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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Undersöka hur idrottslärare förhåller sig till sitt ämne utifrån företeelser som berör genus på 

ett eller annat sätt och hur olika faktorer kan påverka genusmässiga strukturer och mönster. Ta 

reda på hur lärare i idrott och hälsa ser på att pojkar i snitt har högre betyg än flickor generellt 

i idrott och hälsa.  

Frågeställningar: Vilka könsmönster kan lärare urskilja i ämnet idrott och hälsa?  

Hur ser innehållet och utformningen i ämnet idrott och hälsa ut sett ur ett genusperspektiv? 

Hur ser lärare på flickor och pojkars möjligheter att få ett visst betyg inom ämnet idrott och hälsa?  

Metod 

Kvalitativa intervjuer genomförda med fyra olika lärare i idrott och hälsa på fyra olika skolor, 

två idrottslärare från högstadiet och två idrottslärare från gymnasiet intervjuades. Intervjuerna 

spelades in och redovisas utifrån tre frågeområden: könsmönster, innehåll/utformning och 

betyg/bedömning.   

Resultat 

Pojkar tar generellt sett mer plats än flickor på idrottslektionerna. Bollspel är populärast bland 

pojkar men även populärt bland flickor. Flickor är i större utsträckning tillbakadragna och är 

generellt bättre på det teoretiska än pojkar som är bättre inom det praktiska generellt. Den 

enskilda lärarens utformning av ämnet och betygskriterier är snarare det som påverkar 

könsmönstret på lektionerna än det övergripande innehållet i ämnet idrott och hälsa. Tankarna 

om pojkars högre betyg i ämnet jämfört med flickors var relativt olika.     

Diskussion 

Betyg tenderar att grundas mycket på de lokala betygskriterierna och hur den ansvariga 

läraren tolkar dessa. Det kan t.o.m. skilja sig avsevärt i hur två idrottslärare på samma skola 

sätter betyg. Det är lättare för flickor att närma sig aktiviteter som anses typiska för pojkar än 

det är för pojkar att närma sig aktiviteter typiska för flickor. Idrott och hälsa har traditionellt 

sett präglats av aktiviteter som ansetts vara närmare den manliga normen än den kvinnliga.   
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  

[…]Genus kan förstås som föränderliga tankefigurer ”män” och ”kvinnor” (där den biologiska skillnaden 

alltid utnyttjas) vilka ger upphov till/skapar föreställningar och sociala praktiker, vilka får till följd att 

också biologin kan påverkas/ändras […] (Yvonne Hirdman, 1993:149) 

Ovanstående citat är hämtat ur Yvonne Hirdmans kapitel i Genussystemet - reflektioner kring 

kvinnors sociala underordning ur boken ”Genus i historisk forskning”. Begreppet genus är 

centralt i denna studie. Ämnet idrott och hälsa är ett ämne som starkt präglats av en 

genusdiskussion, något jag själv har märkt under min egen skolgång och under min utbildning 

till lärare i idrott och hälsa. Olika aktiviteter anses förknippade med ett visst kön som 

exempelvis att bollsport ska vara förknippat med pojkar eller att dans skulle vara förknippat 

med flickor. Som blivande idrottslärare blir det därför viktigt att vara medveten om vad genus 

inom idrott kan innebära och därför har jag valt att göra denna studie. Det finns en hel del 

tidigare forskning som påminner om min studie, men jag tycker att det är viktigt att själv 

undersöka området som förberedning till min framtida yrkesroll. 

I denna studie kommer genusbegreppet användas i relation till bl.a. betyg och bedömning. 

Betyg och bedömning inom skolans värld har alltid varit ett hett diskussionsämne och får i 

och med Alliansens skolpolitik en ännu mer central funktion (Alliansarbetsgrupp för 

utbildningspolitik, sid. 4). Sett över de senaste tio åren har pojkar i snitt högre betyg än flickor 

i idrott och hälsa (Siris, Skolverket). Skolverkets tabell visar att det är färre flickor som når 

VG och MVG och att fler flickor inte uppnår målen i ämnet jämfört med pojkar. Vad beror 

detta på? Vilka komponenter är det som spelar en betydande roll för genus inom idrott och 

hälsa?   

 

1.2 Tidigare forskning 

Håkan Larsson, Birgitta Fagrell och Karin Redelius skriver i ”Kön-Idrott-skola” om att ämnet 

idrott och hälsa under sin historia har sammankopplats med särbehandling av pojkar och 

flickor i antagligen större utsträckning än något annat ämne (Larsson, Fagrell, Redelius, 

2005:3). I grundskolans begynnelse skrev skolöverstyrelsen att flickor och pojkar skulle bilda 

åtskilda grupper vid möjlighet där estetik var i centrum för flickor och teknisk skolning, 

styrka och spänst var i fokus för pojkar. Det fanns inga motiveringar till varför, det ansågs 

självklart att det skulle vara på det här viset. På 80-talet förändrades kursplanen, fysiska 
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färdigheter var inte lika starkt fokuserade som tidigare och flickor och pojkar skulle numera 

ha undervisning tillsammans. Samundervisning var ett sätt ”utjämna könsrollerna” (2005:3) 

som ett led mot jämställdhet. Utvecklingen fortskred i samma riktning under 90-talet. I Lpo 

94 hamnade inte könsskillnader i fokus längre och undervisningen behövde inte ”anpassas” 

för flickor. Idag är samundervisning den rådande undervisningsformen på de flesta skolor i 

landet i idrott och hälsa (2005:4). 

Enligt författartrions undersökningar för hur pojkar och flickor i årskurs 9 är inställda till 

ämnet så visar fördelningen att fler pojkar är positivt inställda till ämnet. Dock är siffran för 

positivt inställda hög även bland flickor. Enligt Skolverkets nationella utvärdering från 2003 

är pojkar överlag mer intresserade av idrott och hälsa än flickor. Ungefär femton procent av 

alla elever känner att idrottsämnet inte tilltalar dem. Av dessa är flest flickor, dock är också en 

hel del pojkar av dessa (2005:50–51). Av aktivitetsval är bollspel och racketspel populärast 

bland både flickor och pojkar. Näst efter bollspel och racketspel på listan över populäraste 

aktivitetsval för flickor kom dans följt av aerobics/motionsgymnastik och därefter simning. 

För pojkar var populäraste aktiviteter näst efter bollspel och racketspel i ordning bollekar, 

utförsåkning och styrketräning (2005:5-7). 

