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Förord 
 
Vi vill börja med att tacka de elever och lärare som hjälp oss med enkäterna och 
årsplaneringar, utan er hade det blivit svårt.  
 
Vi vill också tacka vår vetenskapliga handledare för att du gett oss många bra tips om 
hjälpsam litteratur samtidigt gett oss vägledning och motivation.  
 
Slutligen vill vi tacka vänner och bekanta och ett speciellt tack till Camilla Morin och Mait 
Selimson för att ni sett de fel som inte vi sett.  
 
 
Larsson och Selimson den 19 maj 2005



 

Abstrakt  
 
Syftet med undersökningen var att se på vad som kan vara skillnaden i förutsättningar mellan 
pojkar och flickor vid betygsättning i Idrott och hälsa.  
Vi utförde våren 2005 en undersökning på två skolor i Norrbotten. Eleverna gick i år. 9. 
För att nå det resultat vi gjorde använde vi oss av enkäter för att nå ut till många elever. 
Enkäten var inriktad på de faktorer som vi ansåg kunde påverka betygsättningen.  
Resultaten vi kom fram till var bl.a. att flickor tycker att det ska ges mer tid efter lektionen för 
att göra sig i ordning, flickor har lägre betygskrav på sig själva samt att det är enklare att få ett 
av de högre betygen VG eller MVG om man spelar en bollsport på fritiden.  
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1. Inledning 
 
Vi har läst 60 p. idrott och hälsa med friluftsprofil i Luleå. En intressant och lärorik 
utbildning, som gett oss mycket kunskaper inom många områden. Utanför vår teorihall 
hängde en artikel från Skolverket. (se bilaga 2). Vi läste den och ansåg att så kan det väl inte 
vara, stämmer detta verkligen? Artikeln handlade om att ämnet idrott och hälsa i skolan är 
riktad mot pojkar och att pojkar har en fördel jämfört med flickor när det gäller betygsättning. 
I artikeln framgick att pojkar har i genomsnitt högre betyg än flickor, samt att pojkar har det 
enklare att få ett högre betyg än flickor. Läsåret 2001/02 hade 64,9 procent av pojkarna 
jämfört med 52,7 procent av flickorna betyget VG eller MVG. Detta är det enda skolämnet 
där flickorna i högre utsträckning än pojkarna inte når målen i år 9.  
 
Vi började tänka och diskutera om varför det kan vara så. Vi tycker att det är en intressant 
fråga som tas upp men framför allt är det en aktuell fråga som diskuteras i media och bland 
lärare. Vi tycker att det är viktigt att kunna ge rättvisa betyg för att det ska bli en rättvis skola. 
Att se närmare på detta, undersöka olika faktorers inverkan såg vi som väsentligt. Detta är 
givande för oss som blivande idrottslärare, men det vi kommit fram till i vår rapport ska också 
finnas till för dem som vill uppdatera sig som idrottslärare.  
Vi hittade många olika aspekter som kanske kan ge klarhet. Betygskriterier, mål, innehållet i 
årsplaneringen, styrdokument, fritidsintressen, föräldrastöd och elevernas egna mål i idrott 
och hälsa. 
 
Det är skamligt om det är så att pojkar ska ha en fördel i betygsättningen mot flickor i ämnet 
idrott och hälsa. Det kan vara så att flickor har fördel i andra ämnen och ofta får högre betyg i 
många ämnen. Men pojkarna ska inte kompenseras genom att de ska få högre betyg i ämnet 
idrott och hälsa.  
Om det är så att innehållet i ämnets kursplan är riktad mot pojkars fritidsintressen, och att 
detta ger dem fördel, måste det bli ändring på kursplanen.  
 

2. Bakgrund 
 

2.1 Skolhistorik. 
 
Nu ska vi förklara vad som hände med den svenska skolan och betygssättningen när 
regeringen inte tyckte allt stod rätt till.  
 
Det var år 1957 som skolberedningen föreslog det relativa betygssystemet och det infördes i 
och med genomförandet av en ny läroplan för grundskolan Lgr 62. Nu skulle betygen sättas 
enligt en femgradig skala med den så kallade Gausska normalfördelningskurvan. (Davidsson, 
1996) 
Tabell 2.1.1 
Betyg  1 2 3 4 5 

Procent 7 24 38 24 7 



 - 2 - 

 
Uppställningen visar hur många procent av alla elever som skulle få ett visst betyg. Till 
exempel så skulle 24 procent av alla, genomsnittligt i Sverige, ha betyget 2. 
Felet med det relativa betygssystemet låg i dess statiska syn på kunskap: en elevs 
betygshöjning förutsatte i princip en annans betygssänkning (inte i samma klass, men 
någonstans i landet). Betygssystemets uppgift var att rangordna eleverna, inte att stimulera 
både lärare och elever till att höja vars och ens kunskapsnivå så mycket som möjligt. 
(Davidsson, 1996) 
 
Så var dock inte fallet i ämnet idrott 1995/96, vilket framkom i en undersökning av 
skolverket. I tabellen nedan kan man se hur betygen såg ut för pojkar och flickor. Pojkar hade 
ett medelbetyg på 3,45 medan flickor låg på 3,25. 
 
Tabell 2.1.2 visar de relativa sifferbetygen i ämnet idrott och hälsa årskurs 9, läsåret 1995/96 
Ämne 
 
 
 

Elever 
med 
betyg 

Andel 
(procent) 
av alla 

Medelbetyg 
per ämne 
Totalt 

Medelbetyg 
Pojkar 

Medelbetyg 
Flickor 

Andel elever som erhållit 
visst betyg i procent. 

Idrott 

 
 
97 792 

 
 
98,2 

 
 
3,35 

 
 
3,45 

 
 
3,25 

1 
 
3,4  

2 
 
10,6 

3 
 
43,3

4 
 
32,5

5 
 
10,1

 (B. www.skolverket.se tabell 1.2A) 
 
Man kan se på tabellen att betygen är förskjutna åt höger. D.v.s. att betygen inte följer 
normalfördelningskurvan. Lärarna gav hellre en svag 3a än en stark 2a.  
 
Det började ställas frågor i regering och riksdag om det var nödvändigt med betyg över- 
huvudtaget. Det var inte förrän 1994 regeringen fattade beslutet att ett nytt betygssystem 
skulle införas, från den relativa betygsskalan till ett målinriktat betygssystem. (Davidsson, 
1996) 
 
Den betygsberedning som tillsattes hösten 1990 hade som grundläggande utgångspunkt att: 
 

”…det nuvarande relativa betygssystemet skall avskaffas 
och ersättas med målrelaterade betyg” (SOU 1992:86, s. 9). 

 
Vad menas då med ett mål- och kunskapsrelaterat betygssystem? 
Ett mål- och kunskapsrelaterat betygssystem utgår från definierade mål och angivna 
kunskapsnivåer. I kursplanerna anges de mål som undervisningen skall leda mot, dvs. de mål 
som lärarna skall utveckla och konkretisera när de planerar undervisningen. I läroplanen finns 
två typer av mål: (Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet, 94 [LPO 94]) 
 

• Mål att sträva mot, dvs. mål som anger inriktningen på skolans arbete. De anger den 
önskade kvalitetsutveckling som skolan skall sikta på. 

• Mål att uppnå som uttrycker den kunskapsnivå eleverna minst skall ha uppnått när de 
lämnar skolan. Det är skolan och skolans huvudman som har ansvaret för att alla elever 
ges möjlighet att nå dessa mål. 

 
I korta drag innebar beslutet följande: 
 

http://www.skolverket.se
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Betyg skall sättas från och med årskurs 8 enligt en tregradig skala. 
 
Betygsstegen blir  
 G Godkänd 
 VG Väl godkänd   
 MVG Mycket väl godkänd 
 
Utifrån betyget räknar man ihop ett snitt, ett så kallat meritvärde. Detta gör man  
 
Slutbetyget skall vara nationellt jämförbart genom att de olika ämnesbetygen sätts med stöd 
av kursplanernas definition av kravnivån för årskurs 8 och av centralt fastställda 
betygskriterier. 
Om en elev inte når upp till kraven för betyget Godkänt så får han inget betyg i ämnet. 
Däremot har han rätt att få ett skriftligt omdöme i det eller de ämnen där han saknar betyg. 
Betygskriterier utarbetas från en nivå, nämligen Väl godkänd. (Davidsson, 1996) 
 
En rapport av Eriksson, et al. (2003) visar att 7,3 procent av eleverna läsåret 2001/02 i årskurs 
9 inte har nått målen för Idrott och hälsa. Detta gäller i högre grad för flickorna med 8,5 
procent medan 6,2 procent av pojkarna inte når målen. Detta gör det till det enda ämnet i 
skolan där flickorna i större utsträckning inte når målen i årskurs 9. I betygssättningen är det 
fler pojkar som har de högre betygen VG och MVG, 64,9 procent av pojkarna. För flickorna 
så har endast 52,7 procent något av de högre betygen. Detta är det enda ämne där pojkar i 
större utsträckning än flickor har betygen VG och MVG. 
 
I DN artikeln (Jällhage, 2004) står det att många flickor drog en nitlott när flickor i 
gymnastik/idrottsundervisningen integrerades med pojkar på samma lektion. 
Flickors betyg i idrott i grundskolan har sjunkit sedan 1980-talet, då lektionerna blev 
gemensamma för både flickor och pojkar. Lektionerna har fokuserats på bollsporter, medan 
rörelse till musik med bollar, sånglekar och dans har fått stryka på foten. 
Carlis forskning i artikeln visar att samundervisningen ledde till att flickornas betyg och 
aktivitet på lektionerna sjönk. De betygsattes som "sämre" än pojkarna och fick även lägre 
betyg än flickor i de rena flickgrupper som fanns kvar i vissa skolor. I djupintervjuer säger en 
del flickor att pojkarna "tog över" lektionerna och förlöjligade dem. På skolor som behöll 
uppdelningen fick flickor och pojkar ungefär likvärdiga betyg. 
 

