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Abstrakt 
 
Denna studie har undersökt om det är innehållet på lektionerna i ämnet idrott och hälsa 
som gör att flickor har sämre betyg i ämnet idrott och hälsa än pojkar. Vi har gjort en 
studie på två gymnasieskolor i norrbotten där vi genom enkäter tagit reda på vad eleverna 
tycker om innehållet på idrottslektionerna. I enkäten har vi även frågat om elevernas 
tankar kring betyg. Vi har kommit fram till att flickors och pojkars favoritidrott är 
bollsport, men förutom det har de olika favoritaktiviteter på idrottslektionerna. Flickorna 
vill ha mer estetiska idrotter för att kunna förbättra sitt betyg, medan de estetiska 
idrotterna var de som pojkarna ville ha minst av på idrottslektionerna. Vi har även 
inkluderat fyra intervjuer i studien där vi intervjuat två kvinnliga idrottslärare och två 
manliga idrottslärare på två gymnasieskolor för att få en djupare insikt i hur lärarna 
tänker när de sätter betyg och hur mycket elevernas önskemål om innehållet på 
idrottslektionerna spelar in i planeringen. Lärarna anser att de rådande betygskriterierna 
är svårtolkade och en av skolorna använde sig av lokala kriterier för att underlätta 
betygssättning. Hur mycket eleverna kan påverka innehållet på idrottslektionerna varierar 
från skola till skola. I dagsläget ser det ut som om innehållet på idrotten är mer anpassat 
efter pojkarnas önskemål.  
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1. Bakgrund 
 
I detta kapitel ger vi en bakgrund med litteraturstudier som grund för vår undersökning. 
Bakgrunden innehåller idrottshistoria och mer aktuella studier kring betyg, kön och 
undervisningsformer. Avslutningsvis presenterar vi vårt syfte. 
 

1.1 Inledning 
 
Den senaste tiden har diskussionen kring betygsskillnaderna i idrott och hälsa tagit fart.  
En undersökning gjord av Eriksson et al. (2003) av Örebro Universitet visade att pojkar i 
större utsträckning än flickor får de högre betygen. (s 8) Andelen MVG för kvinnor på 
gymnasiet är 17,9 %, medan MVG för männen är 26,1 %.  Ser man till betyget VG har 
kvinnorna 39,9 %, medan männen ligger på 40,8 %. Bland icke godkända elever är 
skillnaderna inte stora då 5,1 % av kvinnorna och 4,9 % av männen får det betyget. Ju 
högre upp i betygsskalan man kommer desto tydligare syns det att det är pojkarna som får 
de högsta betygen. 
 
Läroplanerna, både den för gymnasiet och högstadiet, ger tydliga anvisningar kring 
jämställdhet och rättvisa. 
 

Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna 
delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet. (E.www.skolverket.se, 
Läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) 94, 050503) 
 

Kursplanen för gymnasial utbildning kräver ökade förutsättningar för jämställdhet. 
 

I ämnet behandlas även frågor om förståelse av människors olika förutsättningar för 
fysisk aktivitet samt hur idrott kan bedrivas tillsammans och på lika villkor för att öka 
förutsättningarna för jämställdhet.  (B.www.skolverket.se, Kursplanen för Idrott och 
Hälsa, 050503) 

 
Läroplanen för gymnasiet ger lärarna tydliga instruktioner om att skolan skall förankra de 
värden som vårt samhällsliv vilar på t.ex. jämställdhet mellan kvinnor och män.  
Kursplanen säger att den jämställdheten ska uppstå på idrottslektioner som ska 
genomföras på lika villkor för att öka förutsättningarna för jämställdheten. Detta betyder 
att många idrottslärare i Sverige väljer att undervisa de flesta lektionerna som 
samundervisning. Ett av problemen kan ha uppmärksammats av Annerstedt, C. Peitersen, 
B. Rönholt, H. (2001) då Annerstedt påpekar att lärarutbildningarna innehåller för lite 
praktisk utbildning i att sätta betyg. I Utvärderingen av den nya lärarutbildningen vid 
svenska universitet och högskolor, Gabrielsson A-B (2005) har utvärderarna kommit 
fram till att 40 % av dem som började den nya lärarutbildningen 2000 och 48 % av dem 
som började 2001 inte fått någon undervisning om prov och kunskapsbedömning. 
Rapporten påpekar även att kunskapsbedömning är en bra kunskap att lära sig även för 
dem som läser till lärare för lägre åldrar där prov inte används för att bedöma kunskap. 
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”Att kunna göra kunskapsbedömningar torde vara ett centralt kunskapsområde för varje 
lärare” (Gabrielsson A-B: 2005, del 3, s. 31) 
 

För att kunna sätta rättvisa betyg är det viktigt att idrottslärare är medvetna om att det 
finns en skillnad i vad kvinnor och män kan prestera. Rent fysiologiskt är det naturligt att 
det finns skillnader i prestationer när man ser till männens större dimensioner. Kvinnors 
träningsfysiologi kan beskrivas på följande vis. 
 

Största delen av den fysiologiska idrottsforskningen som bedrivits ända in i våra dagar 
(och fortfarande bedrivs) utgår från mannens kropp och mannens idrottsprestationer. 
Resultaten från denna forskning har i nästan samtliga fall blivit överförda till att också 
gälla kvinnor, trots att kvinnors och mäns fysiologi avviker från varandra på flera 
områden… Bortser man från kvinnors mindre dimensioner och mindre muskelmassa, är 
skillnaderna mindre uttalade. Kvalitativa skillnader är det inte tal om och 
träningsplaneringen görs naturligt nog efter samma principer både för män och kvinnor 
(Annerstedt och Gjerset: 2002, s. 434) 

 
För att alla elever ska få en lika stor möjlighet till ett bra betyg i ämnet idrott och hälsa så 
krävs det att ämnets innehåll är brett och att betygskriterierna är utformade så att inte 
prestationen är viktig för betyget. Undersökningen av Eriksson et al. (2003), visar att de 
vanligaste aktiviteterna på idrottslektionerna inte sammanstämmer med de aktiviteter som 
lärarna anser viktigast. Detta tyder på att lärarna i sin undervisning tar stor hänsyn till vad 
eleverna tycker är roligt. De aktiviteter som lärarna anser vara viktiga kommer i andra 
hand. De vanligaste aktiviteterna är bollaktiviteter, lekar och träning/motion. Dessa 
aktiviteter är enligt undersökningen väldigt populära bland pojkar, speciellt bollspelet och 
kommer på andra plats bland flickornas favoritidrotter. De mest populära aktiviteter 
bland flickor är dans och aerobics. Dessa aktiviteter förekommer väldigt sparsamt i 
undervisningen enligt undersökningen. En av de idrotter som lärarna anser viktigast är 
bollaktiviteter, medan dans/musik nämns bland de minst viktiga aktiviteterna. Här kan 
man tänka sig att det är majoriteten av eleverna, men kanske främst pojkarna, som mer 
eller mindre har fått välja bort dansen. Flera moment som lyfts fram i kursplanerna såsom 
friluftsliv, simning och orientering, lyfts inte fram i någon större utsträckning som 
vanliga aktiviteter.  
 
I riksidrottsförbundets En beskrivning av skolidrotten 1996 (Eriksson: 1996) så går det att 
se bollspelen dominerar även på skolornas friluftsdagar. Andra vanliga aktiviteter är 
friidrott, skidåkning, orientering och skridskosport. När lärarna planerar friluftsaktiviteter 
till friluftsdagar så blir det ofta aktiviteter som pojkar håller på med på fritiden. 
 

1.2 Sam- och särundervisning 
 
Sam- och särundervisning är termer för hur flickor och pojkar är uppdelade på 
idrottslektioner. En samundervisad klass är en klass där flickor och pojkar idrottar 
tillsammans på lektionen, medan en särundervisad lektion betyder att flickorna är i en 
grupp för sig och pojkarna i en grupp för sig. Ofta leder en särundervisad lektion till att 
de olika könen har olika idrottslärare och denna lärare är ofta av samma kön som 
eleverna dvs. flickgruppen har en kvinnlig idrottslärare. 
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Undervisning i idrottsämnet har varit indelat efter kön i över hundra år (1874-1982). 1982 
infördes samundervisning i skolorna. Särundervisning hade då fått en negativ klang och 
den ansågs vara odemokratisk. Samundervisning skulle ”välsigna” undervisningen 
genom att få tillstånd en utjämning mellan könsrollerna, ökad jämställdhet och att 
eleverna skulle lära sig att ta hänsyn mot varandra. “Man lär sig på ett naturligt sätt att 
pojkar och flickor har olika förutsättningar” (Carli: 1993). 
 
Det är synen på en undervisningsmodell som bygger på samundervisning för att få ökad 
jämställdhet som dagens läroplan och forskning vill få fram. ”Könsintegrerad 
undervisning uppfattas inte idag som ett måste, utan som en självklar möjlighet.” 
(Annerstedt et al.: 2001, s. 313) En könsintegrerad undervisning skall alltså möjliggöra 
att undervisningen utgår från individens behov som en bestämmande faktor i innehållet 
på lektionerna istället för könet. Dagens skola vill att elever förstår vad som skiljer 
flickor och pojkar och vad de har gemensamt, både fysiskt och mentalt. Genom att bli 
medvetna om detta kommer eleverna ett stort steg på vägen mot ökad förståelse för det 
andra könet. 
 

Idrottsundervisningen – oavsett om man har samundervisning eller könsuppdelat – bör 
syfta till att uppmärksamma flickor och pojkar i lika hög utsträckning. Man kan däremot 
inte automatiskt anta att samundervisning innebär jämställdhet och lika behandling, utan 
det tycks som om lärare inte alltför sällan behandlar pojkar och flickor på olika sätt.  
(Annerstedt, C. Peitersen, B. Rönholt, H: 2001, s. 164) 

 
En aspekt som lyfts fram under tidigare forskning är skillnaden mellan sär- och 
samundervisning. En av frontfigurerna som skriver om sam- och särundervisning är 
Barbro Carli. Hennes forskning vill visa att flickor inte har samma möjligheter att få lika 
bra betyg så länge som de delar idrottslektionerna med pojkarna. Den synpunkten delas 
av Olofsson och Wedman (1990). 
 