Larsson, Fagrell och Redelius menar att pojkars genomsnittliga betyg är högre än flickors i 

ämnet idrott och hälsa, vilket är det enda skolämnet där pojkars genomsnittsbetyg är högre än 

flickors dito (2005:14). Pojkar är framförallt överrepresenterade bland de högre betygen, d v s 

VG och MVG. Det som värdesätts när betyget sätts är främst personliga färdigheter och 

uppnådda resultat och prestationer (2005:14). 

 I Jörgen Tholins avhandling Att klara sig i ökänd natur: En studie av betyg och 

betygskriterier – historiska betingelser och implementeringen av ett nytt system påpekas det 

att idrott och hälsa är ett ämne där man efter granskningar upptäckt att många elever kan 

kvittera ut ett MVG i betyg utan att ha uppnått de egentliga kraven för G. Det kan därför 

behövas en förändring i vilken mån skolorna och i synnerhet idrottslärarna själva ska kunna 

tolka och fastslå huruvida en elev har uppnått målen för G eller inte. (Tholin, 2006:104–105) 

Det är överhuvudtaget väldigt motsägelsefullt hur betygskriterier ska utformas och gälla, på 

riksnivå, kommunal nivå eller lokal nivå? Otydlighet från skolverket inom denna fråga gör att 

förvirring uppstår bland lärare. Ett annat problem som Tholin nämner är att även fast målen 

för olika betyg i ett ämne är sagda så är det ont om förslag på tillvägagångssätt för att nå dessa 

mål läroplanen (2006:90–94). Även i Claes Annerstedt och Staffan Larssons studie ‘I have my 

own picture of what the demands are… ‘ Grading in Swedish PEH – problems of validity, 
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comparability and fairness belyses problemet med att de lokala betygskriterierna skiljer sig så 

mycket beroende på skola och lärare. Det kan till och med vara betydande skillnad i kriterier 

för olika betyg mellan lärare på samma skola (Annerstedt och Larsson, 2010:111).    

 Mats Björnsson tar i Kön och skolframgång - Tolkningar och perspektiv upp att en viktig 

aspekt för den manliga normen är den manliga kroppen. Fysisk styrka och uthållighet är 

egenskaper som nu och även tidigare har setts som viktiga för att befästa sin manlighet 

(2005:35–42). En annan viktig aspekt för manlighetsnormen är att inte vara kvinnlig. Detta 

hänger ihop med att vissa studier antyder att pojkar kan få sin heterosexualitet betvivlad om 

man har för seriös inställning till skolan, det anses som typiskt för flickor och inte pojkar att ta 

skolarbetet på allvar (2005:35–42). Björnsson nämner även att strävan efter jämställdhet 

snarare vänt sig mot flickors utveckling än pojkars. Gränsöverskridningar inom femininitet 

har varit enklare att diskutera och arbeta med, maskulinitet har varit ett mer svårhanterligt 

område. Normer gällande för pojkar såsom att tävla, konkurrera och sporta är svåra att rubba 

och gör att idrott blir dominerat av manlighet. Dock så blir det mer och mer feminint 

accepterad med idrott i och med att det har blivit mer accepterat för flickor att närma sig de 

maskulina normerna (2005:35–42).      

Larsson, Redelius och Fagrell skriver i Queering physical education. Between benevolence 

towards girls and - a tribute to masculinity om hur heteronormativitet frodas på lektioner av 

lärares syn på pojkar och flickor. De flesta lärare säger sig vara medvetna om att pojkar är 

mer framträdande på skolidrotten än flickor och ser det som något naturligt och normalt 

(2009:14). Detta förhållande ses av lärarna som något som snarare bör hanteras än utmanas. 

Problemet är alltså inte vetskapen utan hanteringen av vetskapen om (vissa) pojkars dominans 

i ämnet. Lärarna i studien var överlag eniga om att fysisk aktivitet för majoriteten under 

lektionerna var av vitalt värde (2009:14).    

1.3 Teoretiskt perspektiv och begrepp 

Det genusteoretiska perspektiv som Yvonne Hirdman behandlar i "Genussystemet - 

reflektioner kring kvinnors sociala underordning". Genussystemet bygger på två 

grundläggande logiker enligt Hirdman. Den första är det tabubelagda i att sammanblanda kön, 

manligt och kvinnligt skall hållas isär, en så kallad dikotomi. Den andra är att manlighet 

placeras överst i hierarkin, män är människor, så lyder normen (Hirdman, 1993:149). Dessa 

normer vidimeras och efterlevs genom att samhället faktiskt håller manligt och kvinnligt 

separerade i många avseenden. Den har en meningsskapande funktion i och med att det 
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skapas platser och sammanhang där manlighet och respektive kvinnlighet ska tillhöra och 

kopplas samman med och att världen utforskas utifrån detta. Med den rådande dikotomin 

uppmuntras och premieras det strukturerande och ordnande och blir till en metod (1993:149–

151).       

Hirdman refererar till Jürgen Habermas teorier som grundar sig på tre olika nivåer, kulturell 

överlagring, social integration och socialisering (1993:152). Dessa är beroende av varandra i 

rakt nedstigande led. Med kulturell överlagring menas de genusfigurer som skapats av tidigare 

generationer som vi ärver, de genusmaterial som har skapats och förs vidare från tidigare 

generationer. Social integration åskådliggör genusfigurerna från abstrakta tankefigurer till mer 

konkreta uttryck, såsom artefakter, institutioner och arbetsdelning mellan könen. Socialisering 

behandlar det konkreta till individnivå och givna beteendemönster hos individer, t ex att 

pojkar tidigt lär sig att inte gråta (1993:152).            

Birgitta Fagrell använder sig i kapitlet Genus – historien om manligt och kvinnligt i 

”Pedagogiska perspektiv på idrott” av begrepp som kollektiva föreställningar, konstruktion, 

genussystem (Fagrell, 2002:165–166). Dessa begrepp kommer jag att använda mig av för att 

diskutera min studies resultat.  

Genussystemet bygger på att vi i ord och skrift ständigt håller föreställningar om kvinnligt och manligt 

vid liv som om de vore generella sanningar. Så här är män och så här är kvinnor. Dessa föreställningar 

styr sedan våra tankar och handlingar och blir ett raster för hur vi ser på världen. (2002:174) 

Konstruktion av kön sker i förhållande till att män och kvinnor historiskt sett har skapats och 

sorterats in i de samhälleliga inramningar och fack som finns. I detta spel har det varit och är 

emellertid fortfarande män som till största del är aktörer i skapandet av bestämmelser och 

rättesnören. Kvinnor har inackorderats i systemet efter principer och sociala riktlinjer som till 

största del är producerats av män (2002:167). Kollektiva föreställningar om manligt och 

kvinnligt är något som styr vårt dagliga liv utan att vi själva alltid är medvetna om det. 

