så nu vill du ha det asså, jag tror att undermedvetet så 

sitter det ändå nåt sånt att man måste försöka hävda sig för att det har inte alltid varit så förr. 
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Det finns tre olika områden eller kategorier som citatet berör, för det första pojkars inställning 

till skolan, för det andra egenskaper som tillskrivs pojkar och för det tredje flickors 

medvetenhet kring stereotyper. Det här citatet är hämtat från den rena flickgruppen vilket syns 

tydligt i det lexikala språket som vi beskrivit tidigare i resultatet. Vi tolkar citatet dels som 

skapande men även upprätthållande av genusidentiteter. Pojkar som grupp blir omnämnda 

som den lägsta gruppen i betygshierarkin och detta likställs även med att ”det har ju alltid 

varit så”, bortsett från idrott och hälsa, där pojkarna dominerar undervisningen. Att pojkarna 

har möjlighet att dominera idrottsundervisningen förstår vi som att idrott och hälsa inte är ett 

kunskapsämne och att ett bra betyg i idrott och hälsa inte behöver vara grundat i en 

intellektuell förmåga eller hota deras sociala position i klassen. Det framgår tydligt i 

flickornas resonemang att pojkar inte är smarta utan mer praktiska och fysiska. Dessa 

resonemang ger egentligen inte utrymme för de pojkar som inte tycker om idrott eller de 

pojkar som presterar på en hög nivå i klassrumsämnena. Det finns en grundmurad 

föreställning som flickorna på ett tydligt sätt förhåller sig till då det finns ett likhetstecken 

mellan att vara pojke och att vara mindre intelligent medan flickorna i relation till detta ses 

som den smarta gruppen, vilket också genererar ett högre betyg i klassrumsundervisningen. 

Slutet av citatet ger dock en lite annorlunda färg åt diskussionen när Izabela visar en 

medvetenhet kring att stereotyper till viss del styr diskussionen. Hon säger samtidigt att det 

ändå är så det ser ut. Den sista delen av citatet ger en indikation på att det till viss del finns ett 

förhandlingsutrymme om sin genusidentitet men att det ändå finns ett förgivettagande om 

flickors och pojkars förmågor som kan ses som en reproduktion av genuskontraktet. Genus 

verkar som en regim eller förvaltare för att upprätthålla de redan förutbestämda egenskaperna 

hos pojkar och flickor. Genom att genusregimer återskapas på många olika arenor och 

domäner blir det också en sanning som eleverna måste förhålla sig till, även om de till viss del 

kan låta varandra förhandla om sin identitet.  

 

Tre av grupperna tillskriver flickor egenskaper som ordningsamma, intresserade, ambitiösa, 

trevliga och målinriktade medan pojkar ses som lata, oengagerade och ”smådryga”. Den sista 

gruppen som vi mötte skiljer sig aningen från de övriga grupperna. Eleverna i den gruppen 

tycker snarare att intresse och individ är mer avgörande för hur betygen fördelas. Samtidigt 

håller även denna grupp med om att idrotten domineras av pojkarna men härleder detta till 

intresse för just idrott och hälsa. Caroline säger under denna diskussion att ”[…] det spelar 

inte så stor roll i vår klass om det är en tjej eller kille men det är ändå olika individer emellan. 
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Asså, alla är ju olika, det finns ju både tjejer och killar”. Trots att den här gruppen inte har 

samma självklara inställning till hur pojkar och flickor är som de övriga grupperna kan vi 

dock utröna en självklarhet med idrotten. Idrotten verkar således ha den starkaste 

förankringen i hur genusordningen tar sig uttryck i elevernas utsagor helt oberoende av vilken 

grupp vi diskuterar med. Kanske kan detta bero på att den atletiskt manliga kroppen har en 

kraftfull och helt avgörande roll för hur maskuliniteter skapas och därmed blir det också en 

norm som inte ens ifrågasätts av de elever vi mött.  

 

Alla grupper var däremot överens om att den dominans som finns hos pojkarna i idrottshallen 

inte ligger i linje med hur den klassrumsförlagda undervisningen i ämnet tar sig uttryck. 

Eleverna menar att när idrottsundervisningen förläggs i ett klassrum och det inte är fokus på 

rörelse återtar flickorna dominansen likt i de övriga ämnena. Samtidigt påpekar pojkarna att 

det inte alltid är flickorna som är ambitiösa och ordningsamma men att lärarna sällan 

uppmärksammar detta, utan förutsätter att det är pojkarna som stör undervisningen.  