Samundervisning genomdrevs med förhoppningen att jämställdhet skulle uppnås. Enligt 
mitt förmenande är risken uppenbar, att den istället leder till att flickor och kvinnliga 
lärare, får inordna sig i det arbetsmönster som praktiserats och praktiseras av manliga 
lärare i pojkgrupper. Vad flickor vill göra faller i glömska eller ignoreras. Samidrott blir 
pojkidrott med deltagande flickor!  (Olofsson & Wester-Wedman: 1990, s. 109) 

 
Ett bra sätt att få en överblick över särundervisning fungerar så måste vi vända oss till ett 
annat land där särundervisning är norm. Särundervisning i idrott är något som är 
övergripande för den finska idrotten i skolan. Engström (2002) tar upp Marita Eklunds 
studie där hon har sett till finska gymnastiklärares erfarenheter av och attityder till 
gemensam undervisning av flickor och pojkar. 
 

Ekelund kommer fram till slutsatsen att lärare ofta har könsbaserade förväntningar och 
uppfattningar om elevernas förutsättningar och att de bedömer ett likartat beteende hos 
flickor och pojkar olika. Dessutom menar hon, att elevernas beteende ofta förklaras i 
enlighet med stereotypa könsmodeller. Slutsatsen som flera forskare drar är att pojkars 
fysiska, men också beteendemässiga dominans kombinerat med en maskulin 
tävlingsinriktad norm för idrottsundervisning, har medfört att flickorna blivit 
missgynnade. Ett examensarbete vid Idrottshögskolan pekar också på att inställningen till 
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ämnet hos grundskole- och gymnasieungdomar är mer kopplad till kön än till 
socialgrupp. (Engström & Redelius: 2002, s. 225) 
 

1.3 Kvinnligt och manligt perspektiv på idrott 
 
Kvinnligt perspektiv på idrott 
 
Scott Sörensen i Ganetz, Lövgren & Tebelius (1991) säger att flickor ofta har en mer 
negativ kroppsbild och att de oftare har en lägre självvärdering än pojkar. Ulla Tebelius 
(1991) hävdar att flickorna främst framhåller gemenskapen och sammanhållningen som 
det mest positiva inom idrotten. Detta förstärks genom en studie som Rolf Jonsson gjort 
på simmarflickor i Uppsala kommun. Studien visade på att flickorna hade en mer social 
inställning till sitt idrottande än pojkar. De tyckte att skolan och kamraterna var viktigare 
än tävlingsmomentet. (Ganetz, Lövgren & Tebelius: 1991) 
 
Tebelius hävdar också att samhället, reklam och massmedia ser till att forma flickornas 
kroppsmedvetenhet utifrån att se kvinnans kropp som ett objekt. Detta medför att många 
flickor får en självbild byggd på bristande tilltro till den egna kroppen och dess förmåga 
att uträtta något. (Ganetz, Lövgren & Tebelius: 1991) 
 
Kvinnor växer ofta i och efter genomgången pubertet både på längden och ökar i vikt. 
Dessa två faktorer gör ofta att idrotts- och tävlingsresultaten försämras vilket leder till att 
många flickor kan få en sämre självbild. Tebelius ger kritik till idrottsrörelsen och säger 
att denna är dålig på att möta tonårsflickor utifrån deras aktuella förutsättningar och 
behov. (Ganetz, Lövgren & Tebelius: 1991) 
 
En följd utav den massmediala synen på kvinnokroppen blir att en del flickor vill dölja 
sin kropp. Ett bra exempel är att de på simningen väljer att klä sig med skjorta och långa 
shorts för att dölja sin kropp, vilket inte nödvändigtvis betyder att de är överviktiga, utan 
beror allt för ofta på en negativ självbild. Flickornas kropp genomgår i den senare delen 
av puberteten en förändring i storlek och längd, vilket leder till en sämre kroppskontroll 
för många. Att en idrottslärare ska anpassa sina idrottslektioner efter de nya 
förutsättningarna för eleverna, kan bli svårt på grund av att de kroppsliga förändringarna 
sker individuellt.  
 
Manligt perspektiv på idrott 
 
Som kontrast till den kvinnliga synen på idrottande föll det naturligt att här ta upp lite om 
den manliga synen på idrotten. Genom historien har idrotten funnits till för männen. Det 
manliga idrottandet ser annorlunda ut i dagsläget än de gjorde på de gamla grekernas tid, 
men de psykiska aspekterna är fortfarande de samma. Sociologen Thomas Johansson i 
Brännberg (1998) skriver följande. 
 

Den manlige bodybuildern står som en metafor för en manlighet i gungning: en manlighet 
som desperat söker förebilder, men som samtidigt förkastar dessa. Den groteske manlige 
bodybuilderkroppen möter såväl beundran som avsky: denna kropp tillhör en främling, men 
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handlar om en främling som många män på något sätt känner sig berörda av. (Brännberg: 
1998, s. 165) 

 
Det manliga perspektivet innebär ofta att gruppen ska härdas, ska underkastas viljan. 
 

Amerikanska maratonlöpare talar ofta och gärna, inte bara om svett och uppkastningar, 
utan också om blod i urinen och avföringen, om tarmgaser och diarréer… En excentrisk 
man vid namn Marvin Rothenstein, känd för att löpa mer än ett helt maratonlopp per dag, 
berättar utförligt om sina blodiga shorts. (s. 169) 

 
I den manliga idrottsvärlden kan normer, hierarki och konkurrens överföras till 
kommande generationer. Idrotten skapar en viss typ av manlighet 
 

”En förklaring till männens vilja att utestänga det motsatta könet skulle kunna vara att 
idrotten och dess värld utgör en samhällelig institution där en viss form av maskulinitet 
skapas. Michael Messner menar att när pojkar idrottar lär de sig inte enbart ett spel utan i 
första hand blir de insocialiserade i att bejaka konkurrens och en hierarkisk ordning vilket 
skapar en viss typ av maskulinitet. ” (s. 163) 
 

Idrottsrörelsen påverkar skolidrotten genom att föra in tävlingsmomentet från sporten. 
Detta leder till att pojkarna vill tävla, vinna och prestera goda resultat, en direkt 
avspegling från tävlingsidrotten. Den bilden media målar upp är att enbart vinnarna och 
de som presterar bäst syns och respekteras mest. Det är väldigt svårt för en idrottslärare 
att dämpa tävlingslusten som pojkar har med sig från tävlingsidrotten. Tävlandet är för 
många pojkar den främsta motivationsfaktorn medan de flesta flickor anser att den 
sociala biten är minst lika viktig. (Ganetz, Lövgren & Tebelius: 1991) 
 
Kvinnligt idrottande genom historien 
 
Tidigare sysslade kvinnorna främst med gymnastik eftersom det ansågs vara ”nyttigt” för 
en blivande mamma. Idrotten har sitt ursprung långt tillbaka i historien t.ex. 
gladiatorspelen, torneringar och så vidare. På den tiden var all idrott enbart tillgängligt 
för männen med vissa få undantag såsom kvinnorna i forna Egypten som deltog i 
kroppsövningar och olika lagspel. 
 
Eva Olofsson är universitetslektor på Umeå universitet. Hennes forskningsområde är 
idrott och kön. Just nu ingår hon i ett projekt som kallas ”Läraren i 
samhällsomvandlingen 1940-2003; den goda läraren som diskursiv konstruktion på olika 
samhälleliga arenor”. Hennes forskning avser idrottsläraren. Hon har skrivit texter som 
Har kvinnorna en sportslig chans? Den svenska idrottsrörelsen och kvinnorna under 
1900-talet (doktorsavhandlingen) och En katt bland hermeliner - forskningsöversikt om 
kvinnor och ledarskap. Hon beskrev idrottens genussystem med slutsatsen att ”idrotten 
har skapats av och för män och dessutom beskrivits av män”. 

Enligt Olofsson, så dröjde det ända fram till 1970-talet innan den breda kvinnoskaran på 
allvar kom in i idrottsrörelsen. Det var framförallt i bollspelen som utvecklingen tog fart 
under 70-talet. Den moderna idrotten växte fram i ett led utifrån nationalistiska och 
militära motiv för att fostra pojkar till män med typiska manliga egenskaper som mod, 
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självbehärskning, beslutsamhet och handlingskraft. Till skillnad från dagens idrott vars 
motivation är den hälsofrämjande aspekten och det sociala bidraget som idrotten ger. 

Olofsson (1989) har granskat maktpositionerna inom idrottsrörelsen och kommit fram till 
att det är nästan uteslutande män som innehar de högsta posterna såsom chef, 
styrelseordförande, manager inom idrotten. Det är få kvinnor som finns med som 
ledamöter, sekreterare, kassörer osv. Till och med i sporter som domineras av kvinnliga 
deltagare är det männen som styr. Detta menar Olofsson försvårar utvecklingen som 
avser att göra idrottsrörelsen till en jämställd idrottsrörelse. Hon menar att den svenska 
idrottsrörelsen inte är jämställd eftersom hon anser att männen har makten, vilket gör att 
de har kontrollen över kvinnorna och deras idrottsutövning. Det är männen som får 
definiera vad som är det korrekta idrottsliga beteendet.  
 
Kvinnors idrottsutövning är underordnad männens. Den har sämre materiella villkor och 
sämre status. Eftersom det är männen som styr över resurserna så blir dessa till större 
grad tilldelade männen. 
 
Olofsson konstaterar att det inte finns någon kvinnlig idrott. Det finns endast kvinnliga 
deltagare i mannlig idrott. De biologiska, psykologiska och sociala skillnader som trotts 
allt finns mellan könen ger kvinnligt idrottande ett sämre värde. Antingen kommer de att 
prestera sämre om reglerna är identiska eller så måste de få ett handikapp för att komma 
upp till männens prestationsnivå. (Olofsson, E: 1989) 
 
Sättet marknaden värderar idrottsprestation i pengar påverkar också idrottsverksamheters 
sätt att värdera menar Olofsson. Effekten blir att männens prestationer värderas högre. 
 