Föreställningar om hur manligt och kvinnligt kryper in i vårt undermedvetna och vi förväntar 

oss att se hur män och kvinnor beter sig utifrån detta (2002:166).  

Dessa teoretiska utgångspunkter kommer i min studie ta sig uttryck genom undersökning hur 

idrottslärare ser på genus inom sitt eget ämne och därefter analysera deras svar med hjälp av 

vald teori och valda begrepp.   
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1.4 Syfte 

Undersöka hur idrottslärare förhåller sig till sitt ämne utifrån företeelser som berör genus på 

ett eller annat sätt och hur olika faktorer kan påverka genusmässiga strukturer och mönster. Ta 

reda på hur lärare i idrott och hälsa ser på att pojkar i snitt har högre betyg än flickor generellt 

i idrott och hälsa.  

1.4.1 Frågeställningar: Vilka könsmönster kan lärare urskilja i ämnet idrott och hälsa?  

Hur ser innehållet och utformningen i ämnet idrott och hälsa ut sett ur ett genusperspektiv? 

Hur ser lärare på flickor och pojkars möjligheter att få ett visst betyg inom ämnet idrott och hälsa?  

2 Metod 

2.1 Val av metod 

Jag har i denna uppsats använt mig av kvalitativa intervjuer med relativt enkla frågor för ge 

omfattande svar, detta i relation till det Jan Trost skriver i kvalitativa intervjuer (Trost, 

2005:7). I forskningsstudier med kvalitativa intervjuer är det vanligt att använda sig av hög 

grad av strukturering och låg grad av standardisering. Med hög grad av strukturering menas 

att frågorna leds in på ett visst område, i det här fallet är området genus i någon form. Jag 

hade en tydlig tanke med vad jag ville fråga om och frågorna handlar om just det området. 

Med låg grad av standardisering betyder det att frågorna har stora variationsmöjligheter och 

inte låser de intervjuade till att svara likadant utan tvärtom ger utrymme för stora olikheter 

bland svaren. Det ges utrymme för följdfrågor utifrån den intervjuades tidigare svar (2005:19–

22).   

2.2 Urval 

Fyra lärare i idrott och hälsa, två högstadielärare och två gymnasielärare, från fyra olika 

skolor i Stockholm har intervjuats, tre män och en kvinna. Ett bekvämlighetsurval tillämpades 

för studien. Det betyder att man som intervjuare ser sig om i sin närhet efter passande 

personer och att urvalet fylls utifrån detta (2005:108). Utöver min VFU-lärare som har dryga 

tio års erfarenhet som lärare intervjuades tre relativt nyutexaminerade lärare med 1-2 års 

erfarenhet. Trost skriver att vid kvalitativa intervjuer bör man hålla sig till ett litet antal 

intervjuer, 4-5 st, för att inte riskera att få alltför mycket material och kunna lägga fokus på att 

genomföra intervjuerna väl (2005:110).   
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2.3 Utförande 

Jag använde mig av digital inspelning under intervjuerna för att lättare kunna få med allt och 

kunna citera korrekt, något som de intervjuade inte haft något emot. Att anteckna under 

intervjuerna är väldigt omständligt och risken finns att tappa fokus på den intervjuade 

(2005:50). Ingen av de intervjuade har haft några problem med att bli inspelade. Kontakten 

med intervjupersoner skedde via telefon eller mail och därefter bestämdes tidpunkt och plats. 

Det tog ca 25-30 minuter att genomföra varje intervju som gjordes i avskild miljö antingen på 

lärarens skola eller hemmiljö. Intervjuerna genomfördes vid olika tillfällen enskilt med den 

intervjuade personen.     

2.4 Forskningsetik 

Lärarna som intervjuats har samtliga informerats om vad jag ska intervjua om innan de 

tackade ja, detta i relation till informationskravet som är ett av fyra huvudkrav som står med i 

Vetenskapsrådets ”Forskningsetiska principer” (Forskningsetiska principer - inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, s.7). Samtyckeskravet är det andra och syftar till 

att den intervjuade ställer upp på intervjun frivilligt och själva bestämmer hur mycket de vill 

delta (s.9). I mitt fall har samtliga intervjuade ställt upp frivilligt och ingen har velat avbryta 

intervjun. Konfidentialitetskravet handlar om att de intervjuades, möjligtvis, känsliga 

uppgifter som namn, adress skola etc. hålls anonyma och hemliga (s.12). Detta följer genom 

att varken ha namngett de intervjuade eller deras skolor i uppsatsen. Det återstående kravet är 

nyttjandekravet vilket innebär att uppgifterna och materialet från intervjuerna enbart brukas i 

forskningssyfte (s. 14). Trost skriver att ”ingen forskning i världen kan vara så väsentlig att 

den får tulla på etiska kraven” (2005:92).  

2.5 Databearbetning 

Trost nämner att med inspelat material är det en fördelaktig metod att lyssna till banden, välja 

ut det viktigaste av svaren och därefter sammanfatta intervjuerna enligt samma struktur för att 

lättare kunna formulera ett resultat av samtliga intervjuer (2005:114).  I bearbetningen av mitt 

intervjumaterial lyssnade jag således till de inspelade intervjuerna, skrev ner det mest 

väsentliga i svaren i förhållande till studiens syfte och frågeställningar. Därefter 

sammanfattades svaren utifrån de tre områden jag använt mig av för att dela upp intervjuerna, 

områden valda utifrån frågeställningarna. De tre kategorierna är då följande: en innehålls- och 

utformningsdel, en könsmönsterdel och en betyg- och bedömningsdel. Användandet av 

ordagranna citat är vitalt om de intervjuades exakta formuleringar ska kunna analyseras menar 
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Trost (2005:119). För att bibehålla de etiska kraven om anonymitet i arbetet kommer lärarna 

benämnas som L1 (Lärare 1), L2, L3 och L4 i resultatdelen. I diskussionsdelen relateras 

resultatet till valt perspektiv, tidigare forskning och frågeställningar.   

2.6 Trovärdighet 

Genom att spela in de intervjuade har jag deras ord inspelade och kan därför skriva mer exakt 

redovisa deras svar i skrift. Detta för att deras ord ska vara just deras ord och inte eventuellt 

förvrängda av mina anteckningar. Ett begrepp för att säkerställa reliabilitet som Trost nämner 

är konstans. Det betyder att den intervjuades svar inte är beroende av tidpunkt, att den 

intervjuade är rak i sin uppfattning och skulle gett samma svar vid två olika tillfällen. Då 

människor är föränderliga varelser går det inte att säkerställa att svaret skulle blivit likadant 

om frågan skulle upprepas vid en annan tidpunkt (2005:101). Detta kan minska 

tillförlitligheten i min studie. Trost menar att objektivitet vid en intervjusituation är en metod 

som få nuförtiden använder sig av pga. att det är mer eller mindre omöjligt att vara helt 

nollställd. Som intervjuare kan det vara en lämpligare metod att undertrycka sina egna åsikter 

så mycket som möjligt under intervjun, att inte ge efter för empatisering utan behålla sina 

åsikter och tankar för sig själv (2005:103). Detta var något jag hade i åtanke under 

intervjuerna för att ge studien en ökad trovärdighet. 

