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Sammanfattning 

Syfte  

Syftet med studien var att ta reda på hur lärarna förhåller sig till genus och bedömning i ämnet 

idrott och hälsa i årskurs 7-9. 

Våra frågeställningar var: 

 Bedöms pojkar och flickor på olika sätt? 

 Vilka faktorer tar läraren hänsyn till i sin bedömning? 

 Hur arbetar läraren med feedback? 

Metod 

Studien har en kvalitativ ansats där tre idrottslärare har intervjuats. Lärarna valdes ut genom 

ett bekvämlighetsurval.  

Intervjuerna var semistrukturerade och vi använde en intervjuguide för att säkerställa 

likvärdig information från våra respondenter. Intervjuerna transkriberades och analyserades 

med hjälp av genusteori relaterat till bedömning av pojkar och flickor.  

Resultat  

Resultaten visade att bedömning är något som lärarna anser är viktigt. Ibland bedöms eleverna 

under lektionstid och ibland efteråt. Bedömning är viktigt för elevernas utveckling och 

lärande. Den formativa bedömningen är den form som lärarna använder sig av mest därför att 

den anses av lärarna vara mest rättvis och ger eleverna mest utveckling. Lärarna anser att det 

är svårt att bedöma eleverna men de försöker bedöma flickor och pojkar på ett likvärdigt sätt. 

Feedback är A och O för elevens utveckling anser lärarna. Lärarens arbete med feedback sker 

oftast spontant och är i form av positiv feedback. Den positiva feedbacken är den feedback 

som ger mest utveckling och förståelse för eleverna anser lärarna i denna studie.  

Slutsats  

Formativ bedömning är ett måste för elevernas utveckling. Lärarna lyfter den formativa 

bedömningen och utgår från detta bedömningssätt. I skolorna kommer flickorna i skymundan 

då pojkarna tar mer plats på lektionerna. För att flickorna ska lyftas fram använder en del av 

lärarna sig av en viss strategi som innebär en uppdelning i pojk- och flickgrupper, för att 

flickorna ska våga ta för sig mer. 

Feedback sker spontant och är inte alltid genomtänkt. Lärarna arbetar med feedback genom 

att ge kontinuerlig information och feedback om vad och hur eleverna ska göra för att bli 

bättre och utvecklas.  
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1. Inledning  

Vi är intresserade av att fördjupa oss i genus och bedömning i ämnet idrott och hälsa. Studien 

är inriktad på lärares bedömning av elever som går på högstadiet i årskurs 7 till 9. 

Idag vet man genom studier att pojkar har bättre betyg i idrott och hälsa än flickor, men 

flickor har istället bättre betyg i de övriga ämnena (Redelius 2009, s. 43).  

Det tror vi har att göra med att pojkar generellt anses vara fysiskt starkare och ha ett större 

rörelsebehov än flickor.  

 

Man förväntar sig även att pojkar ska vara mer fysiska och att de har ett större rörelsebehov 

än flickor (Svaleryd 2003, s. 18). Utifrån detta blev vi intresserade av att studera hur lärarna 

förhåller sig till genus vid en bedömningssituation.   

Genusteoretiska studier inom området visar att det är pojkar som är dominanta och tar mer 

plats på idrottslektionerna än flickorna (Larsson, Fagrell & Redelius, 2005 s. 8). Det gör att 

flickorna kommer i skymundan och att de inte får lika mycket utrymme på lektionerna. Kan 

det ha något med undervisningens upplägg att göra att det är på det sättet? (Ibid). 

 

Intresset av att forska kring bedömning i förhållande till genus är att det kan vara till stor hjälp 

i vårt framtida yrke som idrottslärare.  

 

2. Bakgrund  

I den svenska grundskolan finns det en viss skillnad mellan pojkar och flickor, både när det 

gäller betyg och krav. I ämnet idrott och hälsa ställer lärarna högre krav på pojkarna för att nå 

högsta betyg jämfört med flickorna (Redelius 2009, s. 43).  

I skolorna diskuteras idag skillnader mellan betygen bland de olika eleverna och det pratas  

mycket om eleverna blir likvärdigt bedömda (Larsson & Meckbach 2007, s. 217). Betygen 

ska sättas utifrån de kunskapskrav som skolan har, inte utifrån individen själv (Larsson & 

Meckbach 2007, s. 228). Det gäller att sätta sig in i ämnet och kurskraven för att få en ökad 

förståelse för ämnet och kurskraven (Ibid). 

 

2.1 Bedömning 

Betygssättningens centrala frågor som man ställer sig i en bedömningssituation är varför, 

vem, vad, när och hur (Annerstedt 2007, s.189-190). 
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Vid bedömning av elever i idrott och hälsa bör lärarna utgå från de lokala kursplanerna men 

frågan är egentligen om lärarna verkligen gör det? Lärarna bedömer ofta eleverna efter deras 

inställning till ämnet idrott och hälsa, hur hjälpsamma de är samt hur positiva de ställer sig till 

idrott menar Larsson & Meckbach (2007, s. 226). 

Vid betygsättning ska lärarna bedöma färdigheter men frågan är hur stor vikt som skall läggas 

vid färdighetsförmåga i förhållande till övriga kriterier. Det är alltså ett antal faktorer förutom 

kunskapskraven som spelar in vid betygsättning. Ytterligare en aspekt vid betygsättning är 

möjligheten att få ett högt betyg genom att utveckla sina idrottsliga färdigheter på fritiden 

(Annerstedt 2007, s.198-199). 

 

2.1.1 Genus 

Det är fler pojkar än flickor som är positivt inställda till ämnet idrott och hälsa (Redelius 

2004, s.165). Generellt sett känner inte sig flickorna lika glada eller duktiga som pojkarna 

under lektionerna i ämnet idrott och hälsa (Redelius 2004, s.167). 

En studie visar att pojkar generellt når ett högre betyg i ämnet idrott och hälsa än flickor. 

Detta för att pojkar anses vara starkare, ha mer muskler och vara i bättre fysisk form än 

flickor. I och med det kommer inte flickor upp i de idrottsliga resultat och gör inte lika 

mycket mål på bollspelen som pojkar gör (Larsson & Meckbach 2007, s. 227). 

 I de föreställningar om pojkar och flickor som finns anses det att flickor ska vara söta, snälla 

och hjälpsamma medan pojkar ska vara sportiga, dominanta, aktiva och 

uppmärksamhetskrävande. En faktor till att pojkar får högre betyg är just att de är 

uppmärksamhetskrävande och dominanta, vilket hindrar flickorna från att ta plats eftersom de 

är blyga och försiktiga menar genusteoretikern Svaleryd (2002, s.15).   

 

2.1.2 Feedback 

Feedback är centralt i en lärares arbete och läraren måste då ha förmågan att observera och 

analysera vad som händer och sker under lektionerna. Nyckeln till hur eleven ska lära sig och 

utvecklas är beroende av vilken form av feedback läraren ger till eleven (Annerstedt, C 2007 

s.149). 

När och vilken feedback man ska ge är beroende av vilket syfte man har med undervisningen. 

Handlar syftet om samarbete, personlig färdighet eller utveckling? (Annerstedt, C 2007 

s.156). 
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Feedback kan ges på många olika sätt. Man kan ge feedback till hela klassen, individuellt, 

genom frågor och svar eller genom demonstration och observation (Annerstedt, C 2007 s.162-

163). 

