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Sammanfattning 

 

Följande studies syfte är att undersöka elevers perspektiv på lärarens trovärdighet vid betyg 

och bedömning i Idrott och Hälsa. Vidare genomsyras studien av Hirdmans (2003) genusteori 

i syfte att studera huruvida genus påverkar elevernas syn på lärarens trovärdighet. 

 

Studien bygger på kvalitativa data där empirin insamlades med hjälp av fokusgruppsintervjuer 

från elever som går i årskurs 9 på grundskolan. Sammanlagt bestod empirin av fyra 

könshomogena fokusgrupper (totalt 16 elever) varav två grupper bestod av flickor och två 

bestod av pojkar. Vid analys av resultatet uppkom tre kategorier som påverkar lärarens 

trovärdighet vid betyg och bedömning, dessa är Profilering, Arbetsmetod och Genus. 

Resultatet visar att läraren i Idrott och Hälsa brister i likvärdighet vid betyg och bedömning på 

grund av lärarens egna föreställning av genus. Idrottsundervisningens icke-likvärdiga villkor 

för flickor och pojkar samt ämnets påverkan av lärarens subjektivitet blir centrala 

komponenter för elevers syn på lärarens trovärdighet. Studiens slutsats blir därmed att 

trovärdigheten är i ett beroendeförhållande till såväl likvärdighet som med lärarens 

subjektivitet och där genus har en central roll för i vilken utsträckning trovärdighet kan uppnås 

vid betyg och bedömning.  

Nyckelord: Betyg och bedömning, genus, Idrott och Hälsa, trovärdighet 

 
 

Abstract 

The aim of this study has been to examine student’s perception of physical education 

teacher’s credibility regarding grading and assessment. Furthermore, the study is permeated 

by Hirdman´s (2003) gender theory, in order to examine whether gender orders affects the 

students view of teacher credibility. 

The study is based on a qualitative method, where the empirical data was collected by using 

focus group interviews. In total four gender homogeneous groups (16 students) were 

interviewed, whereof two of them were girls and two were boys.  

During the analysis of the results three main categories aroused which affects students view of 

teacher credibility, those categories are Profiling, Working methods and Gender. The results 

also show that the PE teacher lack of credibility regarding grading and assessment is affected 

by his or her conception of gender and how it´s expressed in the teaching environment. The 

physical educations non-equivalent terms for girls and boys together with the teacher’s 

subjectivity becomes two central components regarding the students view of teacher 

credibility. The study's conclusion is thereby that teacher credibility is in an interdependence 

with both equality and teacher subjectivity where gender has a significant role in the extent to 

which credibility can be achieved. 
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1 Inledning 
 

För två år sedan slog den nu så omtalade serien ”Gympaläraren” (Sveriges Television [SVT], 

2016) med Kalle Zackari Wahlström genom i tv-rutan. Föräldrar, vårdnadshavare, mor- och 

farföräldrar, äldre bröder, avlägsna mostrar och till och med den evigt bittra fastern fick 

återigen upp ögonen för det skolämne som frambringar så många minnen. För vissa var det 

ämnet som innebar att de äntligen fick kasta bort matteboken och istället röra på sig, andra 

satt och höll tummar och tår för att det inte skulle bli innebandy (igen!) och några minns det 

som en tid när man hade ”mens” fyra veckor i rad så att man istället fick ta en cigarett bakom 

husknuten. Många längtade efter ämnet; lika många avskydde det. Skolämnet jag pratar om 

heter idag Idrott och Hälsa men kärt barn har många namn och frågar du min pappa tror han, 

trots mina snart fyra år på universitetet, att jag ännu läser till just gympalärare.  

 

Programmet blev hyllat runtom i landet och blev tilldelat Sveriges barnidrottspris samt årets 

program på Kristallengalan. Det verkade som om att alla älskade honom; han var precis den 

person som svenska skolan behövde - Sådär motiverar man ungdomarna! -  ropade de tv-

tittande föräldrarna som hade samlats i soffan i väntan på att få se hur han tog sin an 

ungdomar och deras idrottsvanor. Gräset upplevdes vara grönare på andra sidan och jag var en 

av dem som var villig att hålla med. Kvar stod dock de människor som borde haft mest 

förståelse för hans pågående arbete; nämligen lärarna i Idrott och Hälsa. Kvar, med en känsla 

av uppgivenhet över att den verklighet som Kalle visade upp inte stämde överens med den 

verklighet som idrottsundervisningen egentligen levde i (Bäcklund & Wästlund, 2016). En 

verklighet som inte hade råd att hyra in Sveriges främsta e-sportare till en idrottslektion eller 

en verklighet som förmodligen hade köpstopp vilket gör att nya pingisbord inte var att tänka 

på.  