3 Resultat 

3.1 Könsmönster  

Traditionella könsmönster inom ämnet idrott och hälsa   

Både L1 och L3 antyder att pojkar helst vill ha bollspel, samtidigt som att det är populärt även 

hos flickor. 

L1: Jag kan uppleva att killar vill ha mer bollsport. Å andra sidan är det många tjejer som vill ha det 

också. Det är inte det här klassiska som rådde förr att killar vill ha bollspel och tjejer vill hålla på med 

estetiska ämnen som typ dans och sånt, jag upplever inte riktigt det så. 

Oavsett om en stor andel flickor uppskattar bollspel är det en större andel av pojkarna som 

föredrar bollspel än för flickor menar L3. Dans är förknippat med positiva känslor hos flickor 

och mindre populärt hos pojkar menar både L2 och L3 och även L1 menar att vissa pojkar har 

ett stort motstånd till att dansa. L2 och L3 tycker att pojkars beteende kan skilja sig från 

flickors rent generellt.  
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L2: Killarna kan ta för sig lite mer, bråkar mer och är flamsiga och tramsiga i större utsträckning än 

tjejerna generellt på den skola jag jobbar på för tillfället. I vissa moment är det dock tjejer som tar över 

helt och hållet. Exempelvis i dansmoment så är det tjejer som tar för sig mest.   

L3: Killar har svårare att anpassa sig till de andra som är med på en lektion. Är de duktiga på någonting 

så vill de gärna visa det. Det känns som en mognadssak och oftast så är tjejerna lite mer mogna än vad 

killarna är upp till 9an. Är man duktig så utnyttjar man inte det till att göra de andra runtomkring sig bra 

och hjälpa dem utan man utnyttjar det till att visa hur duktig man är. När man t ex ska spela fotboll så 

visar det sig att de som är duktiga jättegärna vill spela i samma lag så att de ska vinna med jättemycket 

istället för att förstå att dem bör delas upp på flera olika lag så att det blir okej spel för alla, så att alla kan 

lära sig någonting. 

L4 ser ett tydligt mönster i att flickor generellt anses vara svagare än pojkar. Exempelvis inom 

styrketräning där pojkar uppfattas som starkare och antas orkar mer än flickor. 

L4: Lärare skapar sig uppfattningar om att flickor ’inte klarar’ lika mycket som pojkar. Om lektionen går 

ut på att springa en slinga på en viss tid räknar man automatisk med att pojkar springer den på en bättre 

tid än flickor. Detta kan förvisso vara sant, men upplägget på många av min skolas lektioner, i synnerhet 

nu under styrkeperioden, är också utformat för att påvisa denna skillnad. Det blir tydligt att pojkar orkar 

mer och klarar av tyngre belastning än flickor. Könsmönster både avgörs och framhävs utifrån den 

enskilda lärarens egen uppfattning, den är otroligt viktig i sammanhanget.   

Flickor och pojkars olika utrymme på lektionerna  

Alla de intervjuade menar att pojkar i större utsträckning tar mer utrymme och mer plats än 

flickor under lektionerna. Av de elever som hörs och syns mest är det vanligast att dessa är 

pojkar, vilket gör att många flickor, men även en del pojkar, hamnar i skymundan och alla 

intervjuade lärare gör sitt bästa för att lyfta fram dessa lite tillbakadragna och skymda 

eleverna.  

L1: Jag kan uppleva att killar tar för sig lite mer, hörs mer och syns mer. Vissa av dem. Vet inte om det 

har med ålder, mognad eller om det beror på kön, det vet jag faktiskt inte. Det finns sådana tendenser i 

alla fall hos vissa killar. 

L3: Det är väl så att många killar tar mer utrymme på lektionerna, många killar behöver mer tillsyn så att 

de gör det de ska, generellt. Sen tycker jag att det finns många tjejer som precis lika mycket behöver 

någon som står bredvid och ser till så att de gör det de ska. Men generellt är det fler killar som tar tid. 

 L3 betonar att det finns exempel på många pojkar som är mogna och ansvarstagande på sin 

skola men rent generellt är pojkar mer omogna än flickor. Enligt L3 så vill pojkar i vissa fall 

klara sig själva i större utsträckning än flickor.  
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L3: När vi gör redskapsgymnastik är det så att tjejer är mer öppna för att få hjälp, medan killarna är mer 

”jag kan, jag kan”. Sådana lektioner är det så att tjejer får mer uppmärksamhet. 

L4 menar att elevernas individuella egenskaper är avgörande för vilka som tar utrymme och 

kan inte fastställa att pojkar eller flickor tar mest plats på sin skola. Att anpassa lektionens 

innehåll för att så många som möjligt ska få möjlighet att ta plats är också väsentligt för lärare 

menar L4.    

L4: Även om styrketräning anses av, både bland kollegor och elever, vara en typiskt manlig grej så 

försöker jag se till att både tjejer och killar får lika mycket uppmärksamhet och lika mycket feedback 

under lektionens gång. […]Sen är det ju så här att man kan inte fånga in 30 elever på 1 timme, det går inte 

att göra det. Så man får försöka anpassa på lektionerna, för att se vad de behöver och vilka som behöver 

det mest. 

L2 beskriver ett ”grabbgäng” i en klass på sin skola som alltid tar väldigt mycket plats där det 

många gånger krävs att någon/några skickas ut från lektionen för att det ska bli tyst. När dessa 

lämnat salen brukar det bli lättare för framförallt flickor men även tillbakadragna pojkar att ta 

plats.  

Specifika normer för flickor och pojkar inom idrott och hälsa  

Pojkar förväntas vara stökigare och mer högljudda på idrottslektionerna enligt L4. En 

erfarenhet från en egen lektion där dennes farhågor om en stökig lektion grundades på att 

pojkarna skulle vara de stökiga och inte flickorna. Innan lektionen var L4 tydlig med att alla 

elever verkligen skulle sköta. Under lektionens gång var det sedan en flicka som misskötte sig 

och L4 gav flickan en mildare tillsägelse, något som fick L4 att fundera.  