 
Daniel: Vi killar kan va lite pratigare när vi inte får röra på oss. 

John: Ja faktiskt. 

Daniel: Tjejerna bara sitter tyst o antecknar. 

Moderator: Det blir lite omvända roller? 

Alla: Jaa. 

Alexander: Samtidigt har jag märkt ibland på just jympalektioner i klassrummet hos tjejerna. Dom 

brukar inte asså va så tysta då heller för det känns som att dom bah: Gymma och idrott vi skiter i det 

här.  

John: Men det är ändå bara vi som får skit för att vi pratar liksom. […] Så fort vi säger det minsta pjoffh 

(armgest; vår anm.) sitt kvar osså får vi skit för det.  

 

Det här citatet kan tolkas som att lärare tycks reproducera förställningarna om att pojkar är 

den grupp som stör undervisningen och att flickor uppträder enligt normen för en feminitet. 

Det framträder också en medvetenhet från pojkarna att de uppfattas på det här sättet vilket 

också skulle kunna skapa en självuppfyllande profetia. Detta är något vi återkommer till i 

diskussionen.   

 

Sammanfattningsvis tycker eleverna i våra intervjuer att ansvaret för att uppnå ett visst betyg 

ligger hos eleverna men att lärarna måste vara kompetenta nog att guida och coacha till de 

högre betygsstegen.  Eleverna anser dock att intresse och personlighet har för stor inverkan på 
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betygssättningen och att lärarnas bild av eleverna befästs redan vid uppstarten av en kurs. 

Denna bild av eleverna genererar mer eller mindre stöd, då eleverna anser att en motiverad 

och ambitiös elev får mer stöd och uppmuntran av lärarna. Eleverna upplever att det är svårt 

att förändra eller tvätta bort den stämpeln och att det ibland kan leda till ett felaktigt betyg. 

 

3.3 Jämställd betygsbedömning 
När vi frågade samtliga grupper om hur en jämställd betygsbedömning skulle kunna se ut 

hade eleverna svårt att exemplifiera detta. Eftersom de anser att deras personlighet och 

intresse blir bedömt är det svårt att uppnå en helt jämlik bedömning. Många elever resonerar i 

termer av att lärare också bara är människor och att det är svårt att exkludera känslan som 

skapas kring mänskliga relationer, men samtidigt anser eleverna att det är en del av 

yrkesprofessionen att kunna bortse från detta. Eleverna pratar ofta om engagemang och att 

detta är en del av lärarprofessionen, om läraren är strukturerad och vet vad uppgifter och prov 

ska innehålla genererar det också en mer rättvis bedömning av elevernas resultat. Lars 

beskriver en lärare som han uppfattar som professionell och ger en rättvis bedömning såhär: 

”[…] han är väldigt professionell, att han dömer inte utifrån liksom personlighet utan han 

dömer utifrån arbeten”.  

 

En annan aspekt av likvärdig eller jämställd bedömning beror på vilken nivå lärare har på sina 

prov enligt eleverna. Detta kan variera och i slutändan anser de att det ger en orättvisa i hur 

mycket ett visst betygssteg är värt eller hur mycket kunskap en elev har. Med detta som 

utgångspunkt påtalar eleverna att nationella proven är mer rättvisa då alla genomför samma 

prov med samma bedömningsgrunder. Det faktum att flera lärare rättar samma prov ger också 

en ökad möjlighet till jämställd bedömning då den personliga uppfattningen om eleven inte 

påverkar resultatet i lika stor utsträckning. Två av grupperna diskuterar möjligheten till att ha 

flera rättande lärare eller att skolan skulle kunna använda sig av anonyma prov för att endast 

bedöma provresultatet utan yttre påverkan. John exemplifierar hur det här rent praktiskt skulle 

kunna gå till,  

 
Det bästa egentligen skulle va om man exempelvis hade två parallella klasser som läser samma saker 

men som har varsin lärare i varje ämne. Om man skriver ett prov i nåt ämne och dom (lärarna, vår anm.) 