2.2 Bedömning i ämnet idrott och hälsa 
 
 Idrott och hälsas syfte och roll i skolan 
 

”Ämnet idrott och hälsa syftar till att utveckla elevernas fysiska, psykiska och sociala 
förmåga samt ge kunskaper om den egna livsstilens betydelse för hälsan… Ett 
grundläggande syfte med ämnet är också att skapa förutsättningar för alla att delta i 
olika aktiviteter på sina egna villkor, utveckla gemenskap och samarbetsförmåga samt 
förståelse och respekt för andra.” (A. www.skolverket.se)  

 
I styrdokumenten framkommer det att ämnets kärna är fysisk aktivitet. Det framkommer i 
flera moment i kursplanen i form av lek, rörelse, idrottsaktiviteter, friluftsliv eller motion. 
Centralt för ämnet är att det ska vara likaväl allsidiga som vanliga rörelseaktiviteter samt att 
idrott och hälsa ska utveckla elevers fysiska, psykiska och sociala förmåga. 

http://www.skolverket.se
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Några mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret enligt 
skolverket 
 
Eleven skall  
– förstå sambandet mellan mat, motion och hälsa och kunna tillämpa kunskaper i ergonomi i 
vardagliga sammanhang, 
– kunna delta i lek, dans, idrott och andra aktiviteter och kunna utföra lämpliga 
rörelseuppgifter, 
– kunna orientera sig i okända marker genom att använda olika hjälpmedel samt kunna 
planera och genomföra vistelse i naturen under olika årstider,  
– ha kunskaper i livräddande första hjälp (A. www.skolverket.se) 
 
Uppfattningar om betygskriterierna enligt idrottslärare 

De nationella betygskriterierna tolkas olika från lärare till lärare, så därför kan vissa skolor 
formulera lokala betygskriterier för att underlätta betygssättningen. De är också till för att 
eleverna ska veta vad det krävs av dem och förstå vad det innebär. 

I rapporten av Eriksson et al. (2003) har idrottslärare på fem skolor blivit intervjuade om 
betyg och betygskriterier.  

På samtliga fem skolor som ingår i undersökningen är aktivt deltagande grunden för betyget 
G dvs. ett baskrav. Det vill säga att eleverna är närvarande och ombytta samt kämpar på 
lektionerna. 

 ”För betygen VG och särskilt MVG verkar de fem skolorna och samtliga lärare ha en 
gemensam syn såtillvida att prestationer i form av färdigheter och i många fall resultat 
krävs. Dessutom krävs en utvecklad social förmåga för att eleven skall kunna nå de 
högsta betygen… I begreppet social förmåga inkluderar de flesta lärarna också 
ledarskap.” (Eriksson et al.2003 s. 36) 

Samtliga skolor i Erikssons undersökning krävde en frivillig ledaruppgift för betyget MVG. 

Några kriterier för betyget Väl godkänd enligt skolverket 
 
Eleven reflekterar med hjälp av kunskaper om kropp och rörelse över hur hälsa och  
välbefinnande kan bibehållas och förbättras. Eleven föreslår och genomför fysiska aktiviteter 
som befrämjar egen motion och hälsa. Eleven använder sina kunskaper för att förutse och 
avvärja risker i samband med olika fysiska aktiviteter. (A. www.skolverket.se) 
 
Några kriterier för betyget Mycket väl godkänd enligt skolverket 
 
Eleven använder sina kunskaper om livsstil, livsmiljö och hälsa för att bedöma värdet av olika 
idrotts- och friluftsaktiviteter. Eleven anpassar sina rörelser till de krav som olika aktiviteter 
och situationer ställer på exempelvis balans, precision och tempo. (Ibid.) 
 
 
 
 
 

http://www.skolverket.se
http://www.skolverket.se
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Några relevanta lokala betygskriterier från våra undersökningsskolor för Väl 
godkänd 
 
Eleven skall förutom uppnå kriterierna för G: 
- visa god teknisk och taktisk färdighet i de flesta bollspel 
- uppnå god färdighet i friidrott, orientering, skridskoåkning och simning 
- visa god motorik och kroppsuppfattning inom redskapsgymnastik 
- delta i dansundervisning med god rytm och taktkänsla 
 
Några relevanta lokala betygskriterier från våra undersökningsskolor för 
Mycket väl godkänd 
 
Eleven skall förutom uppfylla kraven för VG: 
- vara en positiv förebild samt kunna hjälpa och instruera kamrater som inte nått samma 
färdighetsnivå 
- visa ett mycket gott teknisk och taktisk kunnande i de flesta bollspel 
- uppnå en mycket god färdighet i friidrott, orientering, skridskoåkning och simning 
- kunna leda klassen i något idrottsmoment 
- på eget initiativ kunna döma matcher  
- visa goda färdigheter inom redskapsgymnastik 
- med god rytm och taktkänsla kunna utföra de danser som ingår i undervisningen 
 
För att skydda våra källor har vi valt att inte lägga in deras betygskriterier som bilaga. 

2.3 Årsplaneringar 
 
 
I rapporten från Eriksson et al. (2003) finns det en enkätundersökning om vilka aktiviteter 
som är vanligast i skolidrotten. Lärarna ombads att rangordna de vanligaste aktiviteterna på 
sina egna lektioner.  
 
Tabell 2.3.1 visar de vanligaste aktiviteterna på idrottslektionerna. 
Aktivitet 1. Vanligast 2. Näst vanligast 3. Tredje mest vanliga 
1. Bollaktiviteter 80 70 32 
2. Lekar 54 21 25 
3. Träning och motion 22 39 35 
4. Gymnastik/redskap 14 34 35 
5. Samarbetsövningar 12 9 5 
6. Motorik 5 2 6 
7. Dans/Musik 2 6 19 
Övrigt: eget val, 
uppvärmning/stretch, 
ledarskap, friidrott, 
individuella samtal, 
friluftsliv, 
idrottskunskap, 
orientering, simning, 
skidor/skridskor, 
träningslära etc.  

15 23 45 

(Eriksson, et al. 2003 s. 19) 
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Tidigare var det i Sverige vanligt med särundervisning på idrotten i skolan. Det vill säga 
flickor och pojkar hade gymnastik separat. Flickor ägnade sig åt ”flickaktiviteter” och pojkar 
åt ”pojkaktiviteter”. 1981 rekommenderade skolöverstyrelsen att eleverna skulle undervisas 
tillsammans i grundskolan och i dagsläget ser det annorlunda ut. Särundervisning är inte lika 
vanligt utan integrerad undervisning är vanligare. 
Det verkar som om det finns aktiviteter som ger högre deltagande än andra. Olika aktiviteter 
verkar vara olika populära mellan pojkar och flickor. 
Förutom hos de lärare som har väldigt högt deltagande på allt har flickor högst deltagande på 
aerobics och dans medan pojkar har högst på bollaktiviteter. Bollaktiviteter ger näst högst 
deltagande hos flickor medan det är kondition och styrka hos pojkarna. (Eriksson et al. 2003) 
Artikeln i DN (Jällhage, 2004) visar att kursinnehållet som domineras av bollsport och fysisk 
träning framför dans och rörelse håller i sig på dagens lektioner. Det bekräftar en studie 
"Skola-idrott-hälsa" som forskare på idrottshögskolan gjort. I årskurs 9 står bollspel och 
fysisk träning för 53 procent - dans och rörelse för bara 9 procent. Trots att rörelse, rytm och 
dans är ett av läroplanens tre mål i undervisningen, de andra är orientering och simning. 

2.4 Elevernas betygsmål i ämnet idrott och hälsa för årskurs 9. 
 
I Erikssons et al. (2003) rapport finns det ett stycke som handlar om vilket slutbetyg eleverna 
har gjort sig förtjänta av. 
  

”Pojkar och flickor värderar sin förmåga och kompetens i ämnet mycket olika. Över 40 
% av pojkarna i både grundskola och på gymnasiet tycker att de förtjänar betyget MVG i 
Idrott och hälsa medan flickorna ligger på 20 %.” (Eriksson et al. 2003 s. 44) 

 
Tabell 2.4.1 visar elevers bedömning av vilket slutbetyg de anser sig förtjänt av i Idrott och 
hälsa i år 9 (%)  
 MVG VG G Inget Betyg 
Flickor 16 50 31 3 
Pojkar 40 41 12 6 
(Eriksson et al. 2003) 
 

2.5 Kan fritidsintresset påverka elevers betyg? 
 
Beal (1994) har skrivit om pojkars och flickors fritidsintressen. Hon beskriver hur pojkar 
leker i större kompisgrupper där det finns en hierarki med ledare och där alla medlemmar 
ingår i rangordningen. Pojkar försöker hela tiden öka sin status genom att utmana varandra. 
Flickor leker hellre två och två, ofta med någon av samma status. De undviker helst 
konfrontationer där en vinnare kan utses och få ökad status. Beal skriver om en undersökning 
gjord av Lever (1978) som visar att pojkar på fritiden väljer att spela lagspel t.ex. basket där 
alla har olika roller i laget och där man ska samarbeta i stället för exempelvis tennis där båda 
spelare har likadana uppgifter. Flickor valde att lyssna på musik eller se på tv på fritiden och 
om de skulle välja en idrott föredrogs dans eller gymnastik där man bara tävlar indirekt mot 
varandra. 

"Boys become concerned with establishing status with in a group of buddies, while girls 
are likely to create and maintain intimate relationships with one or two close friends" 
(Beal: 1994 s. 122)  
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Precis som Beal nämner Carli (1994) pojkars regelstyrda lekar där de lär sig sociala 
färdigheter, strategiskt tänkande, ledarskap och prestationsorientering. 
Enligt Carli är det många lärare som är medvetna om könsskillnaden beträffande 
relationskonkurrens. T.ex. vid lagindelning är pojkarna angelägna att hamna i det bästa laget 
med störst chans att vinna, medan flickorna är mer måna om att vara tillsammans med 
bästisen. Halldéns undersökning (refererad i Carli, 1994) visar att flickor som genomförde ett 
långlopp gärna sprang med en eller två bästisar. Tid eller placering var inte det viktiga utan 
bedriften att klara loppet. Carli nämner också ett utdrag från Lenskyj (refererad i Carli, 1994) 
om att idrottsflickor mycket väl kan hjälpa varandra att t.ex. förbättra tekniken även om man 
är konkurrenter, vilket av pojkar ses som konstigt. Att ta hem segern genom att slå en vän kan 
bli ett problem, då det för flickor upplevs som ett hot mot relation och vänskap. 
 