L4: Då har vi det här med normerna: om det hade varit en av killarna som jag antog skulle göra en sån 

sak, då hade han åkt ut direkt för det var det jag var inställd på och jag kunde aldrig i mina vildaste 

fantasier tro att det skulle vara en tjej som gjorde det.   

L3 tycker sig finna en hel del normer inom ämnet där många ej är specifika för flickor eller 

pojkar. Exempelvis att elever väljer att inte bära skor på lektionerna har vuxit fram till norm 

för både vissa flickor och vissa pojkar. Ett beteende är dock typiskt för pojkar.   

L3: Det är många killar som tycker att ”jag är superduktig på fotboll”, varför får inte jag jättebra betyg? 

De har inte den här förståelsen att det är så otroligt mycket annat som ingår i idrotten.  

L3 betonar att det är viktigare för ett högre betyg att förstå spelet runtomkring, att vara 

delaktig och inte behöva dominera på bollsporterna än att just vara superduktig inom fotboll 



13 
 

som exempel. L1 lägger återigen tonvikten på att pojkar hörs och syns mer än flickor generellt 

sett genom att medvetet eller omedvetet överrösta omgivningen. L2 är inne på samma spår 

och menar ytterligare att vissa pojkar på hennes skola alltid ska vara ”lite mer macho och lite 

bättre än de andra”.   

Den ansvariga lärarens köns eventuella påverkan på rådande könsmönster 

Både L1 och L2, också L3 till viss del, tror att det påverkar.  

L1: Det tror jag faktiskt spelar stor roll. Jag tror att det påverkar om man är man eller kvinna som lärare. 

[…]Kvinnliga lärare kanske har en bättre kontakt med tjejer och även killar. Jag tror att det är skillnad hur 

kvinnor och män som lärare sätter betyg, vad man ser som uppfyllande av kriterier utifrån 

kursplanen.[…]Killar och tjejer tänker generellt sett olika och jag tror att det kan påverka. Jag vet inte 

riktigt hur men jag tror att det påverkar.    

L2: Det tror jag nog kan påverka. Man är ju inskolad själv i olika könsmönster och det kommer ta uttryck 

i undervisningen. Det ska inte göra det egentligen men det gör det ändå, utan att man tänker på det.   

L3 och L4 tror att lärarens personliga egenskaper, preferenser, generationstillhörighet och 

specialkompetenser är avgörande. L4 funderar kring om kvinnliga idrottslärare kan få 

auktoritetsproblem och om dessa verkligen beror på att läraren är kvinna eller om det 

eventuellt finns föreställningar om att elever inte skulle ha samma respekt för en kvinnlig 

lärare som en för en manlig. Lärarens tillämpande av pedagogisk stil är dock det viktigaste, 

dock kan den grundas lika mycket på vilket kön man är som vilken generation man kommer 

ifrån och vilka preferenser man har spekulerar L4. L3 åsyftar att lärarens specialkompetenser 

kan spela roll för hur undervisningen ser ut, som att t.ex. fler kvinnliga lärare tenderar att vara 

duktiga inom dans medan manliga lärare kan känna en större trygghet i bollspel. Det påverkar 

lektionsinnehållet vilket påverkar både könsmönster och betygssättning menar L3.  

3.2 Innehåll/utformning  

Innehållet och utformningen av ämnet idrott och hälsa  och dess eventuella 

betydelse för pojkar respektive flickor  

L2 tror att innehållet kan påverka positivt och negativt på såväl pojkar som flickor exempel 

från sin skola där senaste terminens block som dans och kondition har uppskattats mer av 

flickor än pojkar. Dock har det under simundervisningen varit vice versa då flickor uteblivit 

från dessa lektioner. L1 tror varken att innehållet eller utformningen gynnar pojkar eller 

flickor mer eller mindre, ”på min skola har vi följt kursplanen noggrant och jag har inte sett 
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något som tyder på ovanstående än”. L3 tror att tradition kan vara avgörande för 

utformningen av ämnet.   

L3: I de flesta skolor är det nog så att man har mycket bollspel och bollekar av tradition, där oftast 

killarna tar för sig lite mer och det har vi här med. På så sätt påverkar men det är nog tradition som 

påverkar snarare än innehållet.  

L4 är också inne på traditionens makt inom ämnet idrott och hälsa då exempelvis ett moment 

som styrketräning lägger mycket fokus på cirkelträning och gym, något som uppskattas till 

störst del av pojkar.        

L4: Utformningen snarare än innehållet. Själva upplägget som den enskilda läraren tillämpar kan skilja 

sig avsevärt och vinklas ofta utifrån lärarens syn och preferenser. Exempelvis på min skola där 

lektionsinnehållet är uppdelat i block och just nu är vi i ett styrketräningsblock. Detta är utformat med 

aktiviteter och övningar som cirkelträning och gym, aktiviteter som är populäre hos pojkar än hos flickor. 

Fokus läggs alltså på aktiviteter som passar pojkars intressen och färdigheter bättre. 

Elevers möjlighet att själva påverka utformningen av Idrott och hälsa  

L4 tycker att elever bör få prova på att själva leda lektioner i större utsträckning för att 

ytterligare gagna kunskap och förståelse inom ledarskap. L2 ger exempel på att 

dansundervisningen ger utrymme för mycket elevåsikter medan ett moment som simning är 

mer styrt från lärarhåll. L1 lyssnar gärna till förslag men menar att ”det är alltid läraren som 

har slutordet”.  

L4 och L2 ger exempel på att det framförallt är flickor som väljer dans från sina egna skolor. 

De flesta pojkar vill ha bollspel på idrotten som t ex fotboll och innebandy, men dessa idrotter 

är också populära bland flickor menar L1. På L3:s skola får eleverna vid enstaka tillfällen 

bestämma lektionsinnehåll vilket har en viss tendens att gynna pojkar mer än flickor.  

L3: Om vi har en lektion där eleverna får välja så blir det nånstans en majoritet som får bestämma. Jag 

brukar göra så att dem får komma upp med förslag dessa lektioner så får man rösta, och det blir oftast nåt 

bollspel som man vill göra. Det kan bero på att det är fler killar som vill göra exakt samma sak, de tycker 

att fotboll är roligast t ex. Sådant kan få utrymme när eleverna själva får påverka. 

Tankar kring samundervisning (dvs. blandat flickor och pojkar i 

undervisningen)  

L1 menar att det snarare att gruppuppdelning bör ske utifrån elevernas individuella 

egenskaper för att kunna skapa bättre balans i grupperna. L4 menar också att uppdelning 
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skulle underlätta men att det inte bör göras utifrån elevernas kön. L2 menar att 

samundervisning är det optimala då det då ges utrymme för eleverna att lära av varandra. 