 

Sammanfattningsvis kan man tala om två olika typer av feedback. Det ena benämns positiv 

feedback och det andra negativ feedback. Positiv feedback syftar till att förstärka ett utförande 

eller beteende och läraren ska då ge eleven feedback direkt. Det kan till exempel vara att 

läraren 

säger ”bra slag” direkt efter ett slag till eleven eller att man ger eleven en klapp på axeln. 

Negativ feedback innebär att läraren informerar eleven vad den gör för fel istället för att 

uppmuntra och säga vad eleven ska tänka på och förbättra. Man kan som lärare till exempel 

säga att en elev ska försöka använda armarna mer vid löpning än att säga att eleven inte 

använder armarna alls (Siedentop & Tannehill s. 269). 

 

2.2 Tidigare forskning 

I studien Genus och skolframgång i ämnet idrott och hälsa gjord av Karin Redelius (2009) 

visar hon att det finns en viss skillnad mellan pojkar och flickor. Hon menar att det finns 

skillnader och föreställningar om kvinnligt och manligt. De normer, värderingar och 

föreställningar som finns i dagens samhälle är inte alltid givna. I dagens samhälle står mannen 

som normen och är högre grupperad medan kvinnorna hamnar bakom. Redelius menar att 

detta kan förekomma inom skolidrotten och att man som lärare bör ta hänsyn till och tänka på 

de normer och värderingar som uppstår i samhället.  

Det finns olika föreställningar om hur pojkar och flickor är och bör vara. Ett exempel som 

Redelius lyfter fram är att ”pojkar måste springa en minut snabbare än flickor för att få det 

högsta betyget”. Hon menar att detta är relativt vanligt sätt att använda sig av för att bedöma 

sina elever och med det så blir det en skillnad mellan pojkar och flickor.   

Redelius fortsätter i sin studie att berätta om bedömning och betyg i ämnet idrott och hälsa. 

Flickorna i den svenska grundskolan har bättre betyg än pojkarna i samtliga ämnen utom 

idrott och hälsa. Det ger flickorna högre utbildningsresultat och med det så får de hög status 

ute på arbetsmarknaden. För att pojkar ska lyckas i skolan räcker det inte med att anstränga 

sig och vara duktig i de praktiska ämnena utan de måste även anstränga sig i de teoretiska 

ämnena som till exempel svenska och matematik. Redelius menar att det finns skillnader 

mellan pojkar och flickors fysiska förutsättningar och med det så säger hon i sin studie att 

pojkar drar mer nytta av det (Redelius 2009). 
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John Hattie och Helen Timperley (2007) visar att olika former av feedback kan gynna 

lärandet och kunskapen på olika sätt. Deras studie visar att feedback ger mest effekt om man 

får information om hur man ska nå slutmålet i till exempel  

en rörelse. Den minst effektiva feedbacken är när man som lärare ger eleverna beröm, 

bestraffning eller belöning. Eleverna får på så sätt ingen återkoppling för att kunna 

vidareutvecklas. 

Hattie och Timperley menar att feedback kan ges på fyra olika nivåer: 

 Syfta på uppgiften som ska lösas 

 Arbetsprocessen  

 Regler och metakognitiva begrepp 

 Personliga egenskaper (Lundahl, 2011 s.57). 

 

För att feedbacken ska vara så effektfull som möjligt bör man informera eleverna om hur 

uppgiften utförts, vad målet är och hur uppgiften kan göras bättre (Lundahl, 2011 s.56). Hattie 

och Timperley menar att dessa tre informationsområden bör samspela med de fyra nivåerna 

för att feedbacken ska vara så verkningsfull som möjligt (Lundahl, 2011 s.57). 

 

 

3. Teoretiska utgångspunkter 

3.1 Sociokulturellt perspektiv på lärande 

I det sociokulturella perspektivet står eleven i centrum. Grundaren till detta perspektiv är Lev 

Semenovich Vygotskij som är en rysk filosof och pedagog (Hwang & Nilsson 2011, s. 66). 

Han var intresserad av samspelet mellan omgivningen, människan och hur det påverkade 

lärprocessen. Han arbetade med fokus på frågor om vad barn lär sig på egen hand och vad de 

behöver få hjälp med i sitt lärande och i sin utveckling (Lundgren & Säljö 2012 s.185). Det 

sociokulturella perspektivet inriktar sig främst på elevens lärande där aktivt deltagande av den 

som lär sig ses som en förutsättning för lärande. Delaktighet står alltså i fokus samtidigt som 

de föreställningar, normer, värderingar och de synsätt som dominerar i samhällskontexten 

påverkar det individen bär med sig till skolan. Lärandet är ett centralt begrepp i det 

sociokulturella perspektivet som betingas av de erfarenheter och dispositioner individen bär 

med sig i möte med de värden, normer och logiker som präglar en social verksamhet (Larsson 

& Fagrell 2010, s.199-201).   
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Det sociokulturella perspektivet är inriktat på att förstå social verksamhet och människors 

samspel i sociala miljöer. Att som elev kunna samspela och utveckla förmågor som att delta 

socialt med andra är med det sociokulturella perspektivet synonymt med lärande. Med ett 

sociokulturellt synsätt på kön i undervisningen kan sådant som att gilla eller inte gilla, att vara 

duktig eller inte duktig, att ta stor eller liten plats inte förklaras utifrån om man är pojke eller 

flicka. Det biologiska könet har ingen betydelse för lärandet (Larsson & Meckbach 2007, s. 

235).      

Som lärare bör man ha en dialog eller ge feedback till eleverna som i sin tur skapar ett 

tänkande som resulterar i lärande enligt Vygotskij (Säljö 2014 s.66). 

 

3.2 Konstruktivism 

En förgrundsgestalt inom konstruktivismen är Jean Piaget (Säljö 2014 s.56). Hans syn på 

lärande enligt konstruktivism innebär att individen är ett aktivt skapande subjekt som tänker 

och reflekterar och har erfarenheter att utgå från vid sitt lärande. Det handlar om att 

människan på egen hand skapar och konstruerar sin förståelse av omvärlden (Illeris 2001, 

s.29). Piaget menar att människor är sociala varelser och lärande tillsammans med andra är en 

aktiv process, men att processen styrs av individens mognad och av kognitiva 

utvecklingsstadier (Illeris 2001, s.114). 

”Konstruktivistisk teori utmärker sig genom att understryka att inlärning är något aktivt och 

subjektivt som rör individens konstruktion av kunskap”(Imsen 2006, s.52). Eleven bygger 

själv upp sin kunskap genom olika former av tänkande och strukturer som utspelar sig mellan 

den enskilde individen och världen runt om kring (Imsen 2006, s. 50-53).   

Piaget har haft ett stort inflytande på synen på undervisningen i skolan samt barns utveckling.  

 

Detta synsätt skiljer sig från Vygotskijs syn på lärande som menar att lärande är en social 

process som sker i samspel med andra medan Piagets syn är att individen upptäcker världen 

på egen hand.  

 

3.3 Två former av bedömning 

Formativ och summativ bedömning är två aktuella begrepp som återkommer i den 

pedagogiska bedömningsdebatten. I nedanstående avsnitt presenteras vad begreppen innebär 

och hur vi kommer att använda dem i vår studie. 
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Formativ bedömning är en bedömning under själva undervisningsprocessen där syftet är att 

bedömningen ska vara ett stöd för både läraren och eleven. Läraren kan på så sätt anpassa 

undervisningen då eleven fortfarande kan lära sig det som undervisningsmomentet går ut på 

(Skolverket, 2011). Att arbeta med formativ bedömning innebär att läraren lär sig att 

organisera och utveckla metoder som gör att eleverna förstår vad de skall lära sig. Enligt 

forskningen ökar den formativa bedömningen elevernas lärande. När läraren bedömer 

formativt utvecklas eleven och motiveras till att nå sina mål. Undervisningen blir på så sätt 

engagerande (http://kampanj.lararfortbildning.se/betyg-och-bedomning-for-

larande/?gclid=CKjwgJLtwbwCFeWQcgodom4ALw).  