svitchar så att dom rättar varandras prov liksom, så att det inte blir personorienterat, att person inte 

spelar någon större roll. 
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När vi pratade om jämställdhet i idrott och hälsa påtalade de flesta eleverna att de fysiska 

förutsättningarna var viktigare i grundskolan, att de upplever att kopplingen mellan 

teoretiska kunskaper och praktisk tillämpning är det viktiga i gymnasiet. Samtidigt 

påpekar eleverna att idrott och hälsa domineras av pojkarna och att det kan generera 

fördelar, just för att killar i större utsträckning idrottar på fritiden. Att killar idrottar mer 

än tjejer på fritiden är något som framkommit vid ett flertal tillfällen i vår studie. I det här 

avseendet menar eleverna att det skulle kunna generera fördelar i bedömningen, men 

paradoxalt nog så säger de att fysisk kapacitet inte är det som avgör betyget. Vår tolkning 

är att trots att eleverna påtalar vikten av att kunna tillämpa teorin i praktiken så finns det 

fortfarande en stark tradition med betoning på fysiska kvaliteter som oftast, eller alltid 

tillskrivs pojkarna.  

 

Vidare diskussioner kring bedömningen av idrott och hälsa och hur 

jämställdhetsproblematiken kan ta sig uttryck får Pia exemplifiera genom att beskriva 

betygsgrundande aktiviteter vid hennes grundskola: 

 
[…] på min skola, man hade typ såhär inomhus med en massa stationer, man skulle typ, så skulle man 

liksom pricka av det man hade klarat o det, det hade vi ju, o killarna är ju lite starkare så dom hade ju 

större förutsättningar att klara det där och det va typ en ganska stor del i betyget. Och så skulle man 

springa en runda också och där va det också typ G va tio minuter VG va sju minuter MVG fem typ 

sådär […] jag är glad att det inte är så nu i alla fall för jag tyckte det kändes dumt. 

 

Även i detta citat finns en tydlig föreställning om att pojkar är bättre på idrott än flickor, 

där både styrka och kondition blir avgörande. Denna typ av föreställning som återfinns i 

många passager i materialet tar sällan eller aldrig hänsyn till att pojkar och flickor kan ha 

olika grundförutsättningar i just idrott och hälsa. Om vi ska jämföra det med matematik 

finns istället ett resonemang som är grundat i förkunskaper och fallenhet, men det finns 

ingen tendens till att flickors och pojkars idrottande skulle ses på det viset. Inom just idrott 

och hälsa har eleverna redan en klar bild av vad flickor och pojkar kan och tar inte hänsyn 

till varken fallenhet eller tidigare erfarenheter från exempelvis föreningsidrotten. 

Traditionerna kring kvinnligt och manligt idrottande och flickors och pojkars förmågor 

inom idrotten finns väl studerat och eleverna följer samma resonemang som barnen i 

Birgitta Fagrells avhandling De små konstruktörerna. Det verkar med andra ord som att 

bilden av idrotten som naturligt könssegregerad följer med ända upp i gymnasieåldern 

utan att bli ifrågasatt eller problematiserad av eleverna.   
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En av grupperna diskuterade hur läroplan och kursplan är utformad. Izabela säger att 

läroplanen är jämställd i den mån att det inte står någonstans att tjejer och killar ska 

bedömas på olika sätt eller inhämta olika kunskaper. Det handlar snarare om att lärarna 

ska kunna förvalta och leva upp till vad Izabela definierar som den jämställda läroplanen, 

och att detta kan se olika ut hos olika lärare. Vidare diskuterade vi de nya betygsstegen 

och om det skulle kunna generera en mer jämställd och likvärdig bedömning mellan 

könen. Izabela sammanfattar diskussionen på det här sättet:  

 
[…] jag tror att det kanske, asså, ger mer skillnader o så mellan tjejer o tjejer och killar o killar för att då 

kommer det mer i steg i vart man är. Jag tror att bedömningen kommer fortfarande att gå till på samma 

vis så det kommer ju bara vara en annan skala att mäta med.  
   

Det Izabela säger kan tolkas utifrån Connells teori, det vill säga att det finns skillnader 

inom könen som inte alltid syns i det betygssystem som implementerades i och med 

Lpo94, men att olikheterna fortfarande existerar. Samtidigt anser hon att den nya skalan 

fortfarande skulle vila på samma bedömningsgrunder. I ett vidare perspektiv tolkar vi det 

som att skillnaderna mellan könen fortfarande kommer att se likadana ut så länge vi inte 

utmanar genussystemet.   