Tävlingsidrotten förutsätter kvinnans likhet med mannen, kvinnan är fysiskt 
underlägsen mannen, kvinnan presterar sämre resultat, kvinnors idrottsprestationer 
får lägre värde det lägre värdet legitimeras av marknaden, kvinnors villkor inom 
idrotten blir sämre än männens. (s. 194) 

 

1.4 Idrottsrörelsen 
 
Den kritik som Olofsson ger i det föregående kapitlet är något som idrottsvärlden 
försöker åtgärda. Då man läser riksidrottsförbundets rekommendationer kring 
jämställdhet hittar man följande på deras hemsida. 
 

Flickor och pojkar, kvinnor och män inom idrottsrörelsen ska ha samma rättigheter, 
skyldigheter och möjligheter och de ska dela inflytande och ansvar. (C.http://www.rf.se, 
05.02.17) 

Det kvinnliga deltagandet i idrottsrörelsen har fått ett relativt långsamt uppvaknande. 
Efter det andra världskriget började idrottsrörelsen att expandera och intresset för 
kvinnligt idrottande började ta fart. Det dröjde till 1970-talet innan intresset kulminerade 
och 1976 fick kvinnlig idrott sitt första officiella öronmärkta bidrag. 1977 antogs 
handlingsplanen Idrott tillsammans – på samma villkor för kvinnor och män, flickor och 
pojkar. Det steg som togs för kvinnligt idrottande då var mest kvantitativa. Idrottsrörelsen 

http://www.rf.se
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ville se fler kvinnor involverade i idrotten. 1989 antogs en ny handlingsplan Idrottens 
jämställdhetsplan som såg kvinnligt idrottande som en rättvisefråga. Kvinnors deltagande 
blev mer kvalitativt. (Engström & Redelius: 2002) 

På riksidrottsförbundets hemsida ges tydliga signaler på att kvinnors deltagande i 
idrottsrörelsen både som aktiva och som ledare är ett krav som idrottsrörelsen ställer på 
sig själv. 

Sedan 1999 bedrivs idrottens jämställdhetsarbete med en delvis ny inriktning. 
Jämställdhet ska inte längre ses som en egen, speciell fråga vid sidan av andra, utan 
snarare som en aspekt som ska genomsyra hela idrottsrörelsen. Det handlar bl.a. om 
frågor som hur resurser fördelas och vilka normer som styr organisationen och 
verksamheten. Jämställdhetsarbete handlar i mångt och mycket om att förstå och 
synliggöra idrottens strukturer och maktfördelning. (C.http://www.rf.se, 05.02.17) 

Kvinnorna utgör 38 % av idrottens medlemmar, men bara 27 % av ledamöterna i 
specialförbundens styrelser. I den jämställdhetsplan som antogs av RF-stämman, var ett 
del mål att kvinnor och män ska vara representerade med minst 40 % i rådgivande och 
beslutande organ. Idag, nästan 15 år senare, har detta mål uppnåtts av endast 18 av de 67 
förbunden. I tre förbund bågskytte, rodd och tyngdlyftning, finns inga kvinnor alls i 
styrelsen. (D.http://www.rf.se, 05.02.17) 

Idrottsrörelsen är en av orsakerna till att många elever och lärare blandar ihop tävling och 
idrott. Skolidrotten ska inte, enligt de styrdokument och lagar som finns, främja tävling. 
Många lärare ser fortfarande hög prestation som ett betygskriterium för MVG. För de 
lärare som starkt hävdar att prestationen inte ska spela avgörande roll för att få ett bra 
betyg ges inte mycket stöd till att hitta andra vägar till att bedöma eleverna. Ofta görs 
istället bedömningen genom att se på engagemang och inställning, begrepp som i sig 
själva är luddiga och svårbedömda. Genom att bedöma elevernas kunskaper inom 
området hälsa har många av de eleverna som inte klarade av att prestera högt fått en 
chans att visa sina kunskaper. I följande kapitel tas de betygskriterier upp som finns som 
stöd för lärarna i idrotten. 

 

1.5 Bedömning och betyg 
 
Betygssystemen har gått från det såkallade normrelaterade systemet där eleverna 
tilldelades betyg utifrån en normalfördelningskurva. Ett visst antal elever fick ett högt 
betyg och det skulle finnas lika många ungefär i varje klass merparten av eleverna 
hamnade alltså kring ett medelbetyg. Dagens betygssystem bygger på att de mål en elev 
skall uppnå för att få ett visst betyg identifieras i förväg. Det målrelaterade systemet har 
kommit i användning i och med den senaste läroplanen. (Annerstedt: 2001) 
 
I och med Lpf 94 har vi i Sverige ett målrelaterat betygsystem. Eleverna ska uppnå flera 
olika mål inom varje ämne. Betyg uttrycker i vilken mån eleven har nått upp till de 
fastställda kursmålen. Som stöd för betygssättningen finns ämnesspecifika kriterier för 
olika kvalitetssteg. Mål att uppnå anger det minimum av kunskaper en elev ska ha 

http://www.rf.se
http://www.rf.se
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uppnått under den tid som studierna i ämnet eller kursen omfattar. Det finns även kriterier 
som eleven måste uppfylla för att uppnå ett visst betyg. 
(A.www3.skolverket.se/ki03/front.aspx, 2005-04-27) 
 
När det gäller bedömning och betygsättning är den grundläggande principen att alla ska 
bedömas på ett likvärdigt sätt. Ingen ska missgynnas på grund av sitt kön, sin religion, sitt 
etniska ursprung, sitt språk, sin sexuella läggning eller sin fysiska, psykiska eller sociala 
särart. (Lpf 94) 
 
Eriksson et al. (2003) har visat att många lärare upplever de nuvarande kriterierna för 
betygssättning som luddiga. I samma undersökning redovisas resultat på en enkätfråga 
där eleverna fick svara på om dem bedömde att läraren var rättvis i sin bedömning i form 
av det betyg de skulle få. 50 % av flickorna på gymnasiet tycker att läraren ÄR rättvis i 
sin bedömning, medan 48 % av pojkarna anger det svaret. 14 % av flickorna på 
gymnasiet tycker att läraren INTE ger rättvisa betyg, medan 17 % av pojkarna anger det 
svaret. När enkäten frågade pojkar och flickor vilket slutbetyg de förtjänade i Idrott och 
Hälsa så svarade 44 % av pojkarna att de förtjänade MVG, medan bara 20 % av flickorna 
angav att de förtjänade ett så högt betyg. 36 % av pojkarna anser att de är värda ett VG 
medan en majoritet, närmare sagt 54 %, av flickorna tyckte att de var värda det 
slutbetyget. På slutbetygsnivå G tyckte 17 % av pojkarna att de skulle hamna, medan 24 
% av flickorna tyckte att det var det betyget de förtjänat. 3 % av pojkarna ansåg att de 
inte var värda ett betyg, medan 2 % av flickorna ansåg att de inte var värda ett slutbetyg.  
 
Att bedöma elever i Idrott och hälsa betraktas ofta som annorlunda från att bedöma elever 
i andra ämnen. Annerstedt, C. Peitersen, B & Rønholt, H. (2001) säger att istället för att 
bedöma en rad skriftliga svar så måste man kunna bedöma utförande av fysiska 
prestationer på mycket kort tid. Detta kan vara mycket svårt och ställer stora krav på 
lärarens bedömningsförmåga. Ett problem när det gäller att sätta betyg i idrott och hälsa 
är att det finns delade meningar på vad och hur man skall bedöma. Ska man bedöma 
prestationen eller hur mycket man ”kämpar” i första hand? Det är viktigt att lärare åker ut 
på konferenser och diskuterar med varandra för att kunna träna sig i att bedöma, och 
bedöma på ett likvärdigt sätt. 
 
Annerstedt et al. (2001) ger även lärarutbildningen kritik eftersom de flesta lärare inte har 
fått någon utbildning eller träning i att sätta betyg innan de lämnat lärarutbildningen och 
själva skall betygsätta sina elever. Detta kan medföra att det är stora skillnader på hur 
lärare sätter sina betyg. I den kritiken instämmer den nationella utvärderingen 
Gabrielsson (2005).  
 
I kursplanen för Idrott och Hälsa A ges hälsoaspekten en tydlig roll i betygskriterierna. 
 
– För betyget godkänt ska eleven kunna redogöra för hälsa och välbefinnande, samt om 
kostens betydelse för hälsan. 
 
– För betyget Mycket väl godkänt krävs att eleven utvecklar färdigheter och metoder i ett 
flertal aktivitetsformer och bedömer dess hälsoeffekter. Eleven ska också kunna se 
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samband mellan livsstil, livsmiljö och hälsa, samt kunna dra slutsatser om begreppet 
livskvalitet med utgångspunkt från dessa samband.  
 

1.6 Lektionsinnehåll Idrott och Hälsa 
 
Historiskt perspektiv på innehåll 
 
Fysisk fostran i skolan är absolut inte något nutida påhitt. Redan i tidigmodern tid så 
förstod man i pedagogiska sammanhang att fysiskfostran var. T.ex. talar en skolordning 
från 1649 om ledighet och kroppsövningar. Med 1807 års skolordning kommer man in i 
gymnastikens moderniseringsfas. 1813 startar Ling GCI med syftet att utbilda 
gymnastiklärare att stärka de svenska gossarnas fysiska förmåga. Linggymnastiken kunde 
delvis utföras av kvinnor. Övningsinnehållet konkretiseras med termer som ”kliva, 
hoppa, voltigera, simma med mera”. (Blom & Lindroth: 1995) 
 
På 1860-talet tilltog intresset för det militära innehållet på gymnastiklektionerna under 
intryck av växande yttre oro och hot. I slutet på 1800-talet talades mycket om 
formalutbildning ”gymnastik och militärövningar” och realutbildning ”Lek/idrott 
inklusive fäktning”. (Blom & Lindroth: 1995) 
 
På 1900-talet startade idrotten sin frammarsch i det svenska samhället och i skolan. Det 
förklarar den successiva övergången från gymnastik till lek/idrott i skolan. Tydligast kan 
en vändpunkt inom skolidrotten urskiljas 1950-talet då föreningsgymnastiken delvis 
sportifierades och reducerade det lingianska arvet. Linggymnastiken försvinner från 
skolans kursplaner. Tävlingsidrotten tränger sig djupare in i skolan. Idrottsgymnasiernas 
tillkomst på 1970-talet pekar på idrottsrörelsens stora inflytande. I och med 1980-talet har 
den klassiska ”gympaläraren” ersatts av den modernare idrottsläraren. Namnändringen 
visar på övergången från gymnastik till idrott som huvudsakligt innehåll.(Blom & 
Lindroth: 1995) 
 
Bollsporter har fått en enormt stor roll inom de samundervisade idrottslektionerna och 
den populariteten ifrågasätts knappt förrän början på 2000-talet. Dans och diverse rörelser 
till musik börjar få ett ordentligt fotfäste, men då det dröjt ända fram till senare tid innan 
man verkligen uppmärksammat flickornas lägre betyg i idrott och hälsa så har inte arbetet 
med att ”av-maskulinisera*” idrotten tagit fart. 
 