Inom ett moment som simning menar L2 dock att en uppdelning mellan flickor och pojkar 

kan vara ett alternativ vid exempelvis simundervisning.  

L2: Jag har funderat på om jag ibland ska dela upp det tjejer och killar var för sig. T ex i 

simundervisningen, där är det många tjejer som inte vill gå och simma för att killarna är där. Tjejerna vill 

inte visa upp sig i baddräkt eller bikini för de tycker att det är pinsamt och jobbigt för att de inte har så 

jättebra självbild alla gånger. Man är inte så nöjd med hur man ser ut kroppsmässigt kanske. Då har jag 

funderat på om man ska tjejer för sig och killar för sig. 

L3: Jag tycker att blandat killar och tjejer har störst fördelar. Det kan lugna ner de allra hetsigaste 

killarna, de tjejer som vill ha lite mer utmaningar kan få det, de killar som vill ha det lite lugnare kan 

blanda ihop sig mer med tjejerna. Det blir lättare att hitta nivåer, att få mer dynamik. 

3.3 Betyg/bedömning 

Syn på att pojkar generellt sett har högre betyg än flickor i ämnet idrott och 

hälsa, trots flickors högre betygssnitt i övriga ämnen  

De intervjuade hade till viss del delade meningar kring detta.  L1 tror att det kan finnas ett 

samband med att pojkar tar mest plats och att flickor är mer tillbakadragna. L2 ser ingen 

utmärkande skillnad mellan flickor och pojkar på sin skola och menar att flickor är bättre än 

pojkar på de teoretiska och tycker att flickor är mer aktiva och deltagande än pojkar. L4 

tycker att lärare har en tolerantare nivå gentemot pojkar överlag, flickor straffas hårdare än 

pojkar trots ett likvärdigt beteende.  

L4: För flickor är det svårare att komma undan, de straffas hårdare för liknande beteende som pojkar. 

Förmodligen förväntar sig lärare att pojkar ska vara stökiga, flickor förväntas sköta sig bättre. 

L3 tycker att betygsfördelningen på dennes skola är relativt jämn. Det jämnar ut sig med alla 

de olika momenten, då pojkar allmänt dominerar i bollsporter och flickor i dans som exempel. 

”Väger man det så blir det ganska jämnt mellan killarna och tjejerna”. 

Tankar kring hur lärare generellt sätter betyg i ämnet idrott och hälsa  

L4 tycker att kollegorna på sin skola har ett ålderdomligt och resultatbaserat bedömningstänk 

med skriftliga förhör som en betydande del i många moment.  

L4: Det bör finnas ett formativt bedömningstänk där man efter och under varje lektion noterar, ger 

feedback, har kommunikation med eleverna så att man då kan skapa sig en uppfattning utifrån det. 
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[…]Skriftliga läxförhör i idrottsämnet är väldigt populära på min skola. Jag har oerhört svårt att se vad 

det ska hjälpa dem, oerhört svårt. […] Framförallt idrott är ett praktiskt ämne om något där man under 

varje lektion borde ta upp det som komma skall.  

L1 spekulerar i motsatt tänkande till L4 då L1 tänker att lärare skulle kunna vara snällare mot 

flickor för att pojkar överlag inte är lika lugna och skötsamma som flickor överlag är.  

L1: Det finns dem som säger att vissa lärare ska vara snällare mot tjejer än mot killar. Jag har dock ingen 

egen erfarenhet av det. En lugn tjej som inte ställer till med så mycket kanske kan ha lättare om hon ligger 

på gränsen mellan två betyg att få det bättre än en kille.  

L2 tror att elever som hamnar i skymundan har svårare att få bra betyg eftersom de 

betygssättande lärarna då får svårt att uppmärksamma dem, och att dessa elever tenderar att 

vara flickor.  

L2: Generellt kan det vara så att killar är med oftare på lektioner och är mer aktiva än vad flickor är på 

lektionerna. Då visar dem (pojkar, eg. anm.) sig och tar mer plats på lektionerna och då blir det kanske så 

att tjejerna tar mindre plats. Då syns inte tjejer, de hamnar lite i skymundan. Det tror jag är ganska lätt 

hänt.  

L3 menar att även om pojkar anses ha en fördel i ett praktiskt ämne som idrott av att generellt 

sett vara starkare rent fysiskt än flickor så ska inte det hindra flickor från ett högre betyg, 

något som L3 tror kanske kan ske på vissa skolor.  

Bedömning utifrån teoretiska respektive praktiska kunskaper 

L3 har mestadels praktisk undervisning och därför grundar sig betyget i mångt och mycket på 

praktiska kunskaper, ”Varken killarna eller tjejerna tycker att det är riktig idrott om de inte får 

byta om och röra på sig” berättar L3. L4 och L2 försöker i stor mån integrera det teoretiska i 

det praktiska. L4 betonar återigen det formativa i undervisningen.  

L4: Det handlar om att hela tiden ta upp det på lektionerna, nu är vi här med det formativa igen, att hjälpa 

eleverna att förstå vad man gör och varför man gör detta, hur gör man det och hur kan man göra det 

bättre. Det sker ju en kunskapsbildning om man tar upp det varje vecka. Kunskap tycker inte jag 

behandlas genom ett läxförhör. 

L1 bedömer liksom L3 till största del utifrån praktiska kunskaper. Varken L1 eller L4 tror att 

könsmönstret påverkas nämnvärt. L2 och L3 ser flickor som duktigare än pojkar på det 

teoretiska och pojkar som bättre inom det praktiska. Detta gör att pojkar i störst utsträckning 

gynnas av att ha mer praktisk undervisning än flickor menar L3. L2 tror att genom integrering 

av teori och praktik gör att pojkar och flickor påverkas ungefär lika mycket.   
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L2: Det påverkar nog inte vilken kön man är. Jag blandar in teori i alla praktiska moment. Eftersom mina 

lektioner är ganska långa så har jag alltid praktiskt först och teoretiskt efteråt eller tvärtom, så att eleverna 

hela tiden får både det teoretiska och det praktiska.      

3.4 Sammanfattning resultat 

Ett återkommande mönster är att pojkar generellt sett tar stor plats under idrottslektionerna, 

pojkar hörs och syns mer än vad flickor gör. Andra mönster som går att urskilja från mina 

resultat är att pojkar i större utsträckning vill ha bollspel än flickor. Dock är bollspel även 

populärt hos flickor men inte i samma utsträckning. Flickor är generellt sett mer 

tillbakadragna än pojkar och bättre inom det teoretiska. Idrottslärares kön kan vara en 

påverkande faktor för könsmönstret i en viss klass eller på en viss skola. Det finns även andra 

faktorer som påverkar såsom personliga egenskaper.  