 

3.4 Sammanfattning av resultat 
Några centrala punkter som framkom av elevernas utsagor är att förståelse är avgörande för 

de högre betygsstegen VG och MVG. Eleverna uppfattar att för att uppnå betyget godkänt i 

idrott och hälsa räcker det med att delta och göra sitt bästa vilket inte är fallet i de övriga 

ämnen vi diskuterat. Framförallt inte i matematik. Där anser eleverna att de måste visa vad de 

kan och om de inte har rätt kunskaper märks det direkt och leder således till ett godkänt eller 

icke godkänt betyg. I polaritet till matematik befinner sig idrott och hälsa och däremellan 

finns svenska och samhällskunskap. Det som kan utrönas av elevernas resonemang är att 

matematik kräver faktiska kunskaper, det gör även samhällskunskap och svenska fast inte 

med lika tydliga direktiv eller målbilder. Däremot tenderar idrott och hälsa att snarare mätas 

med att göra sitt bästa och inte i första hand med ämneskunskaper. Eleverna är eniga om att 

alla har möjlighet att nå ett godkänt betyg i samtliga ämnen, men huruvida de har 

förutsättningar att uppnå VG eller MVG råder det delade meningar om. De variabler som 

påverkar detta är lärarinsatser/resurser, hemförhållanden och egen inställning. Utöver de 

ämneskunskaper som eleverna besitter upplever de även att de bedöms utifrån sina personliga 
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ambitioner och hur trevliga de är. De elever som uppträder nonchalant eller otrevligt mot 

lärarna verkar också vara de personer som får de lägre betygen. Dessa egenskaper är enligt 

eleverna kopplade till kön, då tjejerna tillskrivs egenskaper som ordningsamma, ambitiösa, 

intresserade, trevliga och målinriktade och killarna som polaritet till detta. Det tydliga i 

resonemangen är att de elever som lärarna uppfattar som motiverade också är de elever som 

får mest stöd av lärarna. Eleverna upplever att lärarna snabbt skapar sig en bild av hur 

eleverna är och vad de kan och att detta bidrar till en orättvis bedömning. Att låta fler lärare 

som inte har en personlig relation till eleven bedöma inlämningar och prov skulle möjliggöra 

en mer likvärdig bedömning på den faktiska kunskapen. Ett annat förslag är att i större 

utsträckning genomföra anonyma prov för att helt plocka bort både kön och tidigare 

uppfattningar om eleven. Personlighet får inte avgöra ett betyg, eleverna anser att det är en del 

av lärarnas yrkesprofession att kunna bortse från detta i bedömningen. Detta kopplar de också 

till läro- och kursplaner som inte särskiljer personer eller kön, det är upp till varje enskild 

lärare att eftersträva detta.    

 

4 Avslutande diskussion  
Syftet med studien har varit att ur ett genusperspektiv undersöka gymnasieelevers syn på 

bedömningsgrunder. För att begränsa omfånget valde vi att diskutera idrott och hälsa i 

relation till svenska, matematik och samhällskunskap. Ytterligare en avgränsning var att 

endast intervjua elever på en skola från natur- och samhällsprogrammet. Intervjuguiden var 

uppdelad i tre underkategorier som var kopplade till våra frågeställningar. Dessa tre 

kategorier var uppfattningar om betygssteg, betygsgrundande egenskaper samt jämställd 

betygsbedömning. Utifrån dessa kategorier som belyser elevernas utsagor kommer vi att, med 

utgångspunkt i den valda teoriramen, diskutera hur genusordningen upprätthålls eller 

utmanas.   

 

De analysverktyg vi kommer att använda oss av i diskussionen bottnar i Yvonne Hirdmans 

och Raewyn Connells förståelsegrunder inom genus samt tidigare framskriven forskning. 

Yvonne Hirdmans teori grundar sig på en rad olika föreställningar om vad som anses 

kvinnligt och manligt. Genussystemet är baserat på två grundkonstruktioner; dikotomin 

(isärhållandet av kvinnligt och manligt) och det manligas överordning i förhållande till det 

kvinnliga. Dessa föreställningar upprätthålls genom vad Hirdman kallar för genuskontraktet. 