*av-maskulinisera är av oss en påhittad term som avser det arbete som idag görs i skolorna för att göra 
idrotten mer jämställd. 
 
Dagens perspektiv på innehåll i gymnasieskolan 
 
Tidigare kursplaner har tydligt angivit det innehåll som ska finnas. Gällande kursplan för 
ämnet idrott och hälsa nämns några aktiviteter som ska finnas med på alla skolors 
idrottsundervisning t.ex. simning och dans. Sedan kan skolorna till stor del bestämma 
över den resterande delen av idrottslektionernas innehåll. Idrottslärarna på skolan får utan 
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några tydligare grunder bygga upp lektionerna utifrån sin egen uppfattning av vad som 
behövs på idrotten i skolan så länge kursplanernas mål uppfylls.  
 

”Enligt skolledarna finns en lokal arbetsplan i drygt 70 % av skolorna. Drygt hälften av 
skolorna har lokala betygskriterier i Idrott och hälsa till grund för betygssättningen i 
ämnet. Detta är betydligt vanligare i gymnasieskolan (81 %) än i grundskolan (36 %). 
Nästan alla skolledare anser att ämnet bidrar till skolutvecklingen. 99 % av 
grundskolorna och 93 % av gymnasierna.” (Eriksson: 1996, s. 14) 

 
Det finns dock vissa saker man bör tänka på som idrottslärare.  

 
”Ämnet skall stimulera till medvetenhet om den egna livsstilens betydelse för hälsan. 
Inga specifika idrotter nämns som obligatoriska mer än att eleverna skall kunna simma 
och orientera. Detta kan tolkas som att ämnets mål breddats ytterligare, samtidigt som 
ämnets obligatoriska tidstilldelning minskats ytterligare.” (Annerstedt: 2001, s. 108) 
 

Innehållet på idrottslektionerna får formas väldigt fritt av idrottslärarna i samråd med 
eleverna. De riktlinjer som ges i kursplanerna ger en väldigt stor rörelsefrihet åt lärarna 
och eleverna för att utforma innehållet som de vill. De lokala kursplaner som görs på 
många skolor är ett stort stöd, men mycket av arbetet kring utformandet av lektionerna 
lämnas åt läraren. Därför är det viktigt att lärarkåren i svenska gymnasieskolor består av 
många olika sorters kompetenser. Det är lätt för en idrottslärare som själv idrottar att 
känna sig trygg med att undervisa i den egna idrotten än andra. Det stöd som 
idrottslärare, utan bakgrund inom en speciell idrott kan ge, är ofta ovärderligt. Att 
utforma kursplanerna i idrott och hälsa så att utbudet blir så varierat att alla elever, både 
pojkar och flickor hittar sin egen idrott är viktigt. 
 
Kursplanen Idrott och Hälsa 
 
En generell bild av mål och innehåll i idrott och hälsa på gymnasiet kan, enligt vår 
tolkning, sammanfattas på följande sätt. (Bakgrundsmaterialet hämtat från 
B.www.skolverket.se senast uppdaterat 2005-02-23) 
 
Mål 
 

- eleverna skall ha en bred kunskap på hur idrottande kontra dåliga vanor påverkar 
den enskilda elevens hälsa 

- eleven skall ha kunskaper i flera olika rörelseaktiviteter och kunna fördjupa sig i 
de aktiviteter som de själva valt 

- eleven skall ha en god kroppsuppfattning 
- eleven skall kunna kombinera rörelse med musik samt vara förtrogen med några 

danser 
- goda livräddningskunskaper 

 
Innehåll 
 

- friluftsaktiviteter 
- brett sortiment av olika rörelseaktiviteter 
- musik och rörelse 
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- aktiviteter som är i koppling till hälsoaspekten 
- ergonomi, stresshantering och miljö 

 
Ur denna generella bild finns det inget i kursplanerna som säger att bollsporter skall ta 
upp så mycket av tiden på idrottslektionerna som det gör. Tvärtom så verkar det som om 
tiden som används för att utöva bollsporter inte kan bli stor, eftersom det finns så många 
andra aktiviteter och uppgifter som skall hinnas med. Eftersom specifika idrotter inte 
nämns i kursplanen kan läraren istället ha med aktiviteter som passar de flesta. Detta i sin 
tur antyder att flickorna innehållsmässigt inte borde ha sämre möjligheter till att få ett bra 
betyg. 
 

I en studie av hur idrottslärare ser på ämnet idrott och hälsa i gymnasieskolan, 
framkommer det att cirka hälften av de tillfrågade lärarna anser att ämnet har blivit mer 
hälsoinriktat. Tyvärr ger inte studien svar på frågan vad i undervisningen som gjort att 
ämnet blivit mer hälsoinriktat. Cirka en tredjedel påstår att de har mer teoriundervisning 
än tidigare (Fernbrant. T, 1997). Idrottslärarna har ett paradox att hantera. Stoffet som 
lärarna åläggs att hantera har ökat enormt samtidigt som tiden till förfogande för 
idrottsämnet har minskat. (Engström och Redelius: 2002, s. 229) 
 

Som kursplanerna och läroplanerna är utformade borde inte något av könen ha fördelar 
jämfört med det andra, men eftersom det är lärarens egna tolkningar som ligger till grund 
för innehållet på idrottslektionerna så kan det på vissa skolor bli så att aktiviteterna är 
bättre anpassade för det ena könet. 
 

2. Syftet 
 
Syftet med vårt arbete är att utreda om det kan vara innehållet på idrottslektionerna som 
gör att flickorna har sämre betyg i idrott och hälsa än pojkarna och hur flickorna uppfattar 
skolidrotten. 



12   

3. Metod 
 

3.1 Undersökningsgrupp 
 
Vi har bestämt oss för att genomföra vår undersökning på våra två praktikplatser i 
norrbotten. Sammanlagt ska vi dela ut runt 300 enkäter. Vi ska även hålla i intervjuer i 
vilka vi ska vända oss mot dels idrottslärare, men även mot elever för att få fördjupad 
kunskap kring hur de resonerar kring innehåll och betyg.  
 
Enkäterna lämnades ut till hela klasser vilket medförde att vi inte lyckades med att lämna 
ut alla 300 enkäter. Utav de enkäter som vi lämnade ut var 12 stycken oanvändbara. 
Vissa elever hade glömt fylla i andra sidan, vissa hade kryssat i för många alternativ och 
därför kunde dessa inte användas i arbetet. Detta ringa bortfall har inte någon betydelse 
för vårt resultat. Det slutliga antalet enkäter som ingår i arbetet blev 252. Av dessa 252 
var 127 flickor och 125 pojkar.  
 

3.2 Val av metod 
 
Enkäter 
 
Vi har valt att använda oss av enkäter som mätinstrument eftersom det finns en 
kvantitativ aspekt i vår undersökning. När man vill belysa frekvensen som ett visst svar 
uppstår i en population så använder man sig bäst av en kvantitativ undersökning. Trost 
(2001) säger att en stor fördel med enkäten som datainsamlingsmetod är att det snabbt går 
att samla in stora mängder data. 
 
Innan enkäten görs och delas ut måste syftet med enkäten klargöras och preciseras för att 
få ut bästa resultat av materialet. Våra enkätfrågor är mestadels utformade med hög 
standardisering dvs. frågorna är utformande med fasta svarsalternativ. Vi vill även notera 
att vi använt oss av slutna frågor i vår enkät. Trost (2001) säger att bortfallet kan bli 
större vid användandet av öppna frågor. Han anser även att användandet av öppna frågor 
kan vissa anteckningar bli alldeles för korta, eller långa och invecklade och därför svåra 
att tolka. 
 
Intervjuer 
 
Syftet med våra intervjuer är att få en fördjupad syn på undersökningen. Ejvegård (1996) 
säger att fördelen med att intervjua är att man får utförligare svar, och att man kan ställa 
följdfrågor samt att man kan försäkra sig av att den intervjuade förstått frågan. Risken för 
missförstånd av frågor minskar. Det kan vara svårt att hinna med att anteckna under en 
intervju, därför kan bandspelaren vara ett bra hjälpmedel att använda sig av. Vid 
intervjuer är det viktigt att forskaren försöker hålla sig så neutral som möjligt och att 
frågorna inte är styrande. 
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Intervjuer kan ta tid på det empiriska planet och på bearbetningsplanet. Man måste därför 
vara noga med vilka personer man väljer att intervjua och förbereda varje intervju 
noggrant, så att man inte behöver gå tillbaka till den intervjuade (om denne tillåter det). 
(Ejvegård: 1996, s. 43) 

 
Patel och Davidsson (2003) säger att för att få tillstånd en lyckad kvalitativ intervju bör 
intervjuaren hjälpa intervjupersonen att i samtalet bygga upp ett meningsfullt och 
sammanhängande resonemang om det studerade fenomenet. Våra intervjufrågor har låg 
grad av standardisering dvs. den intervjuade ges utrymme att svara med egna ord. 
 