Carli (1994) går tillbaka i historien och berättar om att män sågs som människor och kvinnor 
var något avvikande. De flesta idrotter är skapta av män och kvinnor fick inte ens delta i 
många idrotter. Idag har dörrarna öppnats och kvinnor kan delta i det mesta, men hon menar 
att idrotten fortfarande anpassas och bedöms efter manliga normer även när kvinnor deltar. 
Hon nämner även om undersökningar Olofsson (1989) som visar att när män kommer in och 
deltar i kvinnodominerande idrotter, som t.ex. motionsgymnastik, så ändras ofta aktiviteten 
och rörelserna för att bättre passa männen.  
Hon säger också att samhället ofta ger unga flickor dubbla budskap. De förväntas vara tysta 
och snälla, och detta gäller också i skolan. Men när sedan flickorna kommer till idrottsplatsen 
är det dags att visa framfötterna och helt plötsligt matcha och synas lika mycket som 
pojkarna, vilket är tvärt emot vad de har fått lära sig. 
 
På en undersökning som finns på RF:s hemsida och handlar om ungdomars motionsvanor, ser 
man att pojkar mellan 13 – 20 år tränar och/eller tävlar mer än flickor. Det är bara 8 procent 
av pojkarna mot 13 procent av flickorna som aldrig tävlat eller tränat i en idrottsförening. 
De vanligaste idrotterna som ungdomar utövar är fotboll, innebandy, ridning, golf och 
ishockey.  
Ridning är den populäraste idrotten hos flickor med 28 procent deltagande. På andra plats 
kommer fotboll med 26 procent och delad tredjeplats innebandy och gymnastik med 10 
procent.  
Hos pojkarna är fotboll mest populärt med 45 procent deltagande, sedan innebandy 22 procent 
på tredjeplats kommer ishockey och golf med 14 procent.  
 
På frågan hur mycket ungdomar motionerar utanför den organiserade föreningsidrotten så är 
det ganska lika på hur mycket pojkar och flickor rör sig. Det finns stora skillnader när de 
tillfrågades om vad de motionerade med utanför föreningsidrotten. Pojkar spelade fotboll och 
innebandy, dvs. lagidrotter, samt styrketräning och motionsgivande aktiviteter som simning 
och löpning. Flickor har nästan bara motionsgivande aktiviteter som aerobics och promenader 
och lite styrketräning. 
På frågan hur ofta de tränar i föreningsidrotten så kan man se att pojkar tränar oftare än 
flickor. På frågan om hur många idrotter de håller på med samtidigt så håller pojkar på med 
fler idrotter än flickor, även om det inte är så stor skillnad. (C. www.rf.se) 
  
Men vilka är det då som är aktiva på lektionerna? Enligt Erikssons et al. (2003) rapport verkar 
det i huvudsak vara samma elever som är aktiva inom föreningslivet som oftast är med och är 
fysiskt ansträngda på idrottslektionerna. Hela 60 procent av dem som är med i en förening 
deltar och är aktiva på lektionen, medan inte ens en tredjedel från den grupp som inte rör sig 
på fritiden deltar och blir ansträngda på lektionen.  
 

http://www.rf.se
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En rapport av Nilsson (2005) som handlar om ungdomars idrottande i 4 kommuner i Sverige 
(Luleå är en av dem) konstaterar att generellt i Sverige är det fler pojkar än flickor som är 
medlemmar i idrottsföreningar, men att i Luleå är det väldigt jämnt fördelat, till och med så 
att det är fler flickor än pojkar som är medlemmar i föreningslivet. I organiserad idrott utanför 
förening är det 38 procent flickor och 27 procent pojkar som idrottar. Detta är idrotter som är 
organiserade med vuxen ledare utanför förening som exempel aerobics och streetdance.  
 
Larsson (2001) har genom intervjuer med idrottande pojkar och flickor undersökt hur 
ungdomarna själva beskriver sitt beteende under sitt idrottande, skillnaden mellan sitt eget och 
det motsatta könets seriositet till idrotten. 
Larsson beskriver en syn på idrottande flickor och pojkar som han menar är en generell syn. 
Flickor idrottar framförallt för att idrott kan erbjuda gemenskap och ett socialt sammanhang 
samt möjlighet att hålla sig i fysisk trim, medan pojkar idrottar för spänningen, 
tävlingsmomentet och för möjligheten att utvecklas prestationsmässigt. 
 

”Problemet med att flickor idrottar för gemenskapens skull är att när man kommer upp i 
åldrarna blir det mer allvarligt på träningarna. Prestation börjar prioriteras. Samma 
utrymme för gemenskap finns inte längre och den som är med på grund av sociala skäl 
riskerar då att falla bort.” (Larsson: 2001 s. 47) 

  
”Pojkar ser också vänskapen som någonting viktigt, men hos dem är det inte lika 
stora motsättningar mellan prestation och vänskap. Det talas ofta om att pojkar i 
tonåren är prestations och tävlingsinriktade. Hur kan man då förklara att pojkar i 
explicit 1 form betonar gemenskap medan de på ett mer implicit 2 sätt betonar 
prestationer?” (Ibid s.47) 
 

Larsson beskriver att pojkar som tävlar mot eller med varandra kan vara ett uttryck för 
verklig gemenskap. Han beskriver även hur flickor i grunden betraktas som icke-
tävlingsinriktade och hur de måste kämpa för att få status som tävlingsidrottare.  
 
I intervjuerna har Larsson även tagit upp skillnaden i beteende på idrottsplatsen mellan flickor 
och pojkar. Svaren blir oftast att det generellt sett inte är så stor skillnad, men de individuella 
skillnaderna är större när pojkarna och flickorna konkretiserar sina svar. Flickorna kan då 
uppfattas, om dessa svar sammanfattas, som fnittriga och fjompiga, som skrattar eller blir sura 
för småsaker, som att hon är osäker och hakar upp sig för ingenting, växlar mer i temperament 
än pojkar och att hon tar mer hänsyn till andra och kommer själv i andra hand. Flickan anses 
överlag som en ganska passiv person. Pojken ses som bestämd, självständig och seriös. Han är 
mer tävlingsinriktad, koncentrerar sig på sig själv och har han bestämt sig för något får inget 
komma emellan. Pojken framställs som en aktiv person. (Ibid.) 
 

2.6 Detta tycker pojkar och flickor om ansträngning och svett i 
skolan.  
 
I grundskolan är det 12 procent som inte vill byta om tillsammans med andra elever. Detta är 
en dålig start på skolans idrott för några. Både pojkar och flickor tycker att det är ett viktigt 
ämne i skolan. Pojkar tycker oftare att det är roligt, de får visa vad de kan och går för, känner 
                                                 
1 Explicit- uttalat  
2 Implicit- outtalat, underförstått 
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sig duktiga och trygga och de är inte rädda för att bli svettiga eller trötta. Flickorna känner sig 
oftare klumpiga, dåliga och rädda. Flickorna säger mindre ofta att de får visa vad de kan och 
att de blir trötta och svettiga. (Eriksson et al. 2003) 

2.7 Föräldraperspektiv 
 
I en avhandling av Carlson (refererad i Augustsson & Patriksson, 1997) poängteras hur 
föräldrarnas engagemang och stöd är en starkt bidragande faktor till senare framgång i 
idrotten. "Lagom" beskrivs som det bästa engagemang en förälder kan ge sitt barn. För barn är 
föräldrarnas beteende av stor vikt. Hur barnet upplever sig i idrott, bra eller dålig, kan i stor 
utsträckning grunda sig på föräldrarnas bedömning. 
Idrottsledaren påverkar också barnet. Dels påverkas barnets syn på sig själv, vad som är bra 
eller dålig prestation och dels barnets allmänna syn och inställning till idrotten, men detta 
genom kraftfullt agerande och pondus. Då borde föräldrarna stå för en trygghetskänsla och 
kärlek. Dessa två krafter, ledaren och föräldrar, kan strida mot varandra. Föräldrarnas 
handlande blir då väldigt viktigt. 
 
Tyvärr finns det inte så många undersökningar som visar idrottande barns upplevda 
föräldrapress. Dels för att det kan vara ett känsligt ämne och dels för att barn gärna skyddar 
sina föräldrar. Leff & Hoyles undersökning (refererad i Augustsson & Patriksson, 1997) 
belyser föräldrapress med avseende på kön. Undersökningen visade att flickor fick större stöd 
från både mamma och pappa jämfört med pojkar. Pojkarna upplevde dessutom en starkare 
press från pappan. När föräldrapressen var positiv (lagom) upplevde barnet en allmän glädje 
av att idrotta, vilket gällde för både flickor och pojkar. Denna undersökning gjordes i 
Nordamerika och vi vet inte hur det ser ut i Sverige. Den större upplevda stressen hos pojkar 
förklarades med den Nordamerikanska kulturens särprägel, där vinnare, och särskilt pojkar, i 
större utsträckning pressas till prestation. 
 

2.8 Didaktik 
 
Lagspelets didaktik en doktorsavhandling av Bjurwill (1991). I avhandlingen söker han efter 
samband och likheter mellan sex olika bollspel: Bandy, basketboll, fotboll, handboll, ishockey 
och volleyboll. Syftet med avhandlingen var att se om man på något sätt kan samordna dessa 
så att man kan dra nytta mellan idrotterna. Är idrotterna så lika att man skulle kunna ha vissa 
saker tillsammans, t.ex. utbildningen av tränare. Bjurwill har tittat på utbildningssystemet för 
just olika sorts bollspelstränare och hittat likheter. Han funderar på om man skulle kunna 
utveckla utbildning och inlärning för t.ex. spelförståelse med hjälp av samverkan mellan olika 
idrotter.  
Spelförståelse och samspelstänkande är två framträdande begrepp inom lagidrotter som 
spelare oavsett idrott måste ha. Spelarna får lära sig spelets principer, spelmoment, spelets 
system, och de olika roller som finns i laget. Övergripande principer i lagspel finns bl.a. vid 
anfall och försvar där man t.ex. vid anfall sprider ut laget för att skapa spelyta, ge plats för 
spel, hitta luckan eller genombrott. Metoder spelarna använder sig av är passningar, 
överlappning, överlämning, krosspass, väggspel, ryck, understöd och dribbling och samtliga 
finns med i nästan alla bollspel. (Bjurwill 1991) 
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”I vilket lagbollspel som helst krävs det av spelarna att de besitter bl.a. sådana 
egenskaper som spelförståelse och samspelstänkande. Det krävs också motsvarande 
egenskaper hos tränaren/ledaren de ska ha spelfilosofi och ett lagtänkande, som gör att 
de förstår spelet och vad som sker med i spelet likväl som att de förstår spelarna och vad 
som sker med spelarna.” (Bjurwill: 1991 s. 4)  

 
Karp (2000) skriver att olika idrotter utvecklar ungdomarna på olika sätt. Han skriver om tre 
teman som han kallar kollektiv anpassning, kommunikativ anpassning och självutveckling. 
Dessa utvecklas i olika sammanhang som t.ex. idrott. Karp jämför idrottsfostran mellan 
fotboll och golf eller lagsport mot individuell idrott. Detta gäller lagidrotterna. Kollektiv 
anpassning är regler, normer och värderingar som barnen lär sig för att vara i en större grupp, 
t.ex. idrottslag eller en förening. Här finns en socialt främjande faktor; man lär sig vara med i 
gruppen och lyssna på vad de andra har att säga, det är inte bara JAG som gäller. 
Kommunikativ anpassning är att barnen måste lära sig att kommunicera med varandra för att 
allt ska fungera. Det är en slags social träning där det gäller att visa hänsyn, artighet och att 
kunna förstå och uppskatta andras prestationer.  
Det som gäller för individsporter är självutveckling, förändring av kroppsliga och psykiska 
förmågor och förståelse för kroppens och psykets begränsningar. För individuell idrott finns 
samma teman. Kollektiv anpassning handlar nu om att man måste lära sig vett och 
etikettsregler för att man inte ska sätta andra i fara, detta gäller golf. Kommunikativ 
anpassning handlar om att kunna möta nya människor och kunna umgås med dem på ett 
avspänt sätt samt att visa hänsyn och dela med sig. Självutveckling inom individuella idrotter 
är att uppnå en inre kontroll, över tankar och känslor. Mycket av träningen går ut på att nöta 
in kunskaper. (Ibid.) 
 