Den andra teorin som vi kommer att förhålla oss till är Connells teori som har stora likheter 
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men också områden som är mer utvecklade än Hirdmans resonemang. Connell menar att 

genussystemet inte bara kan grundas i dikotomins lag, hon problematiserar även utifrån 

hierarkier inom könen samt kontexters påverkan av genusordningen och skapandet av 

genusidentiteter. Utgångspunkten i Connells forskning tar oftast avstamp i hur maskuliniteter 

skapas och vad hegemonisk maskulinitet är/betyder/och återskapas i olika kontexter.  

 

Av den forskning och de rapporter vi skrivit fram finns klara indicier på att 

betygsfördelningen ser olika ut mellan könen då pojkar generellt sett har lägre betyg i alla 

ämnen utom i idrott och hälsa. Detta grundar sig i att gruppen pojkar uppträder utifrån den 

manliga norm som inte inkluderar en hög ambitionsnivå i skolan bortsett från att leva upp till 

det atletiska ideal som innefattas i ämnet idrott och hälsa. Flickor däremot skrivs fram som 

ordentliga, ambitiösa och studiemotiverade vilket också är en del av vad både Hirdman och 

Connell menar är gällande ideal feminitet. Dessa bilder blir också tydliga i vår studie och 

kommer att problematiseras i nedanstående text. 

 

Om vi ska se de ämnen vi diskuterat som ett kontinuum gällande hur lätt eller svårt ett ämne 

är att få ett godkänt betyg i, finns på ena sidan idrott och hälsa som definieras som lätt och på 

andra sidan matematik som anses vara det svåraste ämnet. Mellan dessa poler befinner sig 

samhällskunskap och svenska. Grunden till att förtjäna ett betyg i idrott och hälsa är baserat 

på att göra sitt bäste och/eller anstränga sig. Matematiken handlar snarare om att bevisa sin 

kunskap på ett konkret och tydligt vis för att uppnå ett visst betyg. Enligt tidigare forskning är 

logiskt tänkande en egenskap som kopplas ihop med maskulinitet. En stark och vältränad 

kropp som används som tävlingsredskap är också en del av hegemonisk maskulinitet. Trots att 

både idrott och hälsa och matematik innehåller egenskaper som kopplas ihop med manligt 

betingade egenskaper ses de ändå som polariteter. Rent historiskt har tänkandet haft högre 

status än kroppens förmåga, vilket skulle kunna vara en förklaring till varför ett MVG i 

matematik anses vara högre värderat än ett MVG i idrott och hälsa. Att idrott och hälsa inte 

ses som ett kunskapsämne är inget nytt för den här studien. Vi menar att konsekvensen av 

detta blir att pojkarnas höga betyg saknar legitimitet eftersom eleverna inte behöver vara 

smarta för att nå upp till sitt betyg. Detta i kombination med att eleverna inte vet vad de ska 

lära sig i idrottsundervisningen förstärker denna bild, vilket också kan påverka elevernas 

inställning till ämnet. Om vi ska jämföra detta med klassrumsämnen där det finns en klarare 

definition av vad som ska uppfyllas kan det tendera till att bli omotiverat för eleverna att 

uppfylla de högsta betygsstegen i idrott och hälsa. Däremot kan ett högt betyg i idrott och 
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hälsa hos pojkar leda till en högre status hos de övriga eleverna. En annan konsekvens av de 

oklara målen i idrott och hälsa kan vara att ämnet inte motiverar flickorna, som i det här fallet, 

är de mer studiemotiverade. Vi menar att om lärarna inte vet vad ämnet ska syfta till för 

kunskap blir följden att eleverna inte förstår vad de ska lära sig och således också blir 

omotiverade. Om vi då ska utgå från att majoriteten av flickorna i den här klassen har höga 

studieambitioner kan det leda till att det känns meningslöst att försöka nå någonting som ändå 

inte finns definierat. Detta skulle kunna vara ett alternativt sätt att se på att pojkarna 

dominerar idrott och hälsa, det vill säga att flickorna gör motstånd genom att inte prestera på 

samma nivå som i klassrumsundervisningen. Däremot är detta en tolkning av en studie i liten 

skala och vi kan därmed inte fastställa att det skulle gälla i generell mening.  

 

Det framgick av vårt resultat att de mest studiemotiverade eleverna också är de elever som får 

mest uppmärksamhet och uppmuntran av lärarna. Konsekvensen av detta, menade eleverna, 

blir att de elever som är mindre intresserade också får mindre stöd och hjälp i undervisningen. 