3.3 Genomförande 
 
Enkäter (se bilaga 1) 
 
Innan enkäterna delades ut blev eleverna informerade kring vårt examensarbete och att de 
kunde hjälpa oss genom att svara på enkäten. Syftet och målet med enkäten klargjordes. 
Berörd lärare fick frågan om det förelåg något hinder för enkätundersökningen. Under 
tiden som eleverna fyllde i enkäterna fanns vi tillhands för att klara ut eventuella frågor 
som uppstod i ifyllandet av enkäten. Eleverna fick veta att de svarade anonymt på 
enkäten. De behövde därför inte fylla i namn och enkäterna var inte heller numrerade. 
Enkäten tog ungefär 10 minuter att svara på för eleverna. 
 
Intervju (se bilaga 2) 
 
Fyra intervjuer gjordes varav två manliga och två kvinnliga idrottslärare på gymnasiet. 
Innan intervjun förklarades syftet och hur resultatet av den kunde komma att användas. 
Intervjuerna ägde rum i en lugn och behaglig miljö. Intervjupersonerna garanterades 
anonymitet och vi frågade om det förelåg några hinder för oss att använda 
inspelningsutrustning. Det gjorde det inte. I och med tillåtelsen att använda 
inspelningsutrustning kunde allt fokus läggas på att verkligen lyssna och vara 
koncentrerade. Anteckningar fördes under intervjun för att komma ihåg synintryck av 
lärarnas reaktioner. Intervjufrågorna var väl strukturerade och de flesta frågorna hade 
öppna svarsalternativ. 
 

3.4 Analys 
 
Vid analysen av enkäterna slog vi samman resultatet från de två olika skolorna. 
Undersökningen gick inte ut på att räkna ut skillnader mellan de två skolorna. Sedan 
gjorde vi en jämförelse mellan flickornas och pojkarnas svar. Resultatet redovisades i 
form av figurer och tabeller. Sedan lade vi in det resultat som analysen av 
intervjufrågorna gav så att intervjufrågorna och motsvarade enkätfrågor redovisades på 
samma plats i resultatet. 
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Vid analysen av intervjuerna använde vi den så kallade samstämmighets- och 
olikhetsmetoden från Svenning (2003), där vi lyfte fram frågeställningar och sedan letade 
fram vad de olika intervjupersonerna svarade lika och olika kring frågeställningarna. 
 

3.6 Tidsplan 
 
Vecka 3                  Introduktion av examensarbetet 
Vecka 5  Inlämning av PM 
Vecka 7-9  Förarbete: inhämtande av bakgrunds material 
Vecka 9-15  VFU: utlämnade av enkäter samt genomförande intervjuer 
Vecka 16-20  Efterarbete: bearbetning av insamlat material och finputsning 
Vecka 21  Lämnande av examensarbete till opponent 
Vecka 22  Opponering samt respondering av examensarbeten 
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4. Resultat 
 

4.1 Enkäten och intervjuerna 
 
I den här delen redovisas resultaten av enkätfrågorna. Resultatet framställs genom 
tabeller för att det ger en tydlig och överskådlig bild av svaren. I graferna jämförs pojkar 
med flickor procentuellt.  
 
Inledningsvis visar vi det resultat vi fått från de frågor i enkäten som behandlar betyg. 
 

 
 
Figur 1 visar resultatet på enkätfråga 3.  Vad eleverna har för betyg i ämnet idrott och 
hälsa. 
 
Majoriteten av betygen för båda könen ligger på en VG nivå. Tabellen visar att fler 
pojkar har MVG medan fler flickor har G. Fördelningen av betyget VG är jämn. 
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Figur 2 visar resultatet på enkätfråga 4. Vilket betyg eleverna tycker att de gjort sig 
förtjänta av. 
 
Hälften av pojkarna tycker att de förtjänar betyget MVG medan en tredjedel av flickorna 
tycker att de förtjänar betyget MVG. De flesta eleverna tycker att de förtjänar de högre 
betygen (MVG och VG). 
 

 
 
Figur 3 visar resultatet på enkätfråga 5. Tycker eleverna att läraren är rättvis när det 
handlar om betygssättning? 
 
En klar majoritet av eleverna tycker att läraren är rättvis i betygssättandet, men det går 
ändå att se att det är fler flickor som anser att läraren inte är rättvis. Genom ett Z test (se 
bilaga 3) har vi fått fram att skillnaden i svaren mellan flickor och pojkar med 95 % 
säkerhet inte är statistisk säkerställd utan att skillnaden beror på slumpen. Vid 
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intervjuerna så har det från lärarnas sida framkommit oro över hur svårtolkade 
betygskriterierna är. När man ser vad eleverna har svarat på frågan om läraren är rättvis 
eller inte verkar det ändå som de flesta lärarna gör ett bra jobb när det kommer till att 
sätta betyg. 
 

 
 
Figur 4 visar resultatet på enkätfråga 9. Hur många dagar i veckan eleverna är fysiskt 
aktiva på fritiden? 
 
Flickor är fysiskt aktiva fler dagar i veckan än vad pojkar är. Att vara fysiskt aktiv på 
fritiden handlar om allt från promenader till organiserad träning. Antalet pojkar som inte 
alls är fysiskt aktiva på fritiden är större än antalet inaktiva flickor. 
 

 
 
Figur 5 visar resultatet på enkätfråga 10. Föredrar eleverna sam- eller särundervisning? 
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Det är väldigt få elever som vill ha särundervisning där pojkar och flickor är delade. 90 % 
vill ha samundervisade lektioner. Vid intervjuerna har det visat sig att lärarna har delade 
meningar om sär- eller samundervisning. Tre av lärarna säger att samundervisning är det 
bästa sättet, men att det finns vissa lägen då eleverna får en fördel utav att vara uppdelade 
efter kön. 
 

”Ibland kan det finnas problem om det finns pojkar som tar för sig på flickornas 
bekostnad. Men oftast bjuder pojkar till väldigt mycket mot flickor. Pojkarna hjälper 
flickorna att utvecklas mer. Jobbar man med den sociala sidan så att pojkarna bjuder till 
ännu mer så mår flickorna väldigt bra. Men det kan ju finnas flickor som känner sig 
ängsliga tillsammans med killar, då kan man ju dela. Men att vara tillsammans så mycket 
som det går, det ska man sträva efter. Vinsten att hålla ihop är så stor.” (citat från intervju 
med lärare) 
 

En av lärarna var dock väldigt bestämd när denne hävdade att särundervisning fungerar 
bättre. 
 

Jag tror faktiskt att det skulle vara bättre att ha särundervisning. På grund av att flickorna 
faktiskt får lite mer plats. Jag tror alltid att några förlorar på vilket sätt det än är. Det finns 
alltid plus och minus, men jag tror att särundervisning skulle vara bättre. Idag förlorar vi, 
för det är för stora grupper idag, men om man nu måste ha stora grupper så tror jag att det 
är bättre att ha särundervisning så att killarna är för sig och tjejerna är för sig.” (citat från 
intervju med lärare) 

 

 
 
Figur 6 visar resultatet på enkätfråga 6.  Tror eleverna att de skulle få ett bättre betyg i 
idrott och hälsa om det vore mer dans/aerobics på idrottslektionerna? 
 
Om det förekommer mer dans på idrottslektionerna så tror sig flickorna i högre grad än 
pojkar kunna förbättra sitt betyg. Pojkarnas svar tyder på att de inte tror att deras betyg 
kommer att förbättras genom mer dans. Ett X² test visar med 99 % en statistiskt 
säkerställd skillnad mellan de två könen. ( se bilaga 4) 
 

0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
90 %

100 % 

Ja Nej

Pojkar
Flickor



19   

 
 
Figur 7 visar resultatet på enkätfråga 7.  Tror eleverna att de skulle få ett bättre betyg i 
idrott och hälsa om det vore mer bollspel på idrottslektionerna? 
 
Om det förekommer mer bollspel på idrottslektionerna så tror sig pojkarna i högre grad 
än flickorna kunna förbättra sitt betyg. Mängden flickor som tror att de kan få bättre 
betyg med hjälp av fler bollspelslektioner är mycket större än motsvarande antal pojkar 
som tror sig kunna förbättra betyget genom fler danslektioner. (jämför med Figur 6) Ett 
X² test visar med 99 % en statistiskt säkerställd skillnad mellan de två könen. ( se bilaga 
5) Vid intervjuerna har lärarna sagt att pojkarna gillar lagidrotter medan lärarna tror att 
flickorna föredrar individuell träning. Om pojkarna får bestämma väljer de gärna bollspel 
medan flickorna väljer motionssporter som aerobics, dans och Streetfunk. Men lärarna 
vill även vara försiktiga med att generalisera. Det finns pojkar som gillar Streetfunk och 
det finns flickor som gillar bollspel allt beror på hur man lägger fram det. 
 

”Jag har faktiskt lyckats med att få pojkarna att bli mer intresserade genom att jag 
introducerat dem till danser som breakdance och Street där dansen är mer fysisk.”(citat 
från intervju med lärare) 
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Tabell 1 Resultatet på enkätfråga 8.  Eleverna har fått välja upp till fyra idrotter som de 
vill se mer av på lektionerna för att ha en bättre chans att få ett bra betyg. Siffrorna står 
för antal elever som markerat den idrottsaktiviteten.    Rang 
         Pojkar      Flickor   Pojkar  Flickor 
Bollspel   94  59   1  2 
 
Dans/Aerobics     2  63   12  1 
 
Skidor      7  15   11  9 
 
Orientering   14  20   9  7 
 
Cirkelträning   21  41   6  4 
 
Styrketräning    40  38   2  5 
 
Friidrott   37  18   4  8 
 
Friluftsliv   12  15   10  9 
 
Lekar    40  42   2  3 
 
Simning   16  26   8  6 
  
Skridskor   33    3   5  12 
 
Redskapsgymnastik  20  14   7  10 
 
Övrigt       7    9   11  11 
 
De fem idrotter som pojkarna vill se mer av för att ha en bättre chans att få bra betyg är 
Bollspel, Styrketräning, Lekar, Friidrott och Skridskor. De fem idrotter som flickorna vill 
se mer av för att ha en bättre chans att få ett bra betyg är Dans/Aerobics, Bollspel, Lekar, 
Cirkelträning och Styrketräning. Dans/Aerobics kom sist i pojkarnas val och först i 
flickornas.  
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Figur 8 visar på resultatet på enkätfråga 2. Hur mycket eleverna tycker att de kan 
påverka innehållet på idrottslektionerna där 1 = obetydlig påverkan och 6= betydlig 
påverkan. 
 