 

Summativ bedömning är en bedömning när ett moment i undervisningen är avslutat. Syftet är 

att mäta vad eleverna har lärt sig och ligger till grund för slutbedömning av eleven i form av 

till exempel betyg. Summativ bedömning efter ett undervisningsmoment kan visa vad eleven 

inte kunde, men då finns det ingen tid att åtgärda det (Skolverket, 2011).  

Christian Lundahl (2009), docent och lektor vid institutionen för pedagogik och didaktik, vid 

Stockholms universitet menar att formativ bedömning är det pedagogiska redskapet som har 

störst betydelse för elevernas kunskapsutveckling. För att utveckla lärandet menar Christian 

Lundahl (2011) att den formativa bedömningen ger bättre effekt om klasstorleken minskas. 

Han menar att om man inte ser eleverna så kan man inte hjälpa dem fram i lärandet. Han 

menar att denna form av bedömning leder till att eleverna blir bättre på att tänka och blir inte 

rädda att göra fel (Skolverket 2011, s.43).  

 

”Alla pedagoger borde jobba med formativ bedömning. Forskning visar att få andra pedagogiska 

verktyg har så stor effekt på hur mycket eleverna lär sig i skolan. Den formativa bedömningen 

gör det möjligt för skolans pedagoger att undersöka till exempel vad eleverna har förstått och 

vad de ännu inte behärskar och vad de har missförstått. Då kan skolan anpassa resten av 

undervisningen, så att varje elev får chansen att nå kunskapsmålen” (Skolverket, 2011).  

 

Dessa två bedömnings principer är två viktiga verktyg för vår studie då vi kommer att 

använda oss utav dessa vid analys och diskussion av studiens empiri.   

 

3.4 Hirdmans genusteori 

Yvonne Hirdman är en professor som forskar om genus och med särskilt inriktning på hur vi 

skapar normer och förväntningar om manligt och kvinnligt i vårt samhälle. 

Hirdmans genuskontrakt kännetecknas av tre grundläggande huvudprinciper: 
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 Kvinnor och män hålls isär 

 Det manliga värderas högre än det kvinnliga 

 Alla är med och skapar genusordningen 

 

Jag vill att man tack var det begreppet ska kunna se hur människor formas och formar sig till 

Man och Kvinna (Hirdman, 2007 s.11). 

 

Genuskontraktet är ett begrepp som Hirdman utvecklat för att förklara förhållandet mellan 

mannen och kvinnan i samhället. Genuskontraktet vilar på två delar, dikotomi och hierarki. 

Med dikotomi menar Hirdman att mannen och kvinnan ses som två motpoler till varandra och 

att de inte bör blandas. Ett kännetecken är således att män och kvinnor hållas isär.  

Med hierarki så menar Hirdman att mannen är normen i samhället. Med det så blir kvinnorna 

underordnade i samhället (Fagerström & Nilson, 2008 s.9). Hirdman menar att kön är 

biologiskt men att genus är något som skapas i samhället, det vill säga, genus är en 

konstruktion. Det som räknas som manligt menar hon har högre status i samhället än det som 

räknas som kvinnligt. Antingen räknas man som flickaktig eller pojkaktig men en pojkflicka 

har högre status än en pojke som är flickaktig. Hon nämner till exempel att det i dagens 

samhälle finns pojk- och flickleksaker, rosa till flickor och blått till pojkar. Det är tydliga 

exempel på hur pojkar och flickor hålls isär och hur en dikotomi uppstår (Länsstyrelsen, 

2010). 

 

Hirdmans teori är användbar då en av våra frågeställningar inriktar sig på genus och 

bedömning. Vi kan genom denna teori förstå maktförhållandet och skillnader mellan pojkar 

och flickor i en bedömningssituation.    

 

 

4. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur lärarna förhåller sig till genus och bedömning i ämnet 

idrott och hälsa i årskurs 7-9.  

Frågeställningar:  

- Bedöms pojkar och flickor på olika sätt? 

- Hur går bedömning till och vad tar läraren hänsyn till? 

- Hur arbetar läraren med feedback? 
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5. Metod  

Den här studiens ansats är kvalitativ. Med den kvalitativa ansatsen sker en dialog mellan 

respondenten och opponenten där man som opponent får så utförliga och detaljerade svar som 

möjligt. Vi har valt intervju som metod och valt att genomföra dessa i semistrukturerad form. 

Intervjufrågorna var öppna vilket i sin tur ger respondenten möjlighet till att ge fylliga svar 

(Johansson & Svedner 2010 s. 35). 

I undersökningen har vi använt oss utav en intervjuguide med öppna frågor dels för att få så 

utförliga svar som möjligt och dels för att respondenterna skulle få svara på samma frågor. 

Studien har ett lärarperspektiv och vi har därför intervjuat tre lärare. 

Denna metod är relevant och passande till vår undersökning då studien syftar till en djupare 

förståelse.  

 

5.1 Urval 

Vi har valt att intervjua tre stycken idrottslärare, en lärare från en innerstadsskola i centrala 

Stockholm och två lärare från en förortsskola norr om Stockholm. Alla tre lärare arbetar med 

elever som går i årskurs 7-9. Vårt urval är ett bekvämlighetsurval och vi har valt dessa för att 

vi tidigare har haft kontakt med dem genom praktik och studier på dessa skolor.  

 

5.2 Datainsamlingen 

Efter att ha kontaktat våra tre idrottslärare via telefon så bestämde vi en tid då vi skulle träffas 

för en intervju. Vi började med att intervjua två lärare från förortsskolan och dagen efter 

intervjuade vi en lärare från en innerstadsskola.  

Vi åkte till skolorna och besökte lärarna på deras arbetsplats. De två första intervjuerna 

skedde i en lugn och tyst miljö där intervjuerna kunde genomföras utan yttre störningar. Den 

tredje intervjun skedde i lärarens arbetsrum där det var en hög ljudnivå då respondentens 

kollegor befann sig i samma rum samt att eleverna på skolan skapade en relativt hög ljudnivå 

utanför dörren. Alla tre intervjuer spelades in med våra mobiltelefoner. Detta för att vi skulle 

få med all nödvändig information som vi behövde för vår studie. I intervjuerna utgick vi från 

en intervjuguide med öppna frågor som var kopplade till våra frågeställningar. Vi hade innan 

intervjun bestämt vilka frågor vi skulle ställa så att vi båda fick vara lika delaktiga. Vi 

säkerhetsställde att lärarna förstod våra frågor genom att upprepa deras svar vid vissa 

tillfällen. Det gjorde vi genom att säga ”Så du menar alltså att…”. 
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Innan intervjuerna startade informerade vi lärarna om de forskningsetiska reglerna och syftet 

med vår studie samt att intervjun skulle spelas in och att de skulle vara anonyma. Detta för att 

skapa en trygghet hos de intervjuade lärarna. Varje intervju tog ca 20-25 minuter. 