Vi har sammanställt resultatet av RF:s undersökning i frågan om hur många pojkar och flickor 
som idrottar med individuell idrott på fritiden, den visar att hälften av flickorna idrottar med 
individuella idrotter medan en tredjedel av pojkarna gör det. (C. www.rf.se)  
 

3. Syfte 
 
Vårt syfte med undersökningen är att se på vad som kan vara skillnaden i förutsättningar 
mellan pojkar och flickor vid betygsättning i Idrott och hälsa.  

 

4. Metod 
 
Vi har valt att arbeta med enkäter som mätinstrument, detta på grund av att vi vill nå ut till så 
många elever som möjligt och få en bred undersökningsgrupp. (Backman 1998) 

4.1 Försökspersoner. 
 
Vi har bestämt oss för att genomföra vår undersökning på två olika skolor i Norrbotten. 
Skolorna är inte utvalda på grund av någon speciell anledning, utan dessa skolor var de som 
fanns till förfogande. Därav har vi använt oss av ett bekvämlighetsurval.  
 
Vi har delat ut enkäterna till alla klasser i årskurs 9 på båda skolorna.  
Vi hade räknat med att det skulle finnas runt 260 elever på skolorna men det visade sig att de 

http://www.rf.se
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var färre. Efter att ha delat ut enkäter till samtliga klasser fick vi 199 svar.  
Av dessa svarande var det 95 pojkar och 104 flickor.  
Vi fick årsplaneringarna från respektive skola för att kunna jämföra dem med ungdomars 
idrotts- och motionsvanor. 
Vår avsikt är inte att jämföra elev med elev, så enkäten är helt anonym. De skulle bara svara 
på om man är tjej eller kille. Inte heller är den till för att jämföra dessa två skolor med 
varandra utan vi vill använda oss av två skolor för att försäkra oss om att undersökningen inte 
blir missvisande, dvs. just det samhället kan vara väldigt idrottsintresserat. 
 
I de fall där eleven glömt att svara på en fråga eller svarat dubbelt, dvs. två eller fler 
alternativ, har vi valt att bedöma detta som bortfall. Vi har inte tagit bort den enkäten helt från 
undersökningen utan bara det svaret i sig. Vårt bortfall är därför bara svar som glömts fyllas i 
eller multipla svar.  
Vi redovisar bortfallet för varje fråga i sig i resultatdelen. 
 
 

”På femtiotalet sade man att ett bortfall på fem procent kunde man bortse från. Om 
bortfallet låg mellan fem och femton procent skulle man göra en bortfallsanalys för att se 
om data genom det stora bortfallet vore snedvridna. Om bortfallet låg över femton 
procent skulle man slänga materialet. Skulle man idag ha sådana krav så skulle 
förmodligen en mycket stor merpart av alla enkäter – och intervjuundersökningar få 
kasseras.” (Trost, 2001. s. 118) 

 

4.2 Material. 
 
De huvudsakliga frågorna som vår enkät berör handlar om: 

 
• Vad ungdomar idrottar med på sin fritid, 
• Föräldraperspektiv. 
• Detta tycker pojkar och flickor om deltagande, ansträngning och svett på 

idrottslektionen i skolan,  
• Betygsmål med skolidrotten hos pojkar och flickor. 

 
Vi har valt att arbeta med slutna frågor eftersom det kan vara svårt att läsa av svaren på öppna 
frågor. Man kan få svar som är långa och svårtolkade och det försvårar analysen av data.  
 

”Man talar om de öppna som icke strukturerade och de andra som strukturerade frågor. 
Vad man egentligen menar är om frågorna är försedda med fasta svarsalternativ eller ej. 
I allmänhet varnar jag för öppna frågor vid en enkät av huvudsakligen två anledningar. 
Den ena är teknisk och har att göra med att det vanligen är tidsödande att handskas med 
de skrivna svaren. En del människor har en handstil som min dvs. hart när oläslig”  
(Trost, 2001 s. 70) 

 
Vi har dock valt att ta med en öppen fråga med sex svarsalternativ varav den sista har 
rubriken övrigt. Där fick eleverna skriva vilken idrottsaktivitet de sysslar med på fritiden. 
 
För att se hur skolornas årsplanering fördelar sina lektionstillfällen, ges någon typ av idrott 
mer utrymme än någon annan och kan detta ge fördelar för vissa elever när det gäller  
betygssättningen, har vi valt att slå samman båda årsplaneringarna från skolorna.  
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På fråga 5, den öppna frågan, (se bilaga 1) har vi valt att slå samman alla bollsporter till en 
kategori dvs. alternativ ett och två. 
Vi har sedan bearbetat datan från de olika svarsalternativen och skrivit in vilket betyg eleven 
fått samt vilken idrott eleven håller på med på fritiden. Ex. Eleven sysslar med orientering och 
fått betyget VG. Detta gör att vi kan se vilken idrott som gett vilket betyg.  
Boll, dans, redskap, orientering, friidrott/kondition, racketsport, styrketräning, lekar, bad 
skridskor, samarbetsövningar och elevens val det är det som finns med på årsplaneringarna. 
 
Vi har valt att slå samman Boll och skridskor till alternativ ett och två för att dessa är lagspel. 
Svarsalternativ tre är olika kampsporter och finns inte med i någon av årsplaneringarna. 
Vi har slagit samman racketsport, friidrott/kondition, simning och orientering som 
svarsalternativ fyra, dessa är olika individsporter. Tennis, pingis och badminton kan ses som 
bollsporter men i skolan brukar man nämna dem som racketsporter och det har vi också gjort. 
Gymnastik och dans ansåg vi vara ”flickidrotter” dvs. fler flickor än pojkar utövar dem. 
Gymnastik och dans har slagits samman till svarsalternativ fem. 
Samarbetsövningar, lekar och styrketräning har vi satt som övrigt. 
Det fanns nio enkäter med multipla svar, vilket inte var fel. Vi valde att inte föra in deras data 
i tabellen utan vi redovisar dem för sig som ”multiidrottare”. 
 
Elevens val fanns med i båda årsplaneringarna men pga. att vi inte tycker att det är något man 
kan träna på fritiden samt att det är svårt att veta vad eleverna skulle välja på elevens val, har 
vi valt att ta bort dem ur tabellen som finns i resultatet.  
 

4.3 Procedur 
 
Om någon elev varit frånvarande vid enkätutdelningen har vi inte letat upp eleven vid ett 
senare tillfälle. Detta pga. att vi pratade med lärarna om det var elever som brukade vara 
frånvarande och det var det inte. Vi har valt att inte räkna dessa som bortfall. Hade det varit 
elever som brukar vara frånvarande kan problemet vara likadant i idrotten och kunde därför 
ha påverkat vår undersökning. 
När vi delat ut enkäterna har vi varit närvarande i klassrummet för att kunna svara på frågor 
som kan uppstå samt att vi berättat om vårt examensarbete och om oss själva. Självklart har vi 
frågat lärarna innan vi kommit för att dela ut enkäterna och kommit överens om en passande 
tid. 
Vi har valt att kalla flickor för tjejer och pojkar för killar i enkäten för det är det språk som 
ungdomar använder sig av. Pojkar och flickor kan betyda yngre barn i deras ögon och öron 
och de ser sig själva som ungdomar och snart vuxna.  
 

5. Resultat och diskussion 
 
Vi har valt att följa Backmans (1998) råd när det gäller att redovisa resultat och diskussion.  
 

”I vissa fall kan det vara lämpligt att slå ihop de båda sista rubrikerna till en enda: 
”Resultat och diskussion”. Detta är fallet när man vill redovisa resultatet av t.ex. en 
enkät, fråga för fråga. Man tar alltså frågorna i den ordning de förekommit i enkäten och 
redovisar resultat och diskussion i direkt anslutning till varje fråga separat.” (Backman, 
1998 s. 41) 

 



 - 13 - 

I resultatet redovisas enkätundersökningen i stapeldiagram med procenttal för att överskådligt 
visa vad vi fått för resultat. De olika staplarna visar pojkar och flickor var och en för sig.  
I undersökningen svarade 95 pojkar och 104 flickor på enkäten, med bortfall på vissa frågor, 
totalt 199 svarande elever.  
 
Tabell 5.1 tabellen nedan visar hur årsplaneringen ser ut på skolorna i vår 
undersökningsgrupp. 
 Alt 1 o 2 Alt 3 Alt 4 Alt 5 Alt 6 Totalt 
Skola 1 27 0 22 8 6 63 
Skola 2 30 0 16 6 14 66 
Totalt 57 0 38 14 20 129 
Procent 44 % 0 % 29 % 11 % 16 %  
 
Alt 1 och 2 är bollsporter.  
Alt 3 är brottning, boxning och/eller kampsport 
Alt 4 är racketsport, simning, friidrott/kondition och/eller orientering 
Alt 5 är gymnastik, dans och/eller aerobics 
Alt 6 är övrigt som styrketräning, lek, och samarbetsövningar 
 
Som vi beskrivit i metoddelen är alternativen sammanslagna. 
 