 

Trots den många gånger befogade kritik som ”Gympaläraren” fick utstå av andra lärare i 

Idrott och Hälsa runtom i landet går det inte att undgå det faktum att han inte bara vann tv-

tittarnas hjärtan utan också elevernas, vilket i slutändan kanske är det som räknas allra mest. 

Moppepojkarna slängde kebabrullen och tog tag i skivstången, den blyga killen började 

faktiskt dyka upp på lektionerna och den populära sminktjejen tog återigen fram sina 

dammiga springskor ur garderoben. Varför? För att Kalle ingav förtroende. Han trodde 
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verkligen att han kunde hjälpa dessa elever och de litade på att han skulle göra det- vilket han 

också gjorde. Trovärdighet är dock inte beroende av vare sig kändisar eller köpstopp; det är 

något vi alla kan uppnå men frågan är hur vi gör det. Vad var det den där gympaläraren som 

du hade i årskurs sex gjorde för att vara så fantastiskt mycket bättre än alla andra?  Varför 

gillade du gympa-Håkan men inte matte- Monica?  

 

Trovärdighetens roll inom skolväsendet har länge varit ett omdiskuterat ämne och för redan 

över 60 år sedan beskrev Hovland, Janis och Kelleys (1953) med hjälp av trovärdighetsteorin 

att man med hög trovärdighet kan få större inflytande och påverkan över sina elever. Flera år 

senare är begreppet fortfarande aktuellt och Pishghadam, Makiabadi och Mohtasham (2018) 

skriver att lärarens trovärdighet kan vara en avgörande faktor för elevens deltagande på en 

lektion och menar att det är en viktig komponent för att skapa en god lärar- och elevrelation. 

 

Trovärdighetens betydelse för att skapa goda relationer bekräftas och understryks av såväl 

gammal som ny forskning. Mig veterligen saknas det dock undersökningar om elevers 

perspektiv på lärarens trovärdighet i Idrott och Hälsa i samband med betyg och bedömning 

samt om genus har någon påverkan. Denna undersökning bidrar till att fylla den luckan inom 

forskning.  
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2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med studien är att undersöka elevers perspektiv på lärarens trovärdighet vid betyg och 

bedömning i Idrott och Hälsa. Studien ämnar även studera om lärarens trovärdighet påverkas 

av elevernas könstillhörighet.    

 

För konkretisering och djupare förståelse av syftet har tre frågeställningar utformats, dessa är: 

• Hur upplever eleverna att läraren i Idrott och Hälsa arbetar för att betyg och 

bedömning sker utifrån skolans strävan efter en likvärdig utbildning?  

• Hur upplever eleverna att lärarens utformning av idrottsundervisningen gynnar både 

flickor och pojkar?  

• Vilka komponenter är enligt eleverna viktiga för lärarens trovärdighet vid betyg och 

bedömning?   
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3 Litteraturgenomgång 
 

I följande avsnitt presenteras två begreppsdefinitioner som är centrala i studiens arbete. Dessa 

begrepp är trovärdighet samt bedömning. Därefter kommer studiens problemområde kopplas 

och förankras till tidigare samt aktuell forskning inom ämnet. Först beskrivs det nuvarande 

betygssystemet och dess relevans för en likvärdig utbildning för skolverksamheten. Sedan 

fördjupas likvärdigheten till skolämnet Idrott och Hälsa och därefter lyfts problematiken 

utifrån ett genusperspektiv med flickors och pojkars upplevelser av ämnet. Slutligen 

behandlas lärarens trovärdighet i förhållande till betyg och bedömning.  

 

3.1  Begreppsdefinition 
 

Nedan redogörs begreppen trovärdighet och bedömning för att skapa en djupare förståelse för 

dess innebörd samt hur begreppen definieras under studiens gång. 