De intervjuade tycker inte att innehållet i sig riktar sig mot varken pojkar eller flickor, snarare 

att utformningen som den enskilda läraren tillämpar kan vara till fördel för antingen pojkar 

eller flickor. Traditionens makt kan ha stor del i utformandet. Överlag kan sägas att samtliga 

intervjuade lärare ger elever möjlighet att komma med förslag och önskemål men att lärarna 

själva i slutändan avgör hur mycket dessa idéer involveras i undervisningen. Med tanke på att 

pojkar överlag tar mer plats på lektioner hade det kunnat underlätta för läraren att dela klassen 

i två grupper och även göra det lättare för vissa elever att kliva fram. Dock råder det ingen 

övertygelse om att uppdelningen bör vara grundad på elevernas kön. 

Tankarna kring att pojkar har ett högre betygssnitt än flickor i idrott och hälsa var delade, då 

en lärare tror att pojkar får mer stöd tror en annan lärare tvärtom medan en annan tror att båda 

gynnas i ungefär utsträckning. Angående hur mycket av betyget som grundas på praktiska 

respektive teoretiska kunskaper är svaren praktiska kunskaper från två lärare alternativt som i 

två fall att teorin vävs in i det praktiska.  

4 Diskussion 

Den metod jag använde vid urvalet var som sagt ett bekvämlighetsurval. Optimalt hade i mitt 

tycke varit att intervjua två nyexaminerade lärare av vardera kön och två mer erfarna lärare av 

vardera kön. Detta för att få så mycket jämvikt som möjligt mellan erfarenhet och nytänkande 

och även mellan kön, men urvalet påverkades av ett hårt pressat tidsschema och därför blev 

det 3 manliga och en kvinnlig lärare. Att jag valt att betona att det är tre relativt 

nyutexaminerade lärare beror på att jag hade en tanke om att deras syn på genus möjligen 
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kunde vara annorlunda gentemot äldre lärares syn på genus. Med tanke att denna uppsats är 

på grundläggande nivå och omfånget därmed är begränsat till max 25 sidor tyckte jag att det 

räckte med att ha fyra intervjuer. Med för många intervjuer kan det vara svårt att få en 

helhetssyn på sitt material och kvalitén på intervjuerna kan bli lidande om man gör för många 

intervjuer. Det är bättre att ha ett mindre antal väl genomförda intervjuer menar Trost 

(2005:110). Resultatdelen hade dessutom kunnat bli alldeles omfattande om jag fler än fyra 

intervjuer skulle redovisas. Då syftet med min studie är att undersöka hur lärare ser på genus 

inom idrott och hälsa blir därför formuleringarna viktiga att ha med i resultatet och därför 

valde jag att digitalt spela in intervjuerna för att kunna återge citat korrekt.  

Larsson, Redelius och Fagrell skriver i Queering physical education. Between benevolence 

towards girls and - a tribute to masculinity att pojkar har en mer framträdande roll än flickor 

på idrottslektioner och att idrottslärare är medvetna om det (2009:14). Detta styrks i och med 

resultaten från intervjuerna då samtliga lärare hävdar att pojkar tar mer plats än flickor. Om 

detta bör utmanas eller hanteras ges inget enhetligt konkret svar på. Dock går det att tolka 

flickors dominans vid konditions- och dansblock som L2 ger exempel på som en utmaning av 

rollerna.   

I Kön-Idrott-Skola redovisas statistik om vilka aktiviteter eleverna föredrar på 

idrottslektionerna där bollspel var populärast bland såväl pojkar som flickor (2005:5-7). I 

resultatet går det att se detta mönster då L3 och L1 uttrycker att bollspel är populärt hos såväl 

pojkar som flickor. Statistik av Larsson, Fagrell och Redelius visar att pojkar uppskattar 

styrketräning och att flickor uppskattar dans, aerobics/motionsgymnastik och simning 

(2005:5-7). Enligt resultatet från intervjuerna uppskattar flickor dans och konditionsträning 

och att pojkar inte är lika positivt inställda till dans. I resultatet talas det om att det finns 

föreställningar om att styrketräning skulle vara en typiskt manlig aktivitet, något som styrks 

enligt författartrions undersökning. Dock finns det en antydan i resultatet om att flickor uteblir 

från simningslektioner, något som inte stämmer överens med redan nämnda undersökning. 

Från lärarhåll tros bortfallet bero på osäkerhet kring självbild och utseende snarare än intresse. 

Kanske hänger det samman med att flickor i större grad inte är positivt inställda till ämnet 

idrott och hälsa jämfört med pojkar (2005:50–51).   

En av mina frågeställningar berörde vilka könsmönster lärare kunde urskilja i idrott och hälsa. 

Björnsson skriver om den manliga kroppens betydelse för manlighet och hur egenskaper som 

styrka och uthållighet är av vital karaktär för ens manlighet (Björnsson, 2005:35–42). Ett 
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samband med detta är att styrketräning kan anses typiskt för pojkar enligt intervjuerna. 

Björnsson menar att det är lättare för flickor att närma sig pojkars normer än tvärtom, för 

maskulinitet är det viktigt att inte vara kvinnlig (2005:35–42). Ingen lärare tar i resultatet upp 

någonting om att pojkar skulle uppskatta en aktivitet som anses vara kvinnlig som exempelvis 

dans medan det är vanligare att flickor gillar aktiviteter som är typiska för pojkar som t.ex. 

bollspel eller konditionsträning. Ett exempel speglar hur pojkar inte vill få hjälp under 

lektionstid utan vill klara av uppgiften det själva. Detta kan tolkas som att pojkar inte vill visa 

att man tar skolarbete för seriöst, något som enligt Björnsson kan ifrågasätta ens manlighet 

(2005:35–42).    

Tholin tar upp problemet med att skolor betygssätter elever väldigt olika utifrån de lokala 

betygskriterierna (2006:90–94). Även Annerstedt och Larsson ger exempel på att 

betygskriterier kan skilja sig avsevärt, tom. mellan idrottslärare på samma skola (2010:111). I 

resultatet finns exempel på det som både Tholin och Larsson & Annerstedt tar upp. L4 jobbar 

på en skola där kutym är att sätta betyg utifrån resultat och prestationer vilket L4 tycker är 

ålderdomligt och föredrar ett formativt betygstänk istället. Att sätta betyg baserat på resultat i 

ett praktiskt ämne som idrott anses enligt vissa intervjusvar gynna pojkar i större utsträckning 

än flickor vilket svarar på en av mina frågeställningar, hur lärare ser på flickor och pojkars 

möjlighet till ett visst betyg i idrott och hälsa. 