 

5.3 Databearbetning  

Efter intervjuerna började vi med vår databearbetning där vi transkriberade en intervju var 

samt delade på den tredje för ett så effektivt arbete som möjligt. Vi satte ihop all 

transkribering i ett dokument som vi sedan skrev ut för att enklare kunna tolka och analysera 

det resultat vi fick från intervjuerna. Vi tog ut tre teman (bedömning, genus och feedback) där 

vi markerade varje tema med en viss färg. Detta för att veta vad som tillhör vad och för att 

inte blanda ihop all transkribering. Vi tog ett tema var att arbeta med där vi sammanställde 

transkriberingen och tog ut stödord som vi sedan skulle ha till det sammanfattande resultatet. 

Det tredje temat arbetade vi med gemensamt. Efter att tagit ut all nödvändig information från 

transkriberingen började vi skriva ihop ett resultat och därefter genomfördes en analys utifrån 

vår teori och med våra begrepp. Slutligen diskuterade vi de viktigaste resultaten med hjälp av 

tidigare forskning, teori och våra begrepp.  

 

5.4 Tillförlitlighetsfrågor 

Att använda sig av intervjuer för vår studie gör att vi får en hög reliabilitet genom att vi med 

hjälp av en intervjuguide kunde ställa relevanta intervjufrågor för att komma så nära studiens 

syfte som möjligt. För att även kunna få ett så tillförlitligt resultat som möjligt så spelade vi in 

våra intervjuer för att sedan transkribera dem. Genom att spela in intervjuerna blir det mer 

tillförlitligt samt mer noggrant då vi efter intervjuerna kan lyssna på intervjuerna igen och 

missar på så sätt ingen viktig information.   

Varje intervju vi genomförde var lika långa och bestod av likadana frågor. Vi hade även 

följdfrågor till vår intervjuguide som i sin tur ledde till att vi kunde få ut så mycket som 

möjligt av svaren och med det kunde vi vara säkra på att lärarna inte hade missuppfattat 

någon fråga.  

 

5.5 Etiska aspekter 

I samband med att vi kontaktade intervjupersonerna så informerade vi dem om studiens syfte, 

hur lång tid det skulle ta samt att intervjun skulle spelas in och att de skulle vara anonyma.  

Innan intervjun började så gick vi igenom samma information igen och vi var väldigt noga 

med att säga att intervjun var anonym. Efter intervjun berättade vi för respondenten att det 
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endast är vi som kommer att ha tillgång till det inspelade materialet samt att det skulle raderas 

vid avslutad studie.   

 

Vi har arbetat med kvalitativa intervjuer där det finns fyra forskningskrav:  

Informationskrav innebär att man som opponent är skyldig att informera respondenten om 

studiens syfte och de villkor som gäller för respondentens deltagande. Man ska även gå 

igenom hur intervjun kommer att gå till i stora drag. Respondenten skall informeras om att 

den har rätt att avbryta eller pausa intervjun (Vetenskapsrådet, s.7). 

 

Samtyckeskrav innebär att respondenten har rätt att själv bestämma om hur den vill medverka 

i undersökningen. Har man en respondent som är under 15 år måste man ha vårdnadshavarens 

tillstånd (Vetenskapsrådet, s.9). 

 

Konfidentialitetskrav handlar om att undersökningen är anonym och att man som opponent 

har tystnadsplikt. Alla deltagare i undersökningen är anonyma samt att det endast är 

opponenterna som har tillgång till undersökningens material (Vetenskapsrådet, s.12). 

 

Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet får endast användas för studiens 

ändamål. Den insamlade informationens får inte användas till andra studier eller föras vidare 

(Vetenskapsrådet, s.14)  

 

Vi har utgått från dessa fyra forskningskrav under vår datainsamling då vi informerade våra 

respondenter om dessa fyra huvudkrav på forskning.  

 

6. Resultatredovisning 

I kommande avsnitt redovisas resultaten av våra tre frågeställningar. Resultaten av lärarnas 

svar redovisas var för sig och lärarna namnges som lärare 1, 2 och 3. Varje frågeställning 

avslutas med en sammanfattning. 

 

 

6.1 Bedöms pojkar och flickor på olika sätt?  

Lärare 1 

Lärare 1 anser att pojkarna ligger före flickorna fysiskt och att risken då finns att pojkarna har 

fördel i vissa aktiviteter. Killarna tar väldigt mycket plats och det är fler killar än tjejer som 
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tränar aktivt på fritiden. Tjejerna syns inte lika mycket. Hen försöker lyfta fram tjejerna 

genom att dela upp klassen i två grupper som läraren kallar flick- och pojkgympa. […]vi har 

en parallell anläggning där jag och den manliga idrottsläraren kan separera då ibland och 

då ibland ha pojk och flickgympa så man kanske hinner se flickorna då (Lärare 1). På så sätt 

vågar flickorna ta för sig mer då dem slipper känna att de inte räcker till vilket leder till en 

utveckling hos flickorna. Läraren brukar även dela upp klassen i intresse och målinriktning 

genom att […] ni som satsar på E är på den här sidan, medan ni som satsar mot ett A kanske 

går dit (Lärare 1). 

 

Lärare 2  

Lärare 2 anser att pojkarna ligger före flickorna konditionsmässigt och styrkemässigt och att 

det därför finns en risk att pojkarna drar fördel av det i vissa aktiviteter, men att i till exempel 

dans och rytmik och i gymnastikredskap så ligger tjejerna ett ljusår före. Samtidigt berättar 

läraren att pojkarna tränar mer aktivt på fritiden vilket i sin tur gör att pojkarna drar en större 

fördel av det på idrottslektionerna. Hen sätter inte betyg på genus men anser […] att det finns 

en risk till det beroende på aktiviteten (Lärare 2). Detta då pojkarna tar för sig mer och tar 

mer plats än flickorna. Läraren jobbar istället på att hitta pedagogiska lösningar för att se alla 

och kanske inte låta killarna ta för mycket plats. Det viktiga är att man ser olika sätt att 

bedöma (Lärare 2) och det gör lärare 2 oftast genom att intressegruppera sina lektioner där 

aktiviteten delas upp i nivåer så alla kan hitta sin nivå där man kan utvecklas, ha roligt och 

jobba ihop tillsammans.   

 

Lärare 3  

Lärare 3 ser ingen stor skillnad mellan pojkarna och flickorna då läraren inte grundar sina 

betyg på styrka eller kondition. Hen menar att killar och tjejer är olika och att man ska gå 

efter deras förutsättningar. Läraren vill med sin lektion ta bort prestationen hos eleverna och 

försöker hitta möjliga alternativ till att bedöma pojkar och flickor likvärdigt. Hen menar att 

man måste ta bort den där prestationen. Så de måste koncentrera sig på att jag tar 

bedömningar på hur de samarbetar. För det är ju inget fotbollslag (Lärare 3).  

 

Sammanfattningsvis kan vi se i vår resultatdel att pojkar och flickor i överlag bedöms 

likvärdigt. Lärarna förhåller sig till de två olika könen likvärdigt i bedömningen men 

samtidigt menar två av lärarna att killarna har lättare att uppnå ett högt betyg då dem är 

fysiskt större och starkare.  
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Skillnader mellan lärarna är att de jobbar olika med att försöka få fram i relation till flickorna. 

Lärare 3 ser ingen skillnad på pojkar och flickor medan lärare 1 och lärare 2 försöker arbeta 

med att synliggöra flickorna på lektionen. Det för att ge en rättvisare bedömning för alla 

elever.  