Det tabellen visar är att bollsporter är den vanligaste aktiviteten under lektionerna på dessa 
skolor. Näst efter det är det racketsporter, bad, orientering och friidrott/kondition. 
Individuella idrotter som brottning, boxning och kampsporter finns inte med i någon av 
årsplaneringarna. 
 
Vi tror att det är mycket bollaktiviteter på idrottslektionerna för att dessa är populära hos både 
pojkar och flickor och närvaron ökar. Men om lärarna skulle tänka på konsekvenserna av vad 
som kan hända om årsplaneringen domineras av vad som Carli kallar ”pojkidrotter” så tror vi 
att årsplaneringen skulle se annorlunda ut.  
 
Vi anser att den frivilliga MVG ledaruppgiften som ofta finns på skolor ger pojkar en fördel. 
Vi hänvisar till Beal (1994) och Carlis (1994) slutsatser att pojkars lek tränar det strategiska 
tänkandet, ledarskapet och prestationsorienteringen. Detta tror vi är en stor anledning till att så 
många fler pojkar får de högre betygen VG och MVG generellt i Sverige. 
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Tabell 5.2 visar svaren på fråga 13. Vad fick du för betyg i idrott och hälsa höstterminen 
2004? 
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Vi kan se av diagrammet att fler pojkar får ett av de högre betygen VG eller MVG än flickor. 
Vid IG varning är det nästan ingen skillnad alls.  
Bortfall 1 procent. 
 
Idrott och Hälsas roll och syfte i skolan är att skapa förutsättningar för att alla ska kunna delta 
i olika aktiviteter på sina egna villkor, utveckla gemenskap och samarbetsförmåga samt 
förståelse och respekt för andra. (A. www.skolverket.se) 
 
Att vara en juste medspelare, en bra vinnare och förlorare och en bra idrottskompis tycker vi 
är väsentliga egenskaper hos en idrottsman/kvinna, men detta finns knappt med i de nationella 
betygskriterier. Det enda som finns nämnt, och det är en tolkningsfråga, är att 
 

- eleven organiserar motions-, idrotts- eller friluftsaktiviteter tillsammans med andra 
med hänsyn till olika deltagares behov. (Ibid.) 

 
I Erikssons (2003) djupintervjuer med lärare säger en lärare att idrottssocial är ett krav för att 
eleven ska kunna få MVG. Vi anser att detta gäller generellt som ett krav för MVG.  
 
Pga. att de nationella kriterierna ligger som grund för de lokala betygskriterierna, vill vi se en 
starkare betoning på att man ska vara idrottssocial, en bra vinnare och förlorare, en bra 
idrottskompis samt veta att respekt för andra är en viktig del inom idrotten och detta bör 
belysas mer i de nationella betygskriterierna.  
 
Beroende på vart man bor i Sverige ser betygskriterierna annorlunda ut. Bor man i Norrbotten 
blir skidor och skridskor en väsentlig del av betygskriterierna medan om man bor i Göteborg 
kanske kanot och kajak i skärgården står med. Det är läraren som sätter betygen med hjälp av 
de betygskriterier som finns uppsatta på skolan. Därför är det viktigt att eleverna vet vilka 
kriterier som finns uppsatta på just deras skola. 
 
Om man har lokala kursplanerna så bör det stå med att man ska vara en bra idrottskompis etc. 
men det finns inget uttalat krav i styrdokumenten att det skall finnas lokala kursmål och 
betygskriterier. Det som skall finnas är en arbetsplan. I den skall det anges hur skolan avser 
att arbeta för att nå de fastställda målen.  

http://www.skolverket.se
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De nationella målen är mycket generella så de ska passa olika innehåll och uppläggningar av 
kursen men lärare får givetvis sätta upp lokala kursmål och betygskriterier. Vi har sett på 
skolverkets och myndigheten för skolutvecklingens hemsida att många lärare är osäkra och 
tycker det är svårt att göra lokala betygskriterier. Men för att betygsättningarna ska bli rättvisa 
inom kommunen bör betygskriterierna för de olika skolorna inte skilja sig för mycket.  
 
Tabell 5.3 visar svaren på fråga 2. Idrottar du i någon idrottsförening?  
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Procentuellt sett idrottar ungefär lika många pojkar och flickor i en förening.  
Resultatet skiljer sig från övriga Sverige med att fler flickor (55 %) än pojkar (50 %) är med i 
en förening.  
 
Tabell 5.4 visar svaren på fråga 3. Idrottar du utanför en idrottsförening? 
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Av diagrammet kan man se att fler pojkar spontanidrottar än flickor. 
Detta skiljer sig inget från övriga undersökningar om hur det ser ut i Sverige. 
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Tabell 5.5 visar svaren på fråga 4. Hur många gånger i veckan är du fysiskt aktiv? 
Minst 40 minuters fysisk aktivitet. 
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Av diagrammet kan man tydligt se att det inte är någon större skillnad mellan de båda 
undersökningsgrupperna när det gäller antal pass fysisk aktivitet. Bortfall 4 procent. 
 
Detta jämfört med RF:s undersökning som visar att pojkar i Sverige tränar mer än flickor 
medan Nilsson (2005) i sin rapport skriver att i Luleås kommun är det ingen skillnad mellan 
pojkar och flickor.  
Vi har kommit fram till samma resultat som Nilsson och tror att det kan vara så att pojkar och 
flickor tränar lika mycket. Det är till och med så att flickor tränar fler pass i veckan än pojkar i 
årskurs 9 även om det är liten skillnad. 
Vad man kan göra annorlunda på frågan är att ta med alternativet 0. Detta kan förklara 
bortfallet 4 procent i vår undersökning på den här frågan.  
 
Varför har flickor sämre betyg än pojkar om det är fler som tränar oftare? 
 
Vi menar att kursinnehållet är en del som styr betygen. Fler flickor tränar i en förening och 
fler flickor tränar oftare än pojkar men ändå har de inte lika höga betyg.  
Både RF:s och vår undersökning visar att fler pojkar än flickor ägnar sig åt olika bollsporter 
på fritiden och det är också den vanligaste aktiviteten i skolidrotten. 
 

”Det är likaså av betydelse att notera att aktiviteter som är populärast bland pojkar, är 
de aktiviteter som är vanligast. Aerobics och dans, som ger högst deltagande bland 
flickor, ligger först på sjunde plats för de vanligaste aktiviteterna. Dans finns uttryckligen 
omnämnt som en aktivitet i kursplanen vilket inte bollaktiviteter gör.” (Eriksson et al, 
2003 s. 21) 
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Tabell 5.6 visar svaren på fråga 5. Vilka idrotter sysslar du med på fritiden? 
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Diagrammet visar vad eleverna idrottar med på fritiden, både inom föreningslivet och utanför.  
 
Bilden visar att bollsport är den populäraste idrottssysselsättningen på fritiden. Det är 15 
procent fler pojkar som idrottar med bollsport på fritiden. I medel är det 25 procent som inte 
idrottar alls vilket medför att 75 procent är fysiskt aktiva, om det så är spontant eller inom en 
förening. 
  
Alternativ 1 och 2 är bollspel. 
Alternativ 3 är brottning, boxning och kampsport 
Alternativ 4 är racketsport, simning, friidrott och orientering 
Alternativ 5 är gymnastik, dans och aerobics 
Alternativ 6 är övrigt som styrketräning, längdskidåkning, utförsåkning, bowling och ridning.  
 
Vi har jämfört de olika alternativen med varandra för att se om det är något speciellt alternativ 
som generellt ger ett högre betyg och kommit fram till att. 
 
Av de totalt 13 MVG som delats ut till pojkarna är det 11 (85 %) av dem som är aktiva inom 
minst en bollidrottsförening, av flickorna är det 9 (75 %) av de totala 12 MVG som delats ut. 
Av de 9 är 2 s.k. ”multiidrottare”. Dessa siffror tyder på att man bör spela minst en bollidrott 
på fritiden om man vill ha slutbetyget MVG. 
  
Av de totalt 37 pojkarna som håller på med minst en bollidrott har 23 fått VG. Det är nästan 
hälften av alla VG:n som delats ut totalt i årskurs 9, medan det bara är 3 som fått betyget G. 
Av de totalt 27 flickorna som håller på med bollsporter är det 7 som fått det högsta betyget 
MVG, 15 som har fått betyget VG och bara 5 har fått G. 
 
Av de 26 flickor som svarat att de håller på med övriga sporter har 14 av dem svarat att de 
håller på ridsport på fritiden, vilket är mer än hälften. Av de ridande flickorna var det 9 som 
fått betyget G. Detta kan bero på att ridning inte finns med i skolidrotten. 
 
Av de 21 som inte idrottar alls på fritiden har av flickorna bara 4 fått betyget VG och 15 fått 
betyget G, samt 2 fått IG. Detta är som nämnt i bakgrunden inte ett betyg men IG sätts 
preliminärt när inte betyget G uppnås, som en varning. 
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Av pojkarna har 1 fått betyget MVG, 8 fått VG och 12 fått G.100 procent av dem som fått IG 
varning av pojkarna och 66 procent av flickorna håller inte på med någon idrott alls på 
fritiden.  
 
Vi har 9 elever, varav 2 pojkar och 7 flickor, vars svar inte är med i diagrammet på grund av 
att de på fritiden idrottar med fler än en idrott. Samtliga spelar någon form av bollsport men 
utöver det så idrottar de också i minst ett av de övriga alternativen.  
Alla har fått något av de högre betygen, VG eller MVG.  
Av de totalt 12 MVG som delats ut till flickorna är 2 utdelade till dessa ”multiidrottare”. 
Som man kan se på RF:s undersökning så är det fler pojkar ”multiidrottare” generellt i 
Sverige som håller på med flera idrotter samtidigt än flickor, om än lite skillnad.  
Detta kan vara en liten skillnad till varför pojkar har högre betyg än flickor. 
  
Vi har kommit fram till att man ska idrotta på fritiden för att ha större chans till ett högre 
betyg. Det verkar som att det är till fördel om man håller på med minst en bollsport för att få 
ett av de högre betygen. Som Bjurwill (1991) skriver att man utvecklas brett ifall man håller 
på med bollsporter. Med brett menar vi att de olika bollsporterna är lika varandra didaktiskt 
sett med speluppfattning och samspelstänkande. Karp (2000) skriver om att man i lagsporter 
utvecklas mycket socialt och man får lära sig regler och hänsynstagande samt att det gäller att 
visa hänsyn, artighet och att kunna uppskatta varandras prestationer. Att utveckla den sociala 
förmågan är ett syfte som finns med i idrott och hälsa men inte som betygskriterie. Om man 
då på fritiden sysslar med lagsport så kan man få en fördel mot dem som inte gör det när det 
gäller den idrottsliga sociala förmågan. Ett betygskriterie för MVG är som vi nämnt tidigare – 
”Eleven organiserar motions-, idrotts- eller friluftsaktiviteter tillsammans med andra med 
hänsyn till olika deltagares behov.”   