Detta, i sin tur, leder till att betygsfördelningen blir än mer segregerad. Det vi har kunnat 

utröna av elevernas utsagor och tidigare framskriven forskning är att pojkar och flickor har 

olika inställning till skolan då flickor generellt sett är det mer studiemotiverade könet. Skolan 

är, som vi tidigare skrivit fram, en institution där genussystemet produceras och reproduceras 

av både lärare och elever. Det verkar som att eleverna i vår studie redan har en klar bild av 

vilka genusidentiteter de tillhör och hur de ska uppträda i skolan. Till sin hjälp har de lärarna 

som vi väljer att definiera som medaktörer i det här sammanhanget. Att lärarna riktar sin 

uppmärksamhet och sitt engagemang till de elever som redan är duktiga och intresserade (i 

det här fallet flickorna) leder till en förstärkning av pojkarnas genusidentitet. Detta ser vi som 

en del av förklaringen till att pojkar i den här klassen har lägre betyg än flickorna. Däremot 

har pojkarna ett större intresse för idrott och hälsa som de också har högre betyg i. Sambandet 

mellan intresse och höga betyg verkar ha en stor inverkan på såväl eleverna, lärarnas 

engagemang och hur genusidentiteter skapas och upprätthålls. Det finns en paradox i 

elevernas resonemang gällande detta. O ena sidan säger de att resursfördelningen gynnar vissa 

elever medan de o andra sidan anser att alla har möjlighet att nå de högsta betygen om de tar 

chansen. Men om det nu är så att intresse är grunden till att få rätt stöd av lärarna, betyder det 

då att möjligheten eller chansen är likställt med att skapa sig eller låtsas att ha ett intresse för 

att få rätt resurser? Skolans ideal och de maskulina idealen är skilda från varandra och om 

pojkarna ska lyckas leva upp till skolans ideal innebär det också en risk för att bli ifrågasatt i 

sin heterosexualitet eller att förlora, eller aldrig uppnå, en hög status bland eleverna. I den 
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hegemoniska maskuliniteten ingår maktrelationer i större utsträckning än i skapandet av 

feminiteter, vilket gör att pojkarnas val snarare handlar om att betala med sin sociala position 

för att få det höga betyget. För vissa elever i klassen verkade det här dock vara 

förhandlingsbart och de pratar om den individuella spridningen och att det då, utifrån vår 

tolkning, skulle legitimera pojkarnas inträde till de höga betygen utan bekostnad på den 

sociala positionen. Trots att vissa elever resonerar i termer av individuella förutsättningar 

finns det fortfarande tydliga spår av att elevernas intresseområden är genusifierade. Med det 

som utgångspunkt verkar det ändå som att den individuella förmågan blir sekundär, vilket blir 

extra tydligt i ämnet idrott och hälsa.  

 

En annan aspekt som den rena pojkgruppen tar upp är att lärarna sällan uppmärksammar om 

det är flickor som stör undervisningen i klassrummet. Precis som vi skrivit ovan deltar alla i 

skapandet av genusidentiteter både lärare och elever. Det vi skulle kunna säga med tanke på 

detta är att lärarnas inställning till elevernas kön påverkar hur de förhåller sig till eleverna. 

Detta skulle också kunna hänga ihop med de resonemang som vi haft om resursfördelning. 

Om det är så att lärare redan har bestämt sig för att pojkarna är de som stör undervisningen 

och kanske även de som förstör inlärning för flickor, får det konsekvenser för hur pojkarna tar 

emot de kunskaper som skolan erbjuder. Detta kan även få konsekvenser hos flickorna vars 

krav och stress ökar, vilket i förlängningen resulterar i en självuppfyllande profetia för båda 

könen och slutligen gör att eleverna själva inte ens ifrågasätter varför de agerar som de gör. 