Hirdman använder sig av Jürgen Habermas begrepp kulturell överlagring, social integration 

och socialisering (1993:152) I mitt resultat beskrivs genusmässiga traditioner i utformandet 

av idrott och hälsa i avseendet att styrketräning är något för pojkar snarare än flickor och även 

att bollspel präglar skolidrotten i stor utsträckning av tradition. Dessa fall är tecken på 

kulturell överlagring. Den sociala integrationen blir i det här fallet idrottshallen och dess miljö 

och socialisationen är att pojkar ska vara bättre än flickor i bollsport och vara fysiskt starkare. 

Att pojkar ska vara starkare än flickor kan också ha traditionella sociala hierarkin som rankar 

manligt högre än kvinnligt. Den dikotomi Hirdman beskriver (1993:149) tar sig i uttryck i 

resultatet genom att lärare beskriver hur vissa aktiviteter och beteenden anses manliga och 

vissa kvinnliga. Detta tyder på att uppdelningen mellan kvinnligt och manligt fortfarande är 

gällande, t.ex. att bollspel eller styrketräning är typiskt för pojkar och även att pojkar ska ta 

mer plats och höras mer än flickor. Dans och en mer tillbakadragen profil på lektionerna är i 

sin tur typiskt för flickor. Just innehåll och utformning ur ett genusperspektiv var något som 

berördes i frågeställningarna, vilket enligt resultatet kan speglas av att idrott och hälsa 
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traditionellt präglats av aktiviteter som ansetts vara närmare den manliga normen än den 

kvinnliga.   

Fagrell använder sig av begreppet Kollektiva föreställningar (2002:166). Exempel på det ur 

resultatet är föreställningen många lärare har om att pojkar ska vara stökiga, högljudda och 

bråkiga medan flickor ska vara tillbakadragna, lugna och inneha ett mer moget beteende än 

pojkar. Fagrell skriver att män historiskt sett har varit och även idag är styrande i spelet 

mellan könen och har därmed stor del i konstruerandet av genus eftersom många av sociala 

regler och riktlinjer som finns i samhället är utformade av män (2002:165). Det kan finnas ett 

samband mellan detta och att pojkar generellt tar mer plats och utrymme på idrottslektionerna 

gentemot flickor. Det är helt enkelt pojkar som till större del är aktörer och flickor får anpassa 

sig efter detta.  

4.1 Slutord och förslag till vidare forskning 

Som framtida lärare i idrott och hälsa kommer jag ständigt mötas av genus i någon form och 

med min inriktning mot högstadiet och gymnasiet kommer betyg bli en del av min 

yrkesmässiga vardag. Därför kan den studie jag har genomfört vara förberedande för mig i 

min framtida yrkesroll eftersom den behandlar frågor som är aktuella för idrottslärare. Genus 

inom både idrott och skola är aktuella och lär förbli det. Det kan vara viktigt för lärare att ha 

det i åtanke när man kommer ut och möter den verklighet man spenderat sina studieår med att 

studera och göra sig beredd på att möta.   

Fokus i denna studie har legat på lärares syn och uppfattning. I framtida forskning skulle det 

kunna vara av intresse att observera lektioner för att själv kunna urskilja olika könsmönster. 

För att fördjupa ämnet skulle man kunna fokusera undersökningen på de elever som får högre 

betyg i idrott alternativt de elever som inte når upp till målen överhuvudtaget. Andra förslag 

till vidare forskning inom detta område kan vara att göra en större undersökning som 

innefattar ännu fler lärares åsikter för att få mer bredd i studien och kanske studera ett annat 

ämne än idrott. Tar pojkar lika mycket plats i de teoretiska ämnena och hur det kan hänga 

samman med betygsfördelningen i dessa ämnen?  
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Bilaga 1 Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar: Undersöka hur lärare i idrott och hälsa ser på att pojkar i snitt 

har högre betyg än flickor generellt i idrott och hälsa. Hur idrottslärare förhåller sig till sitt 

ämne utifrån företeelser som berör genus på ett eller annat sätt och hur olika faktorer kan 

påverka genusmässiga strukturer och mönster. 

 Vilka könsmönster kan lärare urskilja i ämnet idrott och hälsa?  

Hur ser innehållet och utformningen i ämnet idrott och hälsa ut sett ur ett genusperspektiv? 

Hur ser lärare på flickor och pojkars möjligheter att få ett visst betyg inom ämnet idrott och hälsa?  

Vilka sökord har du använt? 

Genus, kön, idrott och hälsa, betyg. 

Gender, physical education, grade*, grading 

 

Var har du sökt? 

ERIC, Google Scholar. 

 

Sökningar som gav relevant resultat 

ERIC: gender, physical education, grading 

grading, PEH 

Google Scholar: “Kön idrott skola”  

 

Kommentarer 

Att hitta litteratur till min studie var inte så svårt, genus är ett forskningsområde med ett stort 

utbud. Utmaningen låg i att hitta artiklar som berörde genus, idrott och hälsa och betyg.   
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Bilaga 2 Intervjumall 

- En del forskning påpekar att pojkar generellt sett har högre betyg än flickor i ämnet idrott 

och hälsa, även fast tjejer rent allmänt har ett högre betygssnitt än killar. Hur ser du på 

det? Har du någon känsla av hur det ser ut på din skola? 

 

- Har innehållet och utformningen av ämnet idrott och hälsa någon påverkan tror du? 

Specifikt för din skola? 

 

- Kan du urskilja några traditionella könsmönster inom ämnet idrott och hälsa? Hur tar sig 

dessa i uttryck? Exempel?  

 

- Får flickor och pojkar lika mycket utrymme på lektionerna? Får detta någon betydelse för 

betygssättningen? Finns det exempel från din skola?  

 

- Hur mycket kan eleverna själva påverka innehållet på lektionerna tror du? I vilken 

utsträckning på just din skola? Finns det några könsmönster i detta?  

 

- Vad för specifika normer för flickor och pojkar inom idrott och hälsa kan du se rent 

allmänt? Hur ser det ut på just din skola? Ge exempel.  

 

- Hur mycket av betyget bedöms utifrån teoretiska respektive praktiska kunskaper? 

Påverkar detta flickor eller pojkar mer eller mindre i någon utsträckning? 

 

- Hur tror du att lärare generellt sett sätter betyg i ämnet idrott och hälsa utifrån ett 

genusperspektiv? 

 

- Vad kan den ansvariga lärarens kön ha för påverkan på rådande könsmönster? 

 

- Vad är din syn på samundervisning (blandat flickor och pojkar) inom ämnet? Får det 

konsekvenser i betygssättningen? Exemplifiera.  

 

 