Ett citat som en lärare i Erikssons rapport lyfter fram hur viktigt det är att ha en god social 
förmåga för att få ett högt betyg i Idrott och hälsa. 

”… Men jag vill fortfarande komma tillbaka till att en elev, som är hur duktig som helst i 
allting aldrig kan få MVG av mig eller av oss här om man inte är en bra idrottskompis, 
idrottssocial.” (Eriksson et al. 2003 s.36)  

Vad vi tycker är bekymmersamt är att bara 1 av de totalt 21 pojkar och flickor, som på fritiden 
håller på med en idrott där det finns mål nämnda i kursplanen att uppnå, som simning, 
orientering och dans, har fått betyget MVG.  

 
– kunna delta i lek, dans, idrott och andra aktiviteter,  
– kunna orientera sig i okända marker genom att använda olika hjälpmedel  
– ha kunskaper i livräddande första hjälp  

 
Det verkar som om flickorna får lida, för det är 16 av de 21 som är flickor och bara fyra har 
fått betyget VG samt att en fått IG varning resten har fått betyget G. Av pojkarna har samtliga 
fått betyget VG! 
 
Är det då slumpen som avgör att samtliga pojkar inom den nyss nämnda kategorin fått VG?  
 
Vad detta beror på vet vi inte, men vår hypotes är att det kan bero på att eleverna blir 
”specialiserade” på just den idrotten, medan idrottslärare sätter betyg på bred kunskap, vilket 
bollsport är inom skolan. Vi menar att om man är duktig i en bollsport är chansen stor att man 
är duktig i de andra bollsporterna också. Nästan hälften av lektionerna på skolorna är bollsport 
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och är en elev duktig på bollsport så lägger man lättare märke till honom/henne och eleven 
uppfattas som duktig, generellt i idrott.    
 
Man ska vara bra i det mesta för att få de högre betygen, vilket vi ser på ”multiidrottarna” där 
alla fått ett av de högre betygen.  
 
De lokala betygskriterier för MVG som finns nämnda i bakgrunden visar att man får fördel 
om man håller på med bollidrotter. Krav som hög kondition och styrka, ta initiativ och döma 
matcher, visa gott tekniskt och taktiskt kunnande i bollspel finns med och är direkt kopplat till 
bollspel. Det finns fler kriterier som gynnar bollspelare men de kan också uppnås om man 
håller på med andra idrotter. Det finns bara ett betygskriterie för friidrott, orientering, 
skridskoåkning och simning samt ett för redskapsgymnastik och ett för dans. 
Är det så att kursplanen är utvecklad efter betygskriterierna eller tvärtom? Det finns iaf. 
många kriterier för bollsporterna och det är många lektioner med bollaktiviteter. 
 
Som sagt innan så sysslar fler pojkar än flickor med bollidrotter och även betygskriterierna 
gynnar dem. Vi menar att fler pojkar än flickor får VG och MVG om betygskriterierna är 
utformade att gynna bollspelare. Detta kan vara en av faktorerna till att 64,9 procent av 
pojkarna jämfört med 52,7 procent av flickorna betyget VG eller MVG.  
Vi tror inte att detta är en medveten handling av idrottslärarna, de kanske inte vet om hur det 
ser ut.  
 
Tabell 5.7 visar svaren på fråga 6. Det händer sällan att mina föräldrar kollar på mina 
träningar/matcher eller idrottsuppvisningar? 
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Man kan av diagrammet se att det inte är någon större skillnad mellan pojkar och flickor som 
har föräldrar som ofta kommer och tittar på träningar och matcher. Däremot är det fler pojkar 
än flickor som upplever att de inte får något stöd hemifrån, medan flickor i högre grad känner 
att de nästan inte får något stöd. Denna fråga har gett ett mycket högt bortfall, 24 procent 
bland pojkarna, respektive 13 procent bland flickorna.   
  
Instämmer helt - staplarna kan bero på att många pojkar styrketränar eller går på gym medan 
det kan vara likadant för flickor som går på aerobics. Det är svårt att ge stöd genom att 
komma och kolla på sin son eller dotter som håller på med aerobics eller styrketräning utan att 
själv vara med och träna. Vi tror också att många har svarat instämmer helt på denna fråga 
trots att de inte tävlar eller tränar i någon idrott. 
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Det finns två kategorier, en som man kan gå och åskåda som t.ex. bollspel, lagsporter och 
racketsporter och en som inte är till för åskådare som aerobics och styrketräning.  
Bortfallet är högt på grund av att det är många som inte idrottar alls och det är omöjligt för 
föräldrar att komma och kolla på en idrott som inte finns eller att eleven håller på med en 
idrott som inte är till för åskådare. Därför har eleverna valt att inte svara på denna fråga.  
 
Tabell 5.8 visar svaren på fråga 7.  Mina föräldrar tycker det är viktigt med idrott? 
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På denna fråga fick vi det mest entydiga svaret, nästan alla elever svarar att deras föräldrar 
tycker att det är viktigt med idrott. Vilket gör att det inte är så stor skillnad i svaren bland 
pojkar och flickor. Bortfall 3 procent. 
 
Tabell 5.9 visar svaren på fråga 8. Jag deltar i ämnet idrott och hälsa bara för att få ett betyg? 
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Diagrammet visar en liten skillnad mellan pojkar och flickors deltagande på idrotten. Man kan 
i hög grad få bekräftat att eleverna inte är med bara för att få ett betyg i Idrott och hälsa.   
När det gäller de som svarat instämmer helt är skillnaden inte nog stor för att man ska kunna 
få fram en signifikans mellan de två grupperna. Bortfall 2 procent. 
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Tabell 5.10 visar svaren på fråga 9. Jag är alltid ombytt och deltar aktivt på lektionerna? 
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Man kan se att pojkar och flickor är ombytta och aktivt deltar på lektionen i samma 
utsträckning.  
Bortfall 3 procent. 
 
Av svaren ser vi inte någon större skillnad mellan pojkar och flickor när det gäller att vara 
ombytt och delta aktivt på lektionerna. Ser det ut så i resten av landet? Nej, enligt Eriksson et 
al. (2003) så är det nästan sju av tio pojkar som alltid är med och blir andfådd eller svettig på 
lektionerna medan det bara är tre av tio av flickorna som alltid är med. Hur kommer det sig då 
att vi fått resultatet att nästan åtta av tio pojkar och flickor är med aktivt under lektionen? 
 
Eriksson et al. (2003) skriver om att det är de fysiskt aktiva på fritiden som också är de som är 
med och blir andfådda eller svettiga på lektionerna. Om nu fallet är som Nilsson (2005) 
skriver, att det är lika många flickor som pojkar som är aktiva inom föreningslivet i Luleå, så 
kan det förklara vårt resultat om likheten mellan pojkar och flickor i denna fråga.   
 
Utifrån detta väcks frågan om varför då inte flickorna får lika höga betyg som pojkarna? Vi 
anser än en gång att det beror på att det är fler pojkar än flickor som är aktiva inom ”rätt 
idrotter”, alltså lagidrotter. 
Vi hänvisar också till det Larsson (2001) beskriver; om hur pojkar och flickor upplever deras 
och andras beteende på idrottsplatsen. Flickorna beskrevs som bl.a. fnittriga, fjompiga, 
lättretade och allmänt passiva medan pojkar sågs som självständiga och seriösa. 
Delar vi idrottslärare denna syn? Pojkar är i grunden seriösa och målinriktade och kan därför 
"ploja" sig igenom lektionerna, de gör ändå sitt bästa. Flickor ser vi inte som 
tävlingsinriktade, de måste därför visa framfötterna på lektionerna för att få bra betyg. 
Flickor deltar aktivt vilket är baskravet för G. Är det den idrottssociala faktorn som saknas? 
Kan det vara så att fler pojkar deltar i bollsport vilket gör att deras sociala faktor utvecklas?  
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Tabell 5.11 visar svaren på fråga 10. Jag blir andfådd eller svettig nästan varje gång jag är 
med?  
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Av resultatet kan man avläsa att pojkar i högre grad blir andfådda eller svettiga på idrotten i 
skolan än flickor. 35 procent av pojkarna instämmer helt i att de blir andfådda och svettiga 
medan 27 procent av flickorna gör det. Bortfall 1 procent. 
 
Detta kan förklara något av den betygsskillnad som finns. Om man tittar på resultatet av fråga 
9 ser man att pojkar och flickor i samma utsträckning är ombytta och deltar aktivt på 
lektionerna, alltså baskravet för G. Lärarna i Erikssons et al. undersökning har alla en 
gemensam syn på att sätta betygen VG och MVG såtillvida att prestationer i form av 
färdigheter och i många fall resultat krävs. Skillnaden är sålunda att fler pojkar har svarat att 
de har en hög aktivitet under lektionstiden, de anstränger sig till en högre grad. Vi tror att 
detta gör att pojkar syns mer på lektionerna och att resultat ges.  
 
Men varför vill inte flickorna bli svettiga under lektionstiden? Beror det på att de tycker det är 
tråkigt, dvs. att innehållet inte är anpassat för dem? 
Som vi nämner i bakgrunden, och lika så i tabellen som visar fördelningen av 
idrottstimmarna, så är det bollsporter som är det dominerande innehållet. 
Bollsport är pojkarnas favoritaktivitet medan flickornas är dans och aerobics. 
Som vår sammanställning av årsplaneringarna visar, så får gymnastik, dans och aerobics bara 
10 procent av hela den schemalagda planeringen. 
Hade det då blivit fler flickor som deltagit på ett mer aktivt sätt ifall deras favoritaktivitet varit 
med oftare? Det är vi övertygade om och vi ser det som något man kan forska vidare i.  
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 Tabell 5.12 visar svaren på fråga 11. Jag tycker att det ges tillräckligt med tid för dusch och 
att göra sig i ordning efter Idrotten? 
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Diagrammet visar att flickor i högre grad tycker att det ges för lite tid för att göra sig i ordning 
efter idrotten än pojkar. 44 procent av flickorna instämmer inte alls på att det ges tillräckligt 
med tid för att göra sig i ordning, medan det är 23 procent av pojkarna.    
Bortfall 1 procent. 
 