 

6.2 Hur går bedömning till och vad tar läraren hänsyn till? 

Lärare 1 

Lärare 1 tycker det är viktigt med bedömning i ämnet idrott och hälsa. Man har det i alla 

andra ämnen så ämnet idrott och hälsa ska vara lika viktigt. Utan bedömning skulle det bli för 

mycket lek och […] eleverna skulle nog bara slarva lite och inte bry sig utan det blir lite 

betygsfixerat och man tar det mer på allvar och läser sina läxor och sådär (Lärare 1). Hen 

bedömer sina elever hela tiden. Läraren skriver anteckningar både för sig själv och för eleven 

under lektionens gång som sedan förmedlas till andra lärare och föräldrar i form av 

utvecklingssamtal. Hen tycker det är väldigt svårt att bedöma eleverna, speciellt när det nya 

läroplanen och betygssystemet kom. Detta för att kursplanen är ny och läraren måste nu tänka 

i nya banor. […]man har varit med länge som jag har varit så är det en modell man har lärt 

sig från början och som har tagits bort och nu får man tänka om (Lärare 1). Men samtidigt 

tycker läraren att det känns mycket bättre med nya betygssystemet då det är både tydligt och 

bättre. Hen brukar dela upp bedömningen i olika områden. Exempel på dessa områden är 

friluftsliv, lek, spel och rörelser, orienteringskunskap, livräddning och dans. Innan varje 

område tar läraren upp betygskriterierna för eleverna så att dem vet vad som krävs för de 

olika betygen. Kraven för de olika betygen är samma för alla elever, oavsett kön och 

individuella färdigheter. Har man orientering och man har en orienterare i klassen så kräver 

läraren lite mer av den eleven. Eleven får då lite svårare arbetsuppgifter och kan då 

tillexempel få hjälpa till att lägga ut banor eller hjälpa sina klasskamrater som är nybörjare.  

Läraren samspelar med sina elever gällande bedömning genom att använda sig utav 

betygsamtal då eleverna en i taget får tid till att prata med läraren som då berättar hur eleven 

ligger till. Då diskuterar läraren och eleven de mål som eleven strävar efter och på så sätt kan 

läraren hjälpa eleven att nå det mål/betyg som eleven strävar mot.  

 

Läraren tycker det är viktigt att använda båda delarna gällande formativ och summativ 

bedömning. Hen uppmuntrar eleverna dagligen och försöker komma på hur eleverna kan 

förbättra sig. Den formativa bedömning är väldigt viktigt för framförallt elevernas utveckling. 

för att eleven ska utvecklas måste dem veta vad de kan göra bättre, enligt läraren. 
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Lärare 2 

 Läraren menar att bedömning är viktigt för att eleven ska få rätt betyg kopplat till vad eleven 

faktiskt kan och presterar. Sedan det nya betygssystemet kom tycker hen att det har blivit 

enklare att bedöma. Det för att hen anser att betygssystemet är både tydligare och konkretare 

nu än vad det var förr. Även fast det är enklare med bedömning nu så anser läraren att det är 

svårt med bedömning då alla har olika kvalitéer. Alla elever har olika förutsättningar så det 

är klart att det är svårt att bedöma (Lärare 2). När och hur ofta läraren bedömer sina elever 

beror på aktiviteten. I vissa aktiviteter sker bedömningen efter lektionen och ibland efter varje 

avslutat moment.  

Läraren samspelar med sina elever genom att ibland låta eleverna få bedöma varandra och 

ibland dömer läraren själv. Med de så ska eleverna lära sig att arbeta med feedback men hen 

ser problem med att står man högt i hierarkin så är det svårt att dem som kanske står lägre i 

hierarkin inte vågar säga någonting (Lärare 2). Med de så kan eleverna ha svårt att ge negativ 

feedback till varandra.  

Därför sambedömer läraren tillsammans med sin kollega och säkerställer en bra bedömning. 

Läraren anser att den formativa och den summativa bedömningen samspelar med varandra. 

Hen menar att man naturligtvis ska se på ett resultat men att man även ska se vad det är för 

resultat eleven gör och vägen dit. Läraren försöker bedöma eleverna så lika som möjligt och 

menar att det viktiga är sättet att utföra aktiviteten på och inte själva resultatet. Hen tar även 

hänsyn till hur eleverna samverkar med varandra och deras ansvarstaganden även fast det kan 

vara svårt att ta med i en bedömning. Alla elever är unika och man kan inte titta på samma 

bedömningssätt på alla elever (Lärare 2).  

 Lärare 3 

När vi ställde frågan till lärare 3 om hur viktigt det är med bedömning så svarade hen att Det 

är viktigt i och med att vi har ett betygsystem där vi måste ha någonting där vi bör mäta och 

de enda vi egentligen mäter är ju simningen som står sig fast på 200m och 50m rygg och 

livräddning (Lärare 3). 

Med det så menar hen att det är det enda konkreta som finns att mäta och bedöma i ämnet 

idrott och hälsa. De andra aktiviteterna och idrotterna så finns det inget exakt som man ska 

kunna och hen menar då att man får gå på magkänsla. Vilket ibland enligt läraren kan vara 

svårt.  
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Läraren bedömer sina elever hela tiden och när hen bedömer så är det inte bara på hur aktiv 

och duktig en elev är, utan hen bedömer även samarbete, hur skötsam eleven är och elevens 

utveckling. Har eleven gjort enorma framsteg så vägs det in i bedömningen.  

I undervisningen så tycker läraren att det är viktigt att använda sig av både formativ och 

summativ bedömning. Hen menar att den formativa bedömningen är ett måste och att det är 

något som bör ske hela tiden. Samtidigt menar hen att den formativa bedömningen är väldigt 

viktig och att det är en del av den hela bedömningen. För att eleven ska utvecklas måste dem 

veta vad de kan göra bättre. Med det så menar hen att man bedömer sina elever utifrån deras 

individuella förutsättningar.  

Att utveckla sina elever i t.ex. volleyboll som läraren nämner så menar hen att det är svårt. 

Hen nämner om de elever som vill höja sig från ett C till ett A och menar att tiden för 

bedömning av en utveckling inom en viss idrott är för kort. Hen ställer sig frågan om hur ska 

jag tillföra med den tidsmängden som finns på idrotten idag?(Lärare 3).  Hen menar att det 

finns för lite tid att avsätta till varje idrott och med de så får eleverna oftast 1-2 lektioner för 

varje idrott/aktivitet. Enligt hen är det för kort tid.   

 

Sammanfattningsvis framträder att alla tre lärare är överens om att elevens utveckling har en 

stor betydelse för den summativa bedömningen. Lärarna är även överens om att det är viktigt 

att eleverna får reda på vad de kan göra bättre för att utvecklas i sitt lärande. Detta är vad den 

formativa bedömningen handlar om, ge stöd åt eleverna så att de förstår lärandet. På så sätt 

blir eleverna motiverade till att nå sina mål. Den summativa bedömningen är något som alla 

tre lärarna använder sig av. Det i form av de slutbetyg som eleverna får efter varje avslutad 

kurs. Den formativa bedömningen skiljer sig åt bland lärarna då de arbetar på olika sätt. 