Figuren visar att det finns en positiv inställning till hur mycket eleverna anser att de kan 
påverka lektionernas innehåll. Genom ett Z test (se bilaga 6) har vi fått fram att 
skillnaden i svaren mellan flickor och pojkar med 95 % säkerhet inte är statistisk 
säkerställd utan att skillnaden beror på slumpen. 
 
Vid intervjuerna har det visat sig att lärarna på den ena skolan anser att eleverna mer eller 
mindre helt och hållet får vara med och påverka innehållet på idrottslektionerna. Lärarna 
på den andra skolan anser inte att eleverna har så mycket att säga till om när det kommer 
till innehållet. Lärarna försöker genom dialog med sina elever se vilka moment de skulle 
vilja ha mer av och sedan försöker de få in det i schemat. 

 
”Jag försöker ju genom en öppen dialog med eleverna se till att deras vilja blir hörd, men 
om jag ska vara ärlig så blir det oftast så att jag lägger in de pass som jag vet att eleverna 
inte kommer att välja och sedan får de välja sådant som jag vet att de kommer att välja.” 
 

Ytterligare en av enkätfrågorna handlar om pojkarnas och flickornas favoritidrotter i 
skolan. Vid beräkning av rangkorrelation visade sig att det var en låg korrelation 
(rangkorrelation 0,1154, se bilaga 7) vilket tyder på flickor och pojkar i hög utsträckning 
har olika favoritidrotter. Pojkarnas fem favoriter var i ordning bollspel, skridskor, 
styrketräning, lekar och friluftsliv. Flickornas fem favoriter var bollspel, lekar, 
dans/aerobics och styrketräning. Bollspel var alltså båda könens överlägsna favorit men 
det syns tydligt att flickorna vill ha mer ”estetiska idrotter” som dans och aerobics på 
lektionerna. 
 
Ett annat område som berörts i intervjuerna är hälsobiten i idrott och hälsa. Att hälsa har 
blivit ett större moment innebär att idrotten i skolan kan påverka elevernas välmående 
även efter skolan. De elever som inte presterar så mycket att de skulle vara värda ett 
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toppbetyg kan genom att lyckas med teorin kring hälsa få ett högre betyg. Det är inte 
enligt lärarna en fördel enbart för flickor att hälsa är med i betygsbedömningen utan för 
alla som har svårt att hävda sig fysiskt och prestationsmässigt i en stor klass. 
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5. Diskussion 
 

5.1 Validitet 
 
Enligt Rudberg (1993) har validitet med avsikten med undersökningen att göra. Det är 
viktigt att enkäterna och intervjuerna mäter det som finns med i syftet för 
undersökningen. Syftet med studien var att undersöka om det är innehållet på 
idrottslektionerna som gör att flickorna har sämre betyg. Efter en analys av svaren på 
enkäterna har vi kommit fram till att de har gett oss en bild av hur innehållet påverkar 
eleverna. Vi har genom intervjuerna fått svar på frågan om lärarna tror att 
samundervisning påverkar flickorna. Genom att kritiskt granska våra enkäter och 
intervjuer har det visat sig att validiteten bör vara hög eftersom alla svaren går att 
använda för att visa på resultat som har med syftet att göra. Vi har fått svar på syftet och 
anser därför att undersökningen har hög validitet. 
 

5.2 Reliabilitet 
 
Hög reliabilitet nås genom att undersökningen genomförs på ett tydligt och noggrant 
beskrivet sätt så att samma undersökning går att genomföra på andra ställen. Om 
undersökningen görs på andra ställen bör det bli liknande resultat. Vi har gjort vår 
undersökning på två olika skolor och svaren på enkäterna och intervjuerna har varit 
liknande vilket ger hör reliabilitet. En annan faktor som kan ge hög reliabilitet är 
mängden enkäter som lämnats ut och genom att vi lämnat ut över 250 enkäter anser vi att 
det medverkat till en hög reliabilitet. Vid jämförelse med Eriksson et al. (2003) är de 
resultat som vår enkät fått fram på frågan om betyg liknande. Det visar på en hög 
reliabilitet. Eftersom vi var närvarande vid tillfällena då eleverna fyllde i enkäterna så 
kunde vi svara på eventuella frågor, vilket även det medför en ökad reliabilitet. 
 

5.3 Resultatdiskussion 
 
Både flickor och pojkar anser att bollspel är deras favoritsport. Avsaknaden av dans och 
aerobics på idrottslektionerna kan vara en orsak till skillnaderna i betygen. Flickorna har 
tydligt markerat att de vill ha mer estetiska aktiviteter som dans och aerobics. Vid 
jämförelse av de betyg som Eriksson et al. (2003) redovisar och de betyg som vi fått fram 
genom våra undersökningar visar på liknande resultat. Pojkarna har högre betyg och 
skillnaderna jämfört med flickorna visar liknande tendenser i de två undersökningarna. 
Flickorna är också mer nöjda med VG än pojkarna. 
 
Lärarna vi intervjuat anser att kursplanerna är luddiga och inte ger det stöd som behövs 
för att kunna sätta betyg. Lokala betygskriterier hjälper men finns inte på alla skolor. 
Mycket av ansvaret för att tolka läroplanerna och kursplanerna ges till den enskilda 
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läraren. Att lärarna ändå lyckas sätta rättvisa betyg på de flesta eleverna har resultaten på 
enkäterna visat. Fler flickor tycker att lärarna inte är rättvisa i sin betygsättning, men det 
är en relativt liten andel som tycker så. Möjligen beror det på att flickorna reflekterat mer 
över sina betyg än vad pojkarna gjort. Eleverna på våra skolor anser att de kan lita på sina 
lärare. Att som lärare bedöma hur bra eleverna kan anpassa det de lärt sig i området hälsa 
för att få en högre livskvalitet är svårt. Ordet livskvalitet har olika betydelse för 
människor. 
 
Att tolka läroplanernas och kursplanernas kriterier är svårt och det ges knappt någon 
utbildning kring det på lärarutbildningen. Inte heller lärarna på fältet har fått någon 
utbildning i det nya systemet. Eftersom alla lärare inte har ett gemensamt sätt att tolka 
kriterier, så kan tolkningarna mellan två lärare bli helt olika. I den svenska skolan ska alla 
ha likvärdig chans att ha möjlighet till att uppnå goda betyg vilket är svårt i dagsläget. 
 
Eleverna vill i mycket hög utsträckning ha samundervisning på lektionerna. Läroplanen 
säger att skolorna ska bygga idrottslektionerna i form av samundervisning för att eleverna 
skall uppleva skillnaderna som finns mellan könen. Vid intervjuerna visade lärarna på för 
och nackdelar kring samundervisning och en av dem ville till och med ha 
särundervisning. Lärarna är kluvna i frågan om samundervisning verkligen är den 
passande undersviningsformen i alla lägen. Under vissa aktiviteter har flickorna det 
svårare att visa vad de kan då pojkarna tar mer plats t.ex. handboll och rugby dvs. idrotter 
där en god fysik ökar prestationen. Prestationen är inte något som lärarna säger spelar en 
större roll vid betygssättning, medan att vara aktiv och närvarande på lektionerna med ett 
gott humör är sådant som lärarna värderar. Genom att öka mängden dans och aerobics 
tror både flickorna och lärarna att chanserna för bättre betyg hos flickor ökar. För att 
pojkarna ska tycka mer om estetiska idrotter måste idrottslärarna få upp intresset. En av 
lärarna påpekade att det gick att få pojkarna intresserade om man lade in tuffare mer 
fysiska danser såsom Street och Breakdance.  
 
Att generalisera kring vad som är kvinnligt och manligt uppfattas i dagens samhälle som 
oartigt och onödigt. Manligt och kvinnligt beteende diskuteras, men den informationen 
används inte längre till att utforma regler olika för de olika könen. En lärare som bedömer 
eleverna på skolidrotten bedömer eleverna individuellt, vilket betyder att det kvinnliga 
och manliga perspektivet blir en faktor. Att bedöma en individ handlar om att ta hänsyn 
till de olika förutsättningar som det innebär att vara man eller kvinna.  Men i själva 
utformningen av lektionsinnehållet så är inte könet en faktor. Flickorna på idrotten klarar 
av allt det som pojkarna klarar av. Idrottslärarna bör dock vara medvetna om att den 
uppväxt eleverna fått som barn ofta leder till att pojkar har vissa fördelar i ett antal 
idrotter medan flickorna har liknande fördelar i andra. Det är därför viktigt att se till att 
läsårsplaneringen innehåller ett varierat utbud som tilltalar den bakgrundskunskap 
eleverna har. Att se till flickors och pojkars skillnader i uppväxten är bara en liten faktor 
som bestämmer innehållet. Eleverna i klassen har många andra individuella egenskaper 
som ställer stora krav på lärarens planeringskunskaper t.ex. övervikt och de sociala 
egenskaperna. 
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Pojkars favoritidrotter är ofta lagsporterna medan flickornas handlar mer om individuell 
träning. Detta är den generaliserade uppfattningen som trotsar dagens samhälles 
uppfattning om att kategorisera vissa idrotter som manliga och vissa som kvinnliga. 
Möjligen är det så att pojkar genom sin uppväxt kommit i kontakt med fler lagsporter och 
det i sin tur lett till att de har lättare när de är med i en lagsport. För att bryta mot 
mönstret och få de olika könen intresserade av de olika idrotterna måste en förändring ske 
redan i barnens uppväxt. Föräldrar måste börja förstå vikten av en allsidig motorisk 
träning när barnen växer upp. För att idrotten ska få se sina världsrekord i framtiden 
brytas så bör pojkar få mer rytmik i skolan och flickorna måste få hålla på med idrotter 
som är mer fysiska och snabba. 
 
Håkan Larsson i Engström & Redelius (2002) skriver om kvinnokampen.  
 