Frågan ger signifikans. Vi kan med 95 procent sannolikhet säga och att inte slumpen avgjort 
att det är skillnad mellan pojkar och flickor när det gäller deras uppfattning om att det ges 
tillräckligt med tid för dusch och för att göra sig i ordning efter Idrotten.  
Kritiskt värde = 7,815 och vi fick 14,99 med 3 frihetsgrader 
14,99>7,815 vilket ger signifikans. 
 
Man kan se en tydlig skillnad mellan pojkar och flickor på denna fråga.  
Vad beror det på? Är det så att pojkar är snabbare på att göra sig i ordning pga. att de inte 
måste sminka sig och göra sig fina.  
Ja, det anser vi.  
Vad är det då som tar så lång tid för flickorna? 
Flickor idag i årskurs 9 är mycket vuxna. De vill kamma håret och sminka sig etc., ”göra sig i 
ordning” innan de går tillbaka till sin ”arbetsplats” och det är tid som inte alltid ges. Då vill 
inte heller flickorna anstränga sig lika hårt under lektionerna eftersom de blir svettiga och 
måste duscha för sedan göra sig i ordning igen. Pojkar däremot kan ta en ”snabbdusch” för att 
hinna till nästa lektion. Om mer tid ges för flickorna att ”göra sig i ordning” tror vi att fler 
flickor skulle delta mer aktivt och därmed bli svettiga, vilket också kan höja betygen. Det 
skulle ge flickorna möjlighet att delta med samma förutsättningar som pojkarna.    
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Tabell 5.13 visar svaren på fråga 12. Vad har du för slutbetygsmål? 
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Tabellen visar att mer än 90 procent av pojkarna medan hos flickorna drygt 75 procent siktar 
på att få ett av de högre betygen som slutbetyg.  
Vi kan se en stor skillnad mellan pojkars och flickors betygsmål. 
Man ser att fler flickor nöjer sig med betyget G.  
Bortfall 1 procent. 
 
Frågan ger signifikans. Vi kan med 95 procent sannolikhet säga och att inte slumpen avgjort 
att det är skillnad mellan pojkar och flickor när det gäller vilket slutmål eleverna har i årskurs 
9.  
 
Kritiskt värde = 5,992 vi fick 7,76 

7,76>5,992 vilket ger att det är 95 procent sannolikhet att inte slumpen avgjort 
 
Med i bilden är att fler pojkar redan har betygen MVG och VG och det gör att staplarna höjs 
på VG och MVG, så G stapeln blir den viktiga.  
 
I Erikssons et al. (2003) rapport har det undersökts om vilket betyg elever i år 9 anser att de 
förtjänat och visar att pojkar har högre mål på sig själva i idrott och hälsa och tycker att de 
förtjänar de högre betygen. Bara 8 procent av pojkarna medan 23 procent av flickorna tycker 
att de förtjänar betyget G.  
Vår undersökning visar inte vad elever tycker att de förtjänar utan vilket slutbetyg de siktar 
på. Man ser också här att pojkar har mycket högre idrottsbetygsmål än vad flickor har.   
Viljan är en stark förmåga som vi människor besitter, vill vi mycket kan vi mycket. 
Så vi tror att om man har högre mål för sig själv så kan man prestera bättre, man syns i 
idrottshallen och utstrålar självkänsla.  
I Larssons (2001) bok beskriver en flicka skillnaden i prestation mellan flickor och pojkar. 
 

”Killarna dom har … lite mer press på sig att visa att dom verkligen är bra på allting, 
men sen beror det ju på hur man är som tjej också, ifall man klarar av, ifall man 
verkligen vill vinna eller om man bara håller på för att det är kul.”(Eriksson et al. 2003 
s. 53) 
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Citatet syftar till föreningslivet men så kan det också vara i idrottshallen, pojkar vill visa vad 
de kan medan många flickor inte törs visa det. Det kan vara för att pojkar tar för stor plats 
eller för att de inte är vana vid att visa framfötterna.  
Åter igen, som forskaren Carli (1994) menar att samhället ofta ger unga flickor dubbla 
budskap, de förväntas vara tysta och snälla, detta gäller i skolan också (snälla flickor sätts ofta 
bredvid de stökigaste pojkarna för att fungera som en lugnande faktor). Men sedan när 
flickorna kommer till idrottsplatsen är det dags att visa framfötterna och helt plötsligt matcha 
och synas lika mycket som pojkarna, vilket är tvärt emot vad de har fått lära sig.  
 
Ett svar på en enkät skilde sig markant från de andra. Det var en flicka som skrev att hon hade 
betyget VG men som betygsmål hade hon G. Detta kan visa att flickor har lägre mål och inte 
tror på sig själva. Detta är dock bara en teori som vi har.    
 
 

6. Diskussion  
 

6.1 Reliabilitet 
 
Om ett arbete har hög reliabilitet och validitet ska man kunna göra om undersökningen vid ett 
senare tillfälle och få samma resultat. 
 
Med reliabilitet menas bl.a. att man får överensstämmelse mellan frågor som avses mäta 
samma sak. Man ska även ha konstans vilket betyder att tidsaspekt, händelse och 
förhållningssätt inte ändrar sig. Är frågan svår att förstå sjunker reliabiliteten, kan den tolkas 
på olika sätt kan svaren bli olika och därmed kan reliabiliteten sjunka om man inte kan få ut 
något annan från svaren. 
 
Vad som kan höja vår reliabilitet är att vi var närvarande vid alla enkätutdelningar och kunde 
svara på frågor som uppstod. Vi har undvikigt att använda svåra ord och ett språk som 
eleverna använder sig av.  
 
Ett annat sätt att få trovärdighet är att öka mängden enkäter, är det fler som svarar minskar 
risken för att det skulle vara slumpen som avgör men det beror på hur urvalet är gjort.  
 
En aspekt som kan sänka reliabiliteten på vår undersökning är att den ena skolan som vi 
undersökte har halvintegrerade idrottslektioner. Det vill säga att halva skolan har pojkar och 
flickor för sig medan den andra halvan har pojkar och flickor integrerade.  
Om man går tillbaka till bakgrunden där Carli beskriver att flickor hade genomsnittligt högre 
betyg innan det på 1980-talet blev pojk/flickintegrerade idrottslektioner. Detta kan ha 
påverkat vår undersökning.  
 

6.2 Validitet 
 
Traditionellt menar man med validitet eller giltighet att instrumentet eller frågan skall mäta 
det den är avsedd att mäta.  
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Som i vårt fall med fråga 4 där vi frågar om hur många gånger i veckan de är fysiskt aktiva. 
Vi tog för givet att de visste vad fysiskt aktiv var och menade då utanför skolan. Detta sänker 
validiteten avsevärt på den frågan.  
Även på fråga 6 kan vi säga att validiteten är låg. Frågan är utformad så att bara elever som 
håller på med en fritids idrott kan svara. Många elever har därför valt att inte svara eller kan 
ha svarat att deras föräldrar aldrig kommer och tittar. Detta är bara en spekulation men det gör 
ändå att svaret på denna fråga inte går att lita på.   
 

6.3 Slutsammanfattning 
Detta är teser om vad vi trodde, innan vi genomförde vår undersökning, var skillnaden för att 
pojkar får högre betyg än flickor i idrott och hälsa. 
Vi har valt att undersöka dessa aspekter som vi tror är viktiga för betygsättning samt att de är 
relativt outforskade.  
 
Vi trodde att pojkar generellt idrottar mer, både spontant med kompisar och inom 
föreningar.  
Det verkar som att i Sverige idrottar pojkar mer spontant och inom föreningar men det 
stämmer inte med de två skolor vi genomfört vår undersökning på. Flickorna i norrbotten 
idrottar minst lika mycket och till och med lite mer än pojkarna när det gäller föreningsidrott. 
Flickor tränar fler träningspass i veckan vilket vi inte trodde var fallet innan undersökningen.  
Fler pojkar idrottar utanför en förening än flickor. 
  
Hur ser då årsplaneringen ut? Domineras den av någon idrott som kan ses som manlig 
eller någon som ses som kvinnlig?  
Årsplaneringarna domineras av bollsporter i olika slag. Nästan hälften av alla lektioner är med 
bollaktiviteter.  
Vi har undersökt hur många av eleverna som på fritiden idrottar med bollidrotter och det är 41 
procent pojkar och 28 procent flickor. Bollidrott får i detta fall ses som en manlig idrott. 
Flickornas favoritaktivitet är dans, gymnastik och aerobics men de ges bara 11 procent av 
lektionstillfällena. Vi menar att pojkar favoriseras genom val av årsplanering. 
 
Vi vill påpeka att det är lärarna som bestämmer hur betygskriterier ska se ut. Det är lärarna 
som sätter betyget på eleverna med hjälp av de betygskriterier som finns uppsatta och att 
eleverna ska veta om vilka betygskriterier som finns. 
  
Vi trodde även att föräldrar har stort inflytande över deras barns idrottande.  
Det är inte stor skillnad mellan pojkar och flickor som upplever att de får stöd i sitt idrottande 
hemifrån. Däremot är det fler pojkar som anser att de inte har stöd hemifrån, vi tror att detta 
beror på att de idrottar med idrotter som är svåra att komma och titta på, t.ex. styrketräning.    
 
På frågan om hur viktigt idrott är för föräldrarna fanns det knappt någon skillnad mellan 
pojkar och flickor. 
 
Vi trodde att tiden som ges eleverna efter lektionen kan vara missgynnande för flickor.  
Undersökningen visar att flickor är mer missnöjda med den tid som ges efter idrotten för att 
göra sig i ordning.  
44 procent av flickorna instämmer inte alls på att det ges tillräckligt med tid för att göra sig i 
ordning, medan det är 23 procent av pojkarna. 
Detta anser vi är en förklaring till att färre flickor än pojkar tycker att de blir andfådda eller 
svettiga på lektionen, vilket gör det svårare att få VG eller MVG. 
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Vi var nästan övertygade om att pojkar har ett högre betygsmål i ämnet idrott och hälsa 
än flickor.  
Svaret på enkätundersökningen visar en tydlig skillnad mellan pojkar och flickor. Bara 8 
procent av pojkarna skulle kunna tänka sig att få G som slutbetyg, resten siktar på VG eller 
MVG. Av flickorna nöjer sig nästan en av fyra med betyget G. 
Vi anser att om man har högre slutbetygsmål är det större chans att man får det.  
 