Lärare 1 använder sig av den formativa bedömningen genom att skriva anteckningar och ha 

betygsamtal med eleverna. Lärare 2 menar att den formativa och den summativa 

bedömningen samspelar med varandra. Hen menar att sättet att utföra aktiviteten på är 

viktigare än själva resultatet. Enligt lärare 3 är formativ bedömning ett måste och bör ske hela 

tiden då den är väldigt viktig för den summativa bedömningen. Den summativa bedömningen 

är en självklarhet för lärarna då syftet är att mäta vad eleverna har lärt sig. Denna bedömning 

sätter man efter avslutad kurs. Alla tre lärarna är överens om att de två bedömningssätten 

samspelar med varandra. 
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6.3 Hur arbetar läraren med feedback? 

Lärare 1 

Lärare 1 använder sig ofta av feedback på sina lektioner för att ge eleverna en så bra 

utveckling som möjligt. Hen anser att det är viktigt för att eleverna ska lära sig på lektionerna. 

När feedbacken sker kan inte läraren förutsäga, utan den sker spontant. Med det så menar hen 

att det ibland kan vara svårt att hinna se alla elever på en lektion, men att ge eleverna 

feedback så visar man som lärare att man har sett eleven. Det är väl inte så att jag tänker, 

idag ska jag ge alla feedback men jag försöker nog se alla elever (Lärare 1).  

 

Den positiva feedbacken är den viktigaste typen av feedbacken anser läraren. Hen menar att 

det är den typen som lyfter eleven och för den vidare i utvecklingen. Genom att få en positiv 

feedback så stärker de eleven till att försöka och vilja göra bättre.  

Negativ feedback är ingenting som hen använder sig av då läraren inte tycker om uttrycken 

som förmedlar att något inte är bra. Det lyfter inte fram eleven till en utveckling och därför 

brukar inte läraren använda sig av det när hen ger feedback men det är ju klart om en elev gör 

något riktigt riktigt dåligt eller kastar en boll i huvudet medveten på någon annan eller någon 

sån där idiotgrej då blir man ju… då blir det ju de där negativa direkt (Lärare 1). 

Utifrån situation får man anpassa den feedback som ska ges.  

 

Lärare 2 

Feedback är bland det viktigaste som finns, anser lärare 2. Hen arbetar med feedback på olika 

sätt under sin undervisning. Feedbacken sker oftast efter lektionen då hen vill kommentera 

något från lektionen som varit. Annars sker feedbacken spontant och då är det för att rätta till 

något.  

Läraren anser att det är viktigt för eleven att läraren arbetar med feedback. Hen menar att det 

är ett sätt att bryta eller förstärka ett beteende. Om eleven inte presterar absolut det bästa 

den kan så kan ju eleven med en feedback antingen bryta ett beteende eller om en elev 

presterar jättemycket så kan ju eleven höja sin prestation. Så det är ju jätteviktigt i ett lärande 

för läraren att ge feedback för elevens utveckling (Lärare 2). 

 

Vilken typ av feedback som läraren jobbar med är olika. Hen anser att både den positiva och 

den negativa feedbacken är viktig för elevens lärande. […]Om man bara lyfter det positiva så 
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kommer man inte att nå enda fram i det negativa utan det måste vara en blandning av det 

hela (Lärare 2).  

Läraren menar att man inte bara kan ge eleven positiv feedback utan man måste blanda den 

positiva med den negativa. […] om eleven behöver förbättra sin attityd mot sina kamrater så 

tror inte jag att man bara kan ge honom positiv feedback utan man måste även tala om vad 

som är dåligt (Lärare 2). 

   

Även fast feedback ges ut till eleverna så tror inte läraren att eleverna tar till sig den feedback 

som de får. Med det så menar hon att eleverna oftast är inne i det de håller på med och när de 

får feedback så värdesätter dem inte de utan de är på väg till nästa aktivitet eller övning och 

struntar i feedbacken.  

 

Lärare 3 

Feedback är något som lärare 3 inte går runt och tänker på, utan det bara sker.  Det är en rutin 

någon gång du gör och det är en rutin som kommer och som finns (Lärare 3). 

Hen använder sig utav feedback genom att uppmuntra och förklara för eleverna om vad som 

ska förbättras. Feedbacken ska vara motiverande och framåtdrivande för eleverna och deras 

lärande. Även fast läraren ger feedback spontant till sina elever så menar hen att man ska ge 

feedback regelbundet för att förstärka och förbättra elevernas lärande. 

Läraren tycker även att det är intressant att se vad eleverna säger till sig själva. Med de som 

menar hen att det är intressant att vända på orden när hen ger feedback till en elev.  Läraren 

fortsätter med ett exempel där hen har en elev som är negativ mot sig själv: 

Lärare-elev dialog. 

- ”Jag kan inte! 

– tänk om en coach skulle säga så till er, vad skulle ni säga då? 

– åååh, då skulle jag bli jättearg!”(Lärare 3). 

 

Läraren brukar ibland försöka vända på det eleverna säger för att försöka få dem att tänka på 

vad de säger till sig själva. Med det så försöker läraren förmedla om den feedback som 

eleverna ger till sig själva. Hen jobbar mycket med att få eleven så positiv och som möjligt 

och med dem menar hen att de ska bli ett bättre lärande för eleven. […] man brukar vända 

och ge all möjlig feedback (Lärare 3). 
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Sammanfattningsvis kan man utifrån resultatet se att feedback är något som alla tre lärare 

arbetar med under lektionerna. När det sker och hur det sker är något som sker på olika sätt 

för lärarna. Ibland kan det ske efter lektionen men för det mesta så sker det under lektionstid. 

Oftast så sker feedback spontant enligt alla tre lärare.  

Den positiva feedbacken är den som lärarna använder sig mest av på lektionerna medan den 

negativa feedbacken är något som inte används lika mycket. Det är endast lärare 2 som talar 

om att negativ feedback bör användas för ett bättre lärande. 

 

7. Analys 

I nedanstående avsnitt analyseras resultaten dels ur ett genusperspektiv, dels ur ett lärande 

perspektiv.  

7.1 Lärarnas arbete med genus och lärande 

På idrottslektionerna kan vi utifrån vårt resultat se att lärarna är med och skapar 

genusordningen. Enligt två av lärarna tar pojkarna mer plats än flickorna men en av lärarna 

ansåg att det inte är någon skillnad mellan pojkar och flickor.  

Två av lärarna kan förstås med hjälp av Hirdmans begrepp hierarki, där mannen är normen i 

samhället och högre värderat än kvinnorna. Det kan kopplas till att pojkarna tar mer plats på 

lektionerna och flickorna hamnar i skymundan och pojkarna blir normen på lektionen och blir 

på så sätt överordnade flickorna allt enligt genuskontraktet. Med det så blir pojkarna normen 

på lektionerna och överordnad flickorna. Lärarna menade att pojkarna är fysiskt starkare och 

större än flickorna och på så sätt ligger de före i utvecklingen.  

 

För att flickorna inte ska komma i skymundan på lektionerna och för att få fram alla elever 

lika mycket använde sig en av lärarna av pojk- och flickgympa som en lösning. Här kan 

lärarens agerande förstås med hjälp av genuskontraktets begrepp dikotomi när de håller isär 

pojkar och flickor. Genom att hålla isär pojkar och flickor lär sig pojkar och flickor också att 

de är olika och ska behandlas olika, allt enligt genuskontraktet. Fördelen med detta är att 

flickorna lyfts fram och vågar ta för sig mer. Nackdelen är att lärandet inte skapas i en social 

process i samspel med andra vilket Vygotskij och det sociokulturella perspektivet menar är 

grunden för lärande. Vygotskij menar att lärandet sker tillsammans med andra och att det inte 

ska spela någon roll om man är duktig eller inte duktig, tar stor eller liten plats och det inte 

ska spela någon roll om man är pojke eller flicka. Läraren som använder sig av uppdelning av 
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pojkar och flickor tar då inte hänsyn till Vygotskijs syn på lärande. Det ska inte spela någon 

roll vilket kön man har eller hur man värderas i samhället, lärande bör ske tillsammans.  