Kvinnokampen har alltså inneburit en skapelseprocess där resultatet blivit ett kvinnligt 
subjekt – inom idrotten ”idrottskvinnan” – som ålägger sig själv att tänka och handla fritt. 
Men det sker naturligtvis inom ramen för vad som är att uppfatta som fritt i förhållande 
till just ”det kvinnliga”. (Engström & Redelius: 2002, s. 204) 
 

Att vara idrottskvinna i dagens samhälle är lättare tack vare framgångar som de kvinnliga 
idrottarna har uppnått i sina respektive idrotter. För att namnge några exempel som ligger 
nära till hjärtat för oss svenskar Carolina Klüft och Annica Sörenstam. Det kvinnliga 
idrottandet har dock haft en lång och hård kamp för att bli accepterat. 
 
Traditionella könsmönster anser de flesta lärarna är något som det syns mindre av. Att 
flickorna låter pojkarna bestämma och att de inte vill synas stämmer inte längre. Det är 
lika vanligt att det är pojkarna som inte vill synas. Flickorna i dagens skola vet hur de ska 
ta för sig. Att flickorna skulle ha det svårare att få bra betyg jämfört med pojkarna på 
grund av att de är flickor skulle alltså inte stämma enligt lärarna. 
 
Annerstedt et al. (2001) säger att det är bra med samundervisning eftersom eleverna lär 
sig om skillnaderna mellan könen. Det finns likheter mellan könen och dessa likheter bör 
lyftas fram mer. Genom samundervisning kan pojkar och flickor lära sig hur lika 
människor är. 
 
Pojkar har i enkäten svarat att de tycker att de förtjänar ett högre betyg än de har. Flickor 
har inte visat samma vilja att få ett bättre betyg, vilket kan bero på ett sämre 
självförtroende. En av lärarna sade i intervjuerna att denne hellre skulle vilja se att den 
svenska skolan gick tillbaka till särundervisning. Läraren trodde att flickorna skulle få 
mer plats om de inte delade idrottslektionen med pojkarna. Som förespråkare för 
samundervisning vill vi istället att idrottslärarna ska förbättra flickornas chanser att 
lyckas bra på de samundervisade lektionerna. Genom att flickorna ser att pojkarna inte är 
det bättre könet utan att alla har samma värde, kommer flickornas självförtroende att öka. 
 
Tävling är vanligt i skolidrotten. De flesta lärarna tycker inte att tävlingsmomentet är 
viktigt, men det förekommer ändå. Så länge idrotten i skolan innehåller samma idrotter 
som finns inom idrottsrörelsen så blir det tävling inom idrotten i skolan. Det är svårt för 
en idrottslärare att förespråka hur viktigt passningsspelet är om eleverna inom sig vet att 
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det är slutresultatet som räknas. Idrottslärarna och eleverna vill ibland ha med 
tävlingsmomentet på skolidrotten som motivationsfaktor. Det svenska betygsystemet där 
den eleven med högst betyg premieras i form av platser till gymnasiet och senare till 
högskolor, leder till resultatdrivna studier. 
 
Det finns idrotter som tidigare setts som kvinnliga och manliga, men intervjuerna har 
visat på att de gränserna börjar blir mer och mer suddiga förutom när det gäller hur 
intresserade pojkarna är av det estetiska inslaget på idrotten. Kvinnliga och manliga 
könsroller är inte lika tydliga som tidigare. Att en elev är tystlåten och tillbakadragen har 
inte längre med könet att göra utan det har med mer individens personlighet att göra.  
Intervjuerna har visat att de individer som ingår i en grupp definierar vilket kön som blir 
mer dominerande. I vissa klasser är flickorna mer synliga medan i andra klasser är det 
pojkarna som kliver fram. Det kan bero på vilket program eleverna går i. Det kan även 
bero på mängden flickor respektive pojkar som finns i klassen. Intervjuerna har visat att 
lärarna är försiktiga med generaliseringar. Media har en inverkan på synen på hur den 
ideala kvinnokroppen ska se ut. Det skolorna enligt lärarna i intervjuerna kan göra, och 
ska göra, är att föra diskussioner kring vad som egentligen är viktigt i livet. 
 
Elevinflytande är en aktuell fråga som lyfts fram i läroplanen. Vid frågan om eleverna har 
inflytande över innehållet på lektionerna har det visat sig att de i ganska hög grad tycker 
att de har ett inflytande i vad som görs på idrotten i skolan. Vid intervjuerna med lärarna 
har de flesta sagt att eleverna har stort inflytande och att lärarna kontinuerligt arbetar med 
att öka elevinflytandet. Hur skolorna tar reda på vad eleverna vill göra på idrotten är 
olika. Vissa skolor ordnar planeringsmöten där eleverna får uttrycka sin vilja och 
lektionerna i stor utsträckning anpassas efter dessa, medan andra lärare på andra skolor 
sköter planeringen själva och lämnar ett visst antal lektioner oplanerade där eleverna 
väljer aktiviteter. 
 
Kursplanen för gymnasiet innehåller inte tydliga förslag på vilka aktiviteter som ska ingå 
i idrotten på skolan. De aktiviteter som nämns är dans, orientering och simning. 
Därutöver har kursplanen inget krav på vilka idrotter som ska finnas med. Det är bra att 
listor på aktiviteter inte finns eftersom det ger läraren stora möjligheter att hålla i 
aktiviteter som inte främjar tävlande. Möjligen så kan denna frihet leda till att de idrotter 
som finns med på idrotten är de som det verkar som om eleverna vill ha med. Det blir 
svårt att tillgodose allas önskemål och för de elever som är blyga blir det nästan omöjligt 
att få med aktiviteter som gör att de trivs bra. 
 
Hälsa har fått en större betydelse inom skolidrotten. Det är enligt lärarna möjligt att få ett 
högt betyg genom att bara visa upp goda kunskaper inom hälsa. Det är inte enbart bra för 
flickor utan även för de pojkar som har det svårt att synas på idrotten. Att få arbeta med 
sin hälsa istället för att vara närvarande på varje idrottsgren är något som vissa skolor har 
börjat praktisera. En möjlighet är t.ex. att gå stavgång med pulsklocka för att sedan 
reflektera kring kondition och hur hjärtat arbetar vid olika intensiteter i samtal med 
läraren. Att vara med på de gemensamma aktiviteterna på varje lektion blir inte lika 
viktigt. Det har visat sig att flickor föredrar motionsbaserad individuell träning som 
aerobics, spinning, stavgång osv. medan fler pojkar föredrar lagsporter. 
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5.4 Anpassning till framtida yrkesroll 
 
Att bedöma och betygsätta är en uppgift som många lärare har svårt för. Det krävs mer 
utbildning och information kring betygssättning och detta arbete kan ses som en liten del 
av den informationen. Vår undersökning har visat att flickorna vill ha mer förändringar i 
innehållet på idrottslektionerna än pojkarna. För att flickorna ska ha bättre chans att få ett 
högre betyg måste vi lärare lyckas med att föra in mer estetiska idrotter på lektionerna. 
Att lyckas med att få med pojkarna på dessa lektioner är svårt, men att få med 
*bollallergiska flickor på en bollspelslektion är lika svårt. 
 
*bollallergiska är en påhittad term som avser de elever som tycker att bollspelsaktiviteter är svåra och 
väldigt tråkiga. 
 
Samundervisning är den rådande undervisningsformen i den svenska gymnasieskolan. 
 

5.5 Förslag till framtida forskning 
 
Som förslag på framtida forskning föreslår vi t.ex. att någon undersöker olika metoder för 
att få pojkarna intresserade av estetiska aktiviteter. I undersökningen har det visat sig att 
pojkar verkligen tar avstånd från estetiska aktiviteter som dans och aerobics. För att lärare 
ska kunna ha mer estetiska aktivteter på schemat måste intresset för dessa aktiviteter öka 
hos pojkarna. 
 
Ett annat förslag är att forska kring hur lärarutbildningarna kan införa betyg och 
bedömning i utbildningen på ett sådant sätt att nyutexaminerade lärare känner sig mer 
trygga i att sätta betyg och så att lärarna mot yngre åldrar blir mer trygga i att bedöma hur 
en elev utvecklas. 
 
Ett tredje förslag till framtida forskning är att undersöka hur lärare kan bedöma hur 
eleverna kan anpassa det de lär sig kring hälsa för att nå en högre livskvalitet. Hur ska det 
teoretiska innehållet i hälsa knytas samman med praktiska övningar? Lärare vill inte att 
hälsa ska ta så mycket tid från idrottens tid eftersom eleverna behöver få röra på sig. 
 
Slutligen vill vi föreslå ett arbete där en enkät liknande vår delas ut på olika skolor i olika 
delar av landet för att hitta de skolor där flickor och pojkar har liknande betyg. För att 
sedan se vad det är på den eller dessa skolor som gör att flickorna får lika bra betyg som 
pojkarna. Att det finns skillnader mellan skolor och städer är troligt, och det skulle vara 
intressant att få reda på varför det finns en skillnad. Möjligen använder den skolan ett 
system som går att anpassa till alla andra skolor för att få ut ett rikstäckande synsätt på 
betygsättning och bedömning. 
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Bilagor 
 
 

Bilaga 1 
 
Man 
 
Kvinna 
 
1. Vilka aktiviteter tycker du är roligast på idrottslektionerna? Rangordna de 
fem alternativ som du tycker är roligast!(1-5) 1 är den aktivitet du tycker är 
roligast, 5 är det alternativ som du gillar minst av de fem alternativ du valt 
att ha med. 
 
Bollspel………..        Vilket bollspel? (Nämn ett!)............................................................. 
 
Orientering………. Friidrott……… Simning……..   Dans …….. 
 
Cirkelträning…….. Friluftsliv…….. Aerobics……… Skridskor…….. 
 
Skidor……..  Styrketräning……..  Lekar………  Redskapsgymnastik… 
 
 
2. I vilken grad känner du att elever på din skola kan påverka innehållet på 
idrottslektionerna? Siffra 1 betyder att elevernas påverkan är obetydlig, 
siffra 6 betyder att elever i hög grad får vara med och påverka innehållet. 
Ringa in ditt alternativ! 
 