 

Skapandet av ideala maskuliniteter och feminiteter sker på många olika sätt i samhället och i 

skolan. Att utgå från betyg och bedömning är ett av många sätt att försöka konkretisera hur 

detta kan ta sig uttryck. Då vår studie är av liten skala kan vi inte säga att detta är en sanning 

som återfinns överallt eller ens på någon annan skola. De lokala kontexterna påverkar hur 

genusregimer tar sig uttryck och den här studien är bara ett nedslag på ett specifikt program 

och på en specifik skola i Mellansverige. En del av den genusregim som återfinns på den här 

skolan är att idealbilderna av könen begränsar pojkarna och ställer krav på flickorna. Trots att 

vi inte kan säga att vårt resultat är allmängiltigt i alla delar eller resonemang, kan just denna 

passage gällande krav och förväntningar kopplas till både teori och tidigare forskning. Detta 

är vad vi tolkar som en del av normskapandet i skolan, i det här fallet är normen så stark och 

självklar för samtliga aktörer så att den inte ens ifrågasätts av varken elever eller personal.        
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Den centrala slutsatsen vi kunnat dra av vår studie är att varken pojkar eller flickor i speciellt 

stor utsträckning försöker förhandla om sina genusidentiteter. De eftersträvansvärda 

egenskaperna gällande betyg och bedömning återfinns på många olika passager i vår 

resultatdel och kan ofta kopplas till kön och dess tillskrivna förmågor. I kondenserad form är 

det egenskaper och intressen som kopplas ihop med olika betyg och dessa egenskaper och 

intressen är också starkt förankrade i könsidentiteten. Vår tolkning är att det också utgör 

kärnan eller kan vara en del av förklaringen till varför betygsfördelningen ser ut som den gör 

idag.  

 

4.1 Vidare forskning 
Som vi nämnt tidigare är skola och genus ett väl utforskat område. Det finns dock en 

kunskapslucka i att undersöka relationen mellan olika ämnen. Inte bara inom betyg och 

bedömning utan även med andra utgångspunkter som exempelvis kunskapssyn och arbetssätt. 

En annan ingång skulle kunna vara att undersöka hur skapandet av kön tar sig uttryck i olika 

ämnen och hur det förstärker eller utmanar genusordningen. Vidare kan ingången i vår studie 

upprepas i större skala till exempel genom att inkludera flera skolor eller andra program. 

Detta skulle kunna generera en bredare kunskap om hur ämnens unika innehåll påverkar 

genusordningen och skapandet av genusidentiter i skolan.  

 

Eftersom normer och därmed genussystemet är föränderliga behöver forskning ständigt 

uppdateras och sättas in i nutida ideal. Detta medför att vi alltid behöver utmana de 

forskningsresultat som tidigare fastslagits.    
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Bilaga 1 
KÄLL- OCH LITTERATURSÖKNING 

Syfte och frågeställningar:  

Syftet med studien har varit att ur ett genusperspektiv undersöka synen på 

bedömningsgrunder i betygssättningen inom ämnet idrott och hälsa i relation till svenska, 

samhällskunskap och matematik bland flickor och pojkar på Natur- och samhällsprogrammet 

(NS). Detta har undersökts utifrån följande frågeställningar: 

• På vilket sätt upplever gymnasieelever på NS-programmet att de bedöms i idrott och 

hälsa i relation till de ämnen som syftet anger? 

• Vilka förutsättningar upplever eleverna finns för att nå de olika betygsstegen i 

skolämnena idrott och hälsa, samhällskunskap, matematik och svenska? 

• Hur tror eleverna att en jämställd betygsbedömning ser ut i de utvalda skolämnena? 

 

Utifrån detta kommer vi att diskutera hur eleverna bryter eller återskapar genusordningen i 

sina resonemang kring betygsbedömningen. 
 

Vilka sökord har du använt? 

Gender, education, physical education, classroom, grades/grading, gender differences, failing 
boys, boys, girls, teaching/teachers, acheivement, gender regime, school, identity, curriculum, 
gender discrimination. 
 

Var har du sökt? 

Libris, Eric/CSA, GIH:s bibliotekskatalog, Stockholms Universitets bibliotekskatalog, 
Stockholms stadsbibliotek. 
 

Sökningar som gav relevant resultat 

Eric/CSA: Gender and discrimination and grading 
Gender and failing boys and education 
Gender and acheivement and education 
 
Libris: Gender differences and grades and classroom 
Gender and school and grades 
 

Kommentarer 

Det material vi skrivit fram inledningsvis i uppsatsen har vi hittat dels genom att granska 
referenslistor på avhandlingar, artiklar eller rapport som varit relevanta för vår 
undersökning och dels genom de sökord vi angivit ovan. En viss del av litteraturen har vi 
även kommit i kontakt med genom kursen Rörelse, kropp och genus II. 