 

Vygotskijs syn på lärande skiljer sig från Piagets syn. Piaget menar att individen lär sig 

genom att upptäcka världen på egen hand utifrån samhällets struktur och normer.  

De struktur och normer som finns i skolan är som tidigare nämnts att pojkarna tar för sig mer 

och har högre förväntningar på sig då de är större och fysiskt starkare än flickorna.  

 

En uppdelning på lektionerna i form av pojk- och flickgympa ger här en tydlig bild av de 

normer och föreställningar som finns i samhället. Normen i samhället är att flickorna är 

underordnade pojkarna och får lära sig på egen hand. Här ser man en tydlig skillnad från 

Vygotskijs syn på lärande, där han menar att lärandet är en social process. Detta är något som 

inte sker då pojkar och flickor delas upp på idrottslektionerna. Pojkarna och flickorna ingår 

inte i någon social process med varandra utan de skapar sitt lärande på egen hand och 

genuskontraktet utmanas inte.  

 

7.2 Lärarnas arbete med bedömning och feedback 

Utifrån resultatet som handlar om bedömning kan man se att alla tre lärare använder sig av 

både den formativa och den summativa bedömningen. Detta i ett samspel för en rättvis 

bedömning. De två olika bedömningsformerna har olika syften. Lärarna arbetar med båda för 

individens utveckling och den formativa bedömningen har en stor betydelse för den 

summativa bedömningen. Detta kan jämföras med Christian Lundahls (2009) syn på 

bedömning där han menar att formativ bedömning är det pedagogiska redskapet som har 

störst betydelse för elevernas kunskapsutveckling. Lärarnas pedagogiska redskap är feedback 

som de arbetar med under lektionerna. Detta är som ett stöd för både läraren och eleverna 

genom att lärarna tydligt kan se vad eleverna har förstått och lärt sig.  

Lärarnas syn på formativ bedömning kan även kopplas till forskningen som säger att den 

formativa bedömningen ökar elevernas lärande (Skolverket, 2011). 

 

”Alla pedagoger borde jobba med formativ bedömning. Forskning visar att få andra pedagogiska verktyg har så 

stor effekt på hur mycket eleverna lär sig i skolan. Den formativa bedömningen gör det möjligt för skolans 

pedagoger att undersöka till exempel vad eleverna har förstått och vad de ännu inte behärskar och vad de har 

missförstått. Då kan skolan anpassa resten av undervisningen, så att varje elev får chansen att nå 

kunskapsmålen” (Skolverket, 2011). 
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Här ser man en tydlig koppling mellan lärarnas arbete med formativ bedömning och 

forskningen. Skulle lärarna endast arbeta med den summativa bedömningen skulle risken bli 

att eleverna kanske inte utvecklas och motiveras till att nå sina mål. Det skulle även bli svårt 

för lärarna att veta om eleverna har förstått och behärskat momenten. Den summativa 

bedömningen mäter då vad eleverna har lärt sig, inte vad de har förstått. 

Eleverna lär sig då endast hur de utför en viss rörelse utan att förstå syftet med rörelsen. Med 

den formativa bedömningen får eleverna en ökad förståelse med hjälp av feedback och genom 

samtal med lärarna.   

Lärarna i studien använde feedback spontant, uppmuntrande och i något fall genom att 

återspegla vad eleverna själva sagt som en form av dialog. Feedbacken var inriktad på hur 

eleverna löste olika uppgifter, vilket är i linje med rekommendationer om hur feedback ska 

ges för att vara effektfull. Hattie och Timperley (2007) menar att det är de mest effektiva 

sättet att ge feedback på är genom att eleverna får information om hur dem ska nå slutmålet. 

Enligt Hattie och Timperley (2007) är arbetsprocessen ett av de mest effektiva sätten att ge 

feedback på. Lundahl (2011) menar att man bör informera eleverna om hur uppgiften utförts, 

vad målet är och hur uppgiften kan göras bättre. Hattie och Timperley anser att man bör 

samspela dessa tre informationsområden för att feedbacken ska vara så verkningsfull som 

möjligt.  

Det absolut bästa sättet för elevers lärande enligt resultatet är att kombinera de två olika 

bedömningsformerna. Lärarna använder sig av dessa genom att arbeta med feedback på sina 

lektioner (formativ) och ett slutbetyg efter varje moment (summativ).   

Lärarna menar att det bästa sättet för elevernas lärande är att kombinera formativ bedömning 

och summativ bedömning, då formativ bedömning också omfattar feedback.  

 

8. Slutdiskussion 

Studiens syfte var att undersöka hur lärare förhåller sig till genus och bedömning i ämnet 

idrott och hälsa i årskurs 7-9. I det här avsnittet kommer vi att diskutera de viktigaste 

resultaten samt vår metods för- och nackdelar. 

 

8.1 Resultat diskussion 

8.1.1 Lärarna, genus och bedömning 

Resultaten från vår studie visade att bedömning är något som lärarna anser är viktigt. Hur de 

bedömer och när de bedömer ansågs vara olika för lärarna. När vi ställde frågor till lärarna om 
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bedömning så var det endast lärare 3 som nämnde kursplanen vid bedömning. Vi ställde dock 

frågan om pojkar och flickor bedöms olika och fick utifrån den frågan svar efter det. Men 

samtidigt som vi ställde frågan om genus i frågan om bedömning så blev vi ändå förvånade att 

endast en lärare hänvisade till kursplanen. Vid bedömning så bör lärarna enligt Larsson och 

Meckbach (2007) utgå mycket från de lokala kursplanerna som finns. 

 

Det man även kan se av resultatet är att lärarna anser att pojkarna har en liten fördel att klara 

av aktiviteterna bättre då de är fysiskt starkare/större än flickorna precis som tidigare studier 

om genus visar. Enligt Redelius (2004) är pojkar mer positivt inställda till ämnet idrott och 

hälsa och når generellt ett högre betyg än flickor. Redelius menar även att pojkar är starkare 

och är i bättre fysisk form än flickor. Redelius (2009) menar att det finns vissa skillnader 

mellan pojkar och flickor gällande betyg och krav. Lärarna ställer högre krav på pojkarna för 

att nå högsta betyg jämfört med flickorna. Vi reagerar på detta och anser att eleverna ska 

bedömas rättvist utifrån de lokala kursplanerna, oavsett aktivitet. Den största skillnaden i 

bedömning av pojkar och flickor är enligt lärarna oftast vid aktiviteter som innehåller styrka 

och kondition. Vi anser att kraven för pojkar och flickor bör vara lika men sedan är det upp 

till lärarna att sätta upp kunskapskraven. Tillexempel när man ska springa en sträcka/runda, 

då har vi upplevt att lärarna har olika krav för pojkar och flickor. Det kan vara att pojkar ska 

springa 2,5km på 10min för betyget A medan flickor ska springa på 11min. Det är ett tydligt 

exempel som vi har upplevt att pojkar och flickor bedöms olika men samtidigt finns det inget 

stöd för detta i Lgr-11 utan eleverna ska bedömas lika.    