1  2  3  4  5  6 
 
Obetydligt         Betydligt 
 
3. Vilket betyg har du i idrott och hälsa?  Ringa in det betyg du har! 
 
IG  G  VG  MVG 
 
 
4. Vilket betyg tycker du att du gjort dig förtjänt av? Ringa in det betyg som 
du tycker att du gjort dig förtjänt av! 
 
IG  G  VG  MVG 
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5. Tycker du att läraren är rättvis när det gäller att sätta betyg? Sätt ett kryss i 
den ruta som du anser bäst stämma överens! 
                    Ja                               Nej 
6. Tror du att du skulle öka dina chanser till ett bättre betyg om det skulle 
vara mer dans/aerobics på lektionerna? Sätt ett kryss i den ruta som du anser 
stämma bäst överens! 
 
Ja   Nej 
 
7. Tror du att du skulle öka dina chanser till ett bättre betyg om det skulle 
vara mer Bollspel på lektionerna? Sätt ett kryss i den ruta som du anser 
stämma bäst överens! 
 
Ja   Nej 
 
8. Vilken/vilka aktiviteter skulle du vilja se mer av på lektionerna för att du 
ska kunna få ett så högt betyg som möjligt? Nämn högst 4 alternativ! 
 
Bollspel  Orientering   Friidrott  Simning 
 
Dans/Aerobics  Cirkelträning   Friluftsliv  Skridskor 
 
Skidor   Styrketräning   Lekar    Redskapsgymnastik 
 
Andra aktiviteter…………………………………………………………………………… 
 
9. Hur ofta är du fysisk aktiv under din fritid? (Med fysisk aktivitet avser vi 
t.ex. promenader, hockeyträning, fotbollsträning, gå på gymmet osv.) Kryssa 
i den ruta som stämmer bäst! 
 
5-7 dagar/vecka  3-4 dagar/vecka 
 
1-2 dagar/vecka  0 dagar/vecka 
 
10. Vilken undervisningsform föredrar du på lektionerna? Kryssa i ett 
alternativ! 
 
Helklass (alla är tillsammans både pojkar och flickor) 
 
En grupp med bara flickor 
 
En grupp med bara pojkar 
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Bilaga 2 
Intervjufrågor till lärare 
 
Hur länge har du jobbat som idrottslärare? 

- Vilka olika åldersstadier? 
- Trivs du med ditt arbete? 

 
Vad tycker du om de angivna betygskriterierna i kursplanen för gymnasiet? 

- Hur lätta är kriterierna att tolka? 
- Har ni lokala kriterier i de olika delmomenten som hjälp för att bedöma betyg? 

 
Vad ser du mest på när du sätter betygen? 

- Är prestationen viktigare än att delta och kämpa? 
- Om svenska skolor skulle minska mängden bollspel från nästan 70 % som det är i 

dagsläget, tror du att betygen skulle påverkas 
- Varför tror du det? 
- Om en elev är väldigt duktig på hälsoaspekten i idrott och hälsa, men saknar 

teknisk förmåga för att kunna prestera goda resultat, kan en sådan elev få de högre 
betygen? 

 
Hur delaktiga anser du att eleverna är i val av aktivitetsinnehåll? 

- Hur tar lärarna del av elevernas vilja? 
- Vem kan en elev som har synpunkter vända sig till? 
- Är eleverna medvetna om detta 

 
Om du fick bestämma, skulle svenska idrottslektioner vara sär- eller samundervisade? 

- När kan det vara motiverat att dela upp klassen i grupper efter kön? 
- I vilken utsträckning förekommer särundervisning? 
- Hur stor chans har flickor att få ett bra betyg i en klass där flickor och pojkar är 

tillsammans på alla lektionerna? 
 
Vilka idrotter föredrar flickor och vilka pojkar? 

- Hur kan man göra för att flickorna ska tycka mer om pojkarnas favoriter och vise 
versa? 

- Är det en fördel för flickor att hälsoaspekten har blivit en större del av idrotten? 
 
Har eleverna lätt för att falla in i traditionella könsmodeller? T.ex. att flickorna låter 
pojkarna bestämma, att flickorna undviker konflikter så att de inte skall synas. 

- Varför blir det så? 
- Kan läraren hjälpa flickorna att bryta sig ut ifrån sina modeller? 

 
Hur mycket påverkas flickorna i skolan av den massmediala synen på kvinnokroppen? 

- Vilka problem uppstår? 
- Hur skall skolan göra för att minska detta problem? 
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Bilaga 3 
 
X² Test enkätfråga 5 
 
Om elever tycker att läraren är rättvis när det gäller att sätta betyg. 
 
Nollhypotes. Det finns en skillnad mellan pojkar och flickors svar när det gäller om 
läraren sätter rättvisa betyg. 
 
 

Pojke Flicka 
Ja  107 98 205 
Nej 18 29 47 
   125 127 252 
 
 

O  F  O-F  O-F²  O-F² 
2 
F J 98  103,3  -5,3  28,09  0,27 
F N 29  23,7   5,3  28,09  1,18 
P J 107  101,7   5,3  28,09  0,27 
P N 18  23,3  -5,3  28,09  1,20 
 
                       X² =2,92 
 
 
 
Frihetsgrader 1 
 
Kritiskt värde 3,84 på 95% signifikationsnivå 
 
Eftersom vårt X² värde ligger under 3,84 så kan vi säga att skillnaden ej är signifikant. 
Skillnaden beror på slumpen. 
 
F = det förväntade värdet 
 
O = observerat värde 
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Bilaga 4 
 
X² Test enkätfråga 6 
 
Tror eleverna att de skulle få ett bättre betyg i idrott och hälsa om det vore mer 
dans/aerobics på idrottslektionerna 
 
Nollhypotes. Det finns en skillnad mellan pojkar och flickors svar när det handlar om att 
få ett bättre betyg om det vore mer dans och aerobics på lektionerna. 
 
 

Pojke Flicka 
Ja  10   61   71 
Nej 115   66 181 

125 127 252 
 

O  F  O-F  O-F²  O-F² 
F 
 
F J 61  36   25     625  17,36 
F N 66  91  -25    625  6,86 
P J 10  35  -25     625  17,85 
P N 115  90   25    625  6,94 
 

        X² =49,01 
F = det förväntade värdet 
 
Frihetsgrader 1 
 
Kritiskt värde 6,63 på 99% signifikansnivå 
 
Eftersom vårt X² värde ligger högt över 6,63 så kan vi säga att skillnaden är signifikant. 
Det finns en klar skillnad på hur flickor och pojkar upplever att det kan förbättra sitt 
betyg om det vore mer dans och aerobics på idrottslektionerna. 
Vi kan säga att det finns en statistisk säkerställd skillnad med 99% säkerhet. 
 
För att få fram det förväntade värdet gjorde vi så här 
 
Ex P J(pojkar som svarat ja) 
 
125/252 * 71=35  (tot. antal pojkar dividerat med tot. antalet pojkar och flickor, sedan 
multiplicerar man det med tot. antalet ja svar för båda könen 
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Bilaga 5 
 
X² Test enkätfråga 7 
 
Tror eleverna att de skulle få ett bättre betyg i idrott och hälsa om det vore mer bollspel 
på idrottslektionerna 
 
Nollhypotes. Det finns en skillnad mellan pojkar och flickors svar när det handlar om att 
få ett bättre betyg om det vore mer bollspel på lektionerna. 
 
 

Pojke Flicka 
Ja   75   43 118 
Nej  50   84 134 

125 127 252 
 

 
 
 
O  F  O-F  O-F²  O-F² 

F 
F J 43  59,5  -16,5  272,25  4,57 
F N 84  67,5  16,5  272,25  4,03 
P J 75  58,5  16,5  272,25  4,65 
P N 50  66,5  -16,5  272,25  4,09 

 
        X² =17,34 

F = det förväntade värdet 
 
Frihetsgrader 1 
 
Kritiskt värde 6,63 på 99% signifikansnivå 
 
Eftersom vårt X² värde ligger högt över 6,63 så kan vi säga att skillnaden är signifikant. 
Det finns en klar skillnad på hur flickor och pojkar upplever att det kan förbättra sitt 
betyg om det vore mer dans och aerobics på idrottslektionerna. 
Vi kan säga att det finns en statistisk säkerställd skillnad med 99% säkerhet. 
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Bilaga 6 
 
Z test 
 
Finns det någon skillnad mellan hur pojkar och flickor anser att de kan påverka innehållet 
på idrottslektioner? 
 

Pojkar  Flickor 
 
Antal (N)   125  127 
 
Medelvärde (M)  3,98  3,96 
 
Standard avvikelse (S)  1,02  1,06 
 
Z= M1-M2 
 

√   S1²-S2² 
       N1-N2 
 
 
 
Z = 0,63 
 
Vi fick ett värde som ligger under 1,96 och kan konstatera att statistiken inte är 95% 
säkerhetsställd. Skillnaden i medelvärdet är ej signifikant, den beror på slumpen. 
Vi kan alltså konstatera att det inte finns någon statistisk säkerhetsställd analys att det 
skulle finnas en medelvärdesskillnad. 
Det finns inte någon statistisk skillnad mellan hur pojkar och flickor anser att de kan 
påverka innehållet. 
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Bilaga 7  
 
Rangkorrelation 
 
Har pojkar och flickor samma favoritidrotter? 
 
Aktivitet  Pojkar  Flickor       D       D²   
 
Bollspel  1   1  0      0 
 
Orientering  6  13  -7    49 
 
Cirkelträning  8  7  1      1  
 
Skidåkning  11  10  1      1 
 
Friidrott  7  6  1      1 
 
Friluftsliv  5  9  -4     16 
 
Styrketräning  2  5  -3       9 
 
Simning  10  8  2       4 
  
Aerobics  12  4  8     64 
 
Lekar   4  2  2       4 
 
Dans   13  3  10   100 
 
Skridskor  3  11  -8     64 
 
Redskap  9  12  -3      9 
         = 322 
 
1=  Den aktivitet som är populärast av de 13 som finns med.  
13= Den aktivitet som är minst populär av de 13 som finns med. 
 
D= Differensen 
 
Rangkorrelation 1-    6*322/13(169-1) 
= 1 – 0,8846 
Rangkorrelationen är 0,1154 
 
Väldigt låg korrelation, dvs flickor och pojkar har i hög utsträckning olika favoritidrotter. 