 

Bilaga 2 
 
 
 

 
	  

	  

Till	  elever	  och	  målsmän	  	  
	  
Hej!	  

	  

Vi	  är	  två	  idrottslärarstudenter	  som	  för	  tillfället	  läser	  vår	  sista	  termin	  vid	  Gymnastik-‐	  och	  

Idrottshögskolan	  i	  Stockholm.	  Under	  sista	  terminen	  ingår	  bland	  annat	  en	  

magisteruppsats.	  	  

	  

Vår	  studie	  kommer	  att	  behandla	  elevers	  uppfattning	  om	  betyg	  och	  bedömning	  i	  utvalda	  

skolämnen.	  Studiens	  metod	  är	  fokusgrupper	  där	  eleverna	  får	  sitta	  i	  mindre	  

diskussionsgrupper	  under	  vår	  ledning.	  Diskussionerna	  kommer	  att	  spelas	  in	  med	  

diktafon	  för	  att	  underlätta	  analysen	  av	  resultatet.	  

	  

All	  insamlad	  data	  kommer	  att	  behandlas	  konfidentiellt	  och	  ingen	  information	  kommer	  

kunna	  härledas	  till	  varken*******	  eller	  *******gymnasiet.	  

	  

För	  de	  elever	  som	  inte	  vill	  delta	  i	  studien	  ber	  vi	  Er	  att	  kontakta	  oss	  på	  nedanstående	  e-‐

postadresser	  innan	  den	  12	  september.	  

	  

Tack	  på	  förhand!	  

Sabina Fridén   Fanny Barck 
sabina.friden@hotmail.com  fannybarck@gmail.com



 

Bilaga 3 

Kategorisering av undersökningsområden 
 
Uppfattningar 

-‐ Idrott	  och	  hälsa,	  Svenska,	  Samhällskunskap	  och	  Matematik.	  
 
 
Betygssteg och betygsgrundande egenskaper 
 
 
 
Jämställdhet bedömningen 

-‐ Vad	  är	  det?	  
-‐ Hur	  ser	  det	  ut	  i	  er	  skola?	  

 
 
Utifrån syfte och frågeställningar har vi utformat dessa kategorier och detta har lett fram till 
den intervjuguide (se bilaga 4) som vi kommer att använda oss. 
 

 



 

Bilaga 4 

Intervjuguide 
 

1. Vad säger ni om jag/vi säger ”MVG i idrott och hälsa”? 
Samhällskunskap 
Svenska 
Matematik 

 

2. Upplever ni att det finns någon skillnad i bedömningen i dessa ämnen? 

- På vilket sätt tar det sig uttryck? 
- Finns det några speciella egenskaper som är kopplade till ett visst betyg? 
- Lärarens roll? Elevens roll? 
 

3. Vad finns det för likheter i betygssättningen mellan ämnena? 

- På vilket sätt märks det? 

 
4. Har alla elever samma möjlighet att nå det högsta betygssteget i sa, ma, sv och 

id? 

- Varför? 
- Vem ansvar är det att möjliggöra detta för alla elever? 
- Premierade egenskaper för de olika ämnena och fördelar i en bedömning av 

dessa? 
- Är det lättare för vissa elever i förhållande till andra? 

 
5. Killar har i genomsnitt lägre betyg än tjejer i alla ämnen utom idrott och hälsa? 

Hur upplever ni att det ser ut i er klass? Vad tror ni att det beror på? 
 

6. Vet ni vad som förväntas av er för att nå de olika betygsstegen i de ämnen som vi 

diskuterat? (Dvs samhällskunskap, svenska, matematik samt idrott och hälsa?) 

- Krävs det mer/mindre för ett godkänt i något ämne? 
- Varför? 
- Vad betygssätts i första hand? (Deltagande, prov, inlämningar, nationella prov, 

inställning, tester, redovisning, diskussioner under lektionstid etc) 
- Vilken information ger lärarna inledningsvis om förväntade studieresultat? 
- Upplever ni att lärare förväntar sig olika saker av olika individer? Skiljer sig 

det mellan ämnena? Är det betygsggrundande? 
 

7. Hur upplever ni att en jämställd betygsbedömning ser ut? 

- Har flickor och pojkar lika villkor i alla ämnen? 
- Upplever ni att lärare lever upp till en jämställd bedömning?  

 

8. Är det någon som vill tillägga någonting? 