För att flickorna inte ska komma i skymundan anser vi att uppdelningen pojk- och flickgympa 

är en bra lösning, som lärare 1 använder sig av. Fördelen med detta är att flickorna lyfts fram 

och vågar ta för sig mer. 

 

 

8.1.2 Lärarna och feedback  

Resultatet från vår studie visar att feedback är något som sker spontant av alla tre lärarna. När 

och hur lärarna använder sig av feedback beror på aktiviteten. Precis som Annerstedt menar 

så är feedback beroende av syftet i undervisningen. Ibland kan det ske efter lektionen men för 

det mesta så sker det under lektionstid, enligt alla tre lärare.  

 

Den absolut bästa feedbacken är den positiva som syftar till att läraren ger direkt feedback till 

eleven. Enligt lärarna är det så lärarna arbetar för att ge bättre utveckling hos eleverna. Vi 
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håller med lärarna om att man ska arbeta med den positiva feedbacken för att eleverna ska 

utvecklas på bästa möjliga sätt. Positiv feedback är ett konkret sätt att förstå och ta till sig det 

man behöver förbättra sig i, vilket i sin tur leder till utveckling hos individen. Detta kan 

kopplas till forskningen The Power of Feedback av John Hattie och Helen Timperley (2007) 

som visar att feedback ger mest effekt om man får information om hur man ska nå slutmålet i 

till exempel en rörelse. Även Lundahl menar att man bör informera eleverna om hur uppgiften 

utförts, vad målet är och hur uppgiften kan göras bättre för att feedbacken ska vara så 

effektfull som möjligt. Problematiken med att ge för mycket positiv feedback kan göra att 

eleven inte tar åt sig. Det är även viktigt att läraren menar det hen säger och låter trovärdig i 

sin feedback. 

 

Resultatet visar även att lärarna har en negativ inställning till negativ feedback. Men trots 

detta ansåg en av lärarna att den negativa feedbacken ska blandas med den positiva. Vi tror, 

beroende på situationen så kan vi vara beredda att hålla med om detta. Fördelen med negativ 

feedback är att man markerar för eleven om hen gjorde något fel. Ett exempel på detta är om 

en elev utför en rörelse helt felaktigt och man som lärare påpekar detta utan att ge en 

återkopplande feedback ges att åtgärda rörelsen. Den negativa feedbacken har större betydelse 

för elevens lärande och utveckling om läraren inte är trovärdig i sin positiva feedback. Den 

negativa feedbacken används i de situationer där en åtgärd omedelbart måste göras. 

 

 

8.2 Metoddiskussion 

Vår metod för att få ett så bra resultat som möjligt var att använda en intervjuguide med 

öppna svar. Denna metod fungerade väldigt bra för oss då vi fick svar på våra 

frågeställningar. Vi insåg under studiens gång hur viktig och avgörande intervjuguiden är för 

studien. Med dåliga intervjufrågor hade studiens resultat varit tunt och fullständigt. Vi tyckte 

att våra frågor var bra men vi märkte nu i efterhand att det hade varit bra med några fler 

frågor för ett fullständigt resultat.  

Valet av intervjupersoner tror vi inte har en stor påverkan på vårt resultat. Vi kan dock inte 

göra generella uttalanden om lärares bedömning utifrån vår studie eftersom vi hade så få 

respondenter, däremot kan vi uttala oss om hur det sett ut på en innerstadskola och en 

förortsskola. Med fler respondenter samt lika många av varje kön i studien, hade vi kunnat få 

en mer djupare överblick över forskningsämnet. Men trots det så har vi fått en djup insikt i 

studiens syfte genom bra och noggranna intervjufrågor som gav bra och utförliga svar. 
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Vi tycker att vi fick ut bra och utförliga svar från våra respondenter. De två första intervjuerna 

skedde i en lugn och tyst miljö utan störningar. Den tredje intervjun var mindre lugnare. 

Under den tredje intervjun kom respondentens kollegor in i rummet några gånger samt att 

eleverna hade sina omklädningsrum precis utanför lärarrummet som vi befann oss i. Detta 

resulterade i att respondenten kom av sig ibland och fick börja om sina svar. Tack vare vår 

transkribering och att vi bandade intervjuerna har vi dock fått tillräckligt med empiri från våra 

respondenter. 

Vi har nu insett att intervjumiljön är väldigt viktig för insamling av empiri. 

Trots detta tycker vi ändå att vi har lyckats genomföra denna studie relativt bra och fått svar 

på de frågor och om bedömning som studien syftade till att besvara 

 

8.3 Slutord  

Resultatet av vår studie blev i stort sett som tidigare forskning visat. 

Vår studie har bidragit med en liten pusselbit om lärares arbete med bedömning, feedback och 

genus. Mer forskning behövs inom detta viktiga område. Vi hoppas att frågan om betyg och 

bedömning framöver belyses såväl med kvalitativa som med kvantitativa metoder och ur 

såväl ett lärar- som elevperspektiv.   
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar:  

Vårt syfte med denna uppsats är att ta reda på hur lärarna förhåller sig till feedback och 

bedömning i ämnet idrott och hälsa i årskurs 7-9.  

Våra frågeställningar:  

- Bedöms pojkar och flickor på olika sätt? 

- Vilka faktorer tar läraren hänsyn till i sin bedömning? 

- Hur arbetar läraren med feedback? 

 

Vilka sökord har du använt? 
Genus, idrott och hälsa, bedömning, feedback, favorisering, betyg, dikotomi 
 

 

Var har du sökt? 
GIH:s bibliotekskatalog, Google, Google Scholar 

 

Sökningar som gav relevant resultat 
Google: genus, ”idrott och hälsa”, bedömning, feedback, dikotomi 

GIH:s bibliotekskatalog: genus, ”idrott och hälsa”, bedömning 
 

 

Kommentarer 
Vi tyckte inte att det var så jätte svårt att hitta information om vårt område. Detta eftersom 

det finns många böcker och studier om just genus och bedömning.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2.  

Intervjuguide 

 

 Vad tycker du om bedömning i idrott och hälsa? 

 Hur viktigt är det? 

 Tycker du det är svårt med bedömning i ämnet idrott och hälsa?  

 

 Vad anser du om formativ och summativ bedömning? Vilken bedömning anser du är 

bäst? 

 På vilket sätt bedömer du eleverna? Vad tar du hänsyn till, vilka faktorer tar du med?  

 Vad har formativ bedömning för betydelse för lärandet? På vilket sätt?  

 

 När bedömer du dina elever?  

 Hur förhåller du dig till utveckling, individuell färdighet och samarbete när du 

bedömer?  

 

Studier visar att ämnet idrott och hälsa är det enda ämnet där pojkar har högre betyg än 

flickor. Pojkar är mer dominanta och tar mer plats än flickorna vilket leder till att de kommer 

lite i skymundan. 

 Anser du att pojkar och flickor bedöms på olika sätt?  

 Hur mycket har elevernas inställning till ämnet idrott och hälsa för betydelse till 

bedömningen?  

 

Anser du att pojkar har en stor/större fördel att få högre betyg än flickor då dem anses vara 

fysiskt starkare/större?  

 Hur samspelar du med dina elever gällande bedömning?  

 Hur arbetar du med feedback under lektionerna?  

 

Det finns olika sorters feedback som bland annat positiv och negativ feedback.  

 Vilken sorts feedback arbetar du med?  

 Finns det någon fördel respektive nackdel med positiv och negativ feedback? 

 På vilket vis bidrar feedback till elevernas lärandet?  

 