Skillnaden i förutsättningar vid betygsättning mellan pojkar och flickor i idrott och hälsa 
enligt vår undersökning är att fler pojkar idrottar mer med bollidrotter vilket också är den 
aktiviteten som förekommer oftast i idrotten. Detta ger dem en fördel på dessa lektioner. 
Pojkar har högre mål på sig själva och tycker de förtjänar ett högre betyg av vad flickor anser 
att de förtjänar. Det leder till att de kämpar och sliter för att synas och gör sitt bästa i de flesta 
situationer. Pojkar är mer aktiva på lektionerna än vad flickor är, en större del blir svettiga 
och/eller andfådda under lektionerna men detta kan bero på att flickor vill ha eller behöver 
mer duschtid efter lektionen för att göra sig i ordning.  
 

6.4 Användning i vår framtida lärarroll. 
 
Betygssättning är en väsentlig del av arbetet som lärare i grundskolan för de äldre åldrarna. 
Det är många ungdomars framtid som kan stå på spel om man inte vet på vad man ska sätta 
betyg och hur. Betygsättningen är svår men om den på något sätt betraktas som ojuste eller 
orättvis blir skolan också det. 
Man ska som idrottslärare ha i åtanke att flickor har det svårare att få ett högre betyg och att 
det finns orsaker till det. 
Man behöver inte ändra planeringen om man ser till att flickorna släpps fram och vågar vara 
med. Detta betyder inte att särundervisning är ett måste, men om det så behövs kan man 
använda sig av det ibland, detta skiljer sig från klass till klass. 
Dans och aerobics kan få med fler flickor på idrotten men det kan vara svårt att stimulera 
pojkarna, det gäller att få med både pojkar och flickor på dans och bollspel. 
Vi tycker att lärarna ska föra en diskussion med eleverna om hur mycket tid det krävs för att 
göra sig i ordning efter idrotten. Detta för att alla ska vilja vara med och att flickorna ska 
anstränga sig mer, visa framfötterna. 
Det är viktigt som idrottslärare att veta om eleverna känner sig trygga och att de är nöjda med 
idrotten.  
Vi tycker att det är viktigt att läraren kan lyfta fram bra beteenden och prestationer men också 
de elever som behöver uppmuntran. Gör man det känner eleverna att deras prestationer är 
viktiga och försöker göra bra ifrån sig. 
 

6.5 Framtida forskning. 
 
De frågeställningar vi lyft upp ser vi som mycket intressanta, både för oss som blivande 
idrottslärare och säkerligen finns många idrottslärare ute på skolorna som gärna vill ha svar på 
dem. 
Vi har inte försökt att hitta något exakt svar på varför det är så att pojkar får högre betyg än 
flickor men vi har försökt belysa olika aspekter. 
Att mer undersöka betydelsen av ”omställningstiden”, dvs. hur lång tid flickor behöver på sig 
för att dusch och göra sig i ordning efter gymnastiken för att kunna vara med och kämpa och 
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bli svettiga – det saknade vi. Djupintervjuer med flickor och pojkar kan hjälpa till för att 
förstå hur de tänker och hur det ser ut i omklädningsrummen efter lektionen.  
Förändring av aktiviteterna i årsplaneringen – att se om detta påverkar möjligheten för flickor 
att vara med och kämpa om de högsta betygen på ett mer rättvisande sätt känns också som ett 
spännande forskningsfält. 
En forskning där man kollar hur bollrädsla uppkommer och hur man kan arbeta sig bort från 
rädslan tycker vi skulle vara användbart som idrottslärare, samt hur man ska kunna intressera 
och motivera pojkar för dans och aerobics ser vi som intressanta områden.  
 
En undersökning redan i årskurs 7 om vilket betygsmål eleverna har med idrott och hälsa kan 
ge ett mycket annorlunda svar. Man kan samtidigt fråga om varför de har just det målet.  
Detta för att på vårterminen i årskurs 9 har eleverna redan gått 5/6 delar av ”högstadiet” samt 
att de redan fått ett betyg som kan ändra deras betygsmål. 

Forska vidare på vad som skulle hända om man separerade pojkar och flickor, dvs. 
särundervisning. Man kan ha separerade pojkar och flickor i några klasser och integrerad 
undervisning i de andra.  Blir det någon skillnad vid betygsättningen. 
 
Slutligen vill vi lyfta fram behovet av forskning kring hur teori och aktivitet kan kombineras 
optimalt i Idrott och hälsa Vi är också nyfikna på om mer teoridelar skulle förändra 
betygsfrekvensen. 
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Bilaga 1. 
 

                 Var vänlig markera ditt svar genom ett X i rutan 
 
1 Är du?     

 
   
Kille  Tjej  
 
2. Idrottar du i någon idrottsförening?  
 
   
Ja  Nej 
 
3. Idrottar du utanför en idrottsförening?  
 
   
Ja  Nej 
 
4 Hur många gånger i veckan är du fysisktaktiv?  
Minst 40 minuters fysisk aktivitet.  
 
      
1 2-3 4-5 6-8 9 eller fler 
 
 
5. Vilka idrotter sysslar du med på fritiden? 
Stryk under de idrotter du är aktiv i. 

1.  Hockey, handboll och/eller bandy 
2.  Fotboll, basket, innebandy och/eller volleyboll 
3.  Brottning, boxning och/eller kampsport  
4.  Racketsport, simning, friidrott och/eller orientering  
5.  Gymnastik, dans, och/eller aerobics  
6.  Övrig idrott. Skriv vilken på raden under.  

 
 
 
Var vänlig markera ditt svar genom att ringa in det svar som stämmer bäst. 
 
 
6. Det händer sällan att mina föräldrar kollar på mina träningar/matcher eller 
idrottsuppvisningar? 
 
Instämmer helt     Instämmer nästan     Instämmer lite    Instämmer inte alls 
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7. Mina föräldrar tycker det är viktigt med idrott? 
    
Instämmer helt     Instämmer nästan     Instämmer lite    Instämmer inte alls 
 
 
 
8. Jag deltar i ämnet idrott och hälsa bara för att få ett betyg? 
 
Instämmer helt     Instämmer nästan     Instämmer lite    Instämmer inte alls 
 
 
9. Jag är alltid ombytt och deltar aktivt på lektionerna? 
 
Instämmer helt     Instämmer nästan     Instämmer lite    Instämmer inte alls 
 
 
10. Jag blir andfådd eller svettig nästan varje gång jag är med? 
 
Instämmer helt     Instämmer nästan     Instämmer lite    Instämmer inte alls 
 
 
11. Jag tycker att det ges tillräckligt med tid för dusch och att göra sig i ordning efter 
Idrotten? 
 
Instämmer helt     Instämmer nästan     Instämmer lite    Instämmer inte alls 

 
Var vänlig markera ditt svar genom ett X i rutan 
 
12. Vad har du för slutbetygsmål? 
 
    
IG G VG  MVG 
 
 
13. Vad fick du för betyg i idrott och hälsa höstterminen 2004? 
 
    
IG G VG  MVG 
 
 
Tack för ditt samarbete!!! 
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Bilaga 2. 

PRESSMEDDELANDE 2003-03-12 

Pojkars intressen styr ämnet idrott och hälsa  
 
Skolverkets utvärdering av ämnet idrott och hälsa visar att undervisningen är 
anpassad till pojkars intressen. Det är också ett ämne där pojkar har högre 
betyg och där fler pojkar än flickor får betyg. Skillnaderna har dessutom 
förstärkts under de senaste fem åren. Samtidigt finns positiva inslag som visar 
att de flesta lärare och elever trivs med ämnet och att prestation och 
konkurrens har tonats ned.  

Ämnet idrott och hälsa har utvärderats och ger underlag för breda reflektioner om ämnets 
ställning. Utvärderingen består av enkäter bland skolledare, lärare och elever. Analyser har 
gjorts av läroplaner, arbetsplaner, läromedel och media. Lärare har dessutom intervjuats. En 
mångvetenskaplig grupp av forskare vid Örebro Universitet, Institutionen för idrott och hälsa, 
har på uppdrag av Skolverket genomfört utvärderingen.  

Utvärderingen visar att det är stor skillnad mellan hur pojkar och flickor uppfattar ämnet 
idrott och hälsa. Pojkarna tycker oftare att det är roligt och att de får visa vad de kan. De 
känner sig duktiga och trygga. Flickorna känner sig oftare klumpiga och dåliga. De säger 
mindre ofta att de får visa vad de kan. En förklaring till skillnaden kan vara att undervisningen 
är mer anpassad till pojkarnas intresse och behov. Studien visar att de aktiviteter som är 
populära bland pojkarna, företrädesvis bollspel, är de aktiviteter som är vanligast.  

Betygsskillnader 
Ämnet idrott och hälsa är också ett ämne där pojkarna har högre betyg och färre icke 
godkända än flickorna. Läsåret 2001/02 hade 64,9 procent av pojkarna i år 9 VG eller MVG i 
ämnet idrott och hälsa. För flickorna i år 9 så har 52,7 procent VG eller MVG. Det är det enda 
skolämne där flickor i större utsträckning än pojkar inte når målen i år 9. Flickorna anser att 
de inte ska ha lika höga betyg som pojkarna. Detta återspeglar skillnader i hur de tycker att de 
får visa vad de kan, vilket pojkarna i större utsträckning anser sig få. Det är dock något 
mindre könsskillnader i gymnasiet jämfört med grundskolans år 9. 

Skolledarna framhåller att det är viktigt att skolans undervisning i idrott och hälsa ger 
eleverna möjlighet att ha roligt genom fysisk aktivitet. Undervisningen ska ge förbättrad fysik 
och en positiv syn på kroppen samt sociala färdigheter. Prestation, tävlan och konkurrens har 
tonats ned. Att hälsa är en central del i ämnet i den nya kursplanen märks inte på skolorna. 
När hälsan behandlas är det främst som ett teoretiskt inslag och inte som en integrerad del i de 
fysiska aktiviteterna.  

De flesta lärare och elever trivs med ämnet. En stor grupp elever tycker också att de lärt sig 
mycket i ämnet. Många elever som på grund av fetma eller annan problematik är fysiskt 
inaktiva på fritiden är inte heller aktiva eller delaktiga i idrott och hälsa i skolan. Deras 
lärande blir litet samtidigt som de utvecklar en negativ inställning till allt som har med ämnet 
att göra. Reflektion, samtal och diskussion är andra inslag som mycket sällan syns i ämnet.  