 

Begreppet trovärdighet kan variera i betydelse beroende på dess kontext. Bryman (2011) 

förklarar innebörden av begreppet utifrån ett samhällsvetenskapligt perspektiv på forskning 

och skriver följande:  

Om det kan finnas många olika beskrivningar av en social verklighet, är det när allt kommer 

omkring trovärdigheten i den beskrivningen som en forskare kommer fram till som avgör hur pass 

acceptabel den är i andra människors ögon (Bryman, 2011, s. 354).  

 

I svenska akademiens ordbok beskrivs ordet trovärdig som någon ”…värd att ha tillit till 1. 

Förtroende för, pålitlig, tillförlitlig” samt ”hysa stor 1.full tillit osv. till ngn” (Svenska 

Akademiens ordbok [SAOB], 2008). Även i Svenska Akademiens ordlista beskrivs ordet 

trovärdig som någon som ”…förtjänar tilltro” (Svenska Akademiens ordlista [SAOL], 2015). 

Även Sandberg (2009) beskriver trovärdighetens relation till begreppet tillit och menar att 

trovärdighet uppstår i samband med vad som sägs och vad som görs. Därmed ligger 

uppfattningen av trovärdighet i betraktarens ögon och öron. Det innebär att begreppet inte 

enkelt kan förklaras utifrån en generell sanning eftersom att subjektiviteten har avgörande 

betydelse (ibid). Det som uppfattas som trovärdigt av en elev behöver därmed inte uppfattas 

detsamma av en annan elev. Vidare menar Sandberg (2009) att trovärdighet är en dynamisk 
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process vilket innebär att det är ett ständigt arbete med att upprätthålla den; trovärdighet är en 

färskvara som kan försvinna lika fort som den tillskrivs.  

 

I Hovland, Janis och Kelleys (1953) trovärdighetsteori [source credibility theory] beskrivs 

begreppet trovärdighet utifrån tre dimensioner som grundar sig i kompetens, omsorg och 

tillförlitlighet. God trovärdighet är dessutom beroende av tid och dess kontext. Hovland m.fl. 

(1953) lyfter även att det är när lärarens trovärdighet i Idrott och Hälsa [PE] ökar som även 

denne kan ha ett större inflytande och påverkan över sina elever.  

 

Trovärdighet kommer i denna studie definieras utifrån SAOB:s beskrivning tillsammans med 

Sandbergs (2009) beskrivning av begreppet. Begreppsdefinitionen kan även relateras till 

skolverksamheten. I avsnittet 3.5 Lärarens trovärdighet vid bedömning uppmärksammas 

vikten av att läraren skapar en tillit gentemot eleverna och hur begreppet kan ha en central roll 

vid betyg och bedömning. 

 

3.1.2 Bedömning  

 

När begreppet bedömning nämns i studien syftar begreppet till både den formativa och 

summativa bedömningen. Den formativa bedömningen innebär att läraren gör kontinuerliga 

återkopplingar till eleven i syfte att bidra till dennes kunskapsutveckling, medan den 

summativa bedömningen motsvarar huruvida eleven når upp till de nationella kunskapskrav 

som i förväg är uppsatta (Larsson, 2016; Skolverket, 2018b). Begreppen kommer i sin helhet 

beskrivas mer djupgående i kommande avsnitt och genomsyrar överlag hela 

litteraturgenomgången. 

 
 

3.2 Vägen till ett målrelaterat betygssystem 
 

År 1994 övergick den svenska skolan från ett normrelaterat betygssystem till att istället 

ersättas med ett målrelaterat betygssystem. Från att tidigare arbetat utifrån ett betygssystem 

som baserade sig på att jämföra hur elevens kunskaper stod i förhållande till de övriga i 

klassen, gick nu den svenska skolan mot ett betygssystem vars syfte innebar en 

betygsbedömning mot redan uppsatta kunskapsmål (Tholin, 2006). Det nya betygssystemet 

innebar en tregradig betygsskala från IG-G-VG-MVG, där MVG innebar det högsta betyget 
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och G var det lägsta godkända betyget. IG var ett betyg som låg under godkända nivån och 

stod för icke godkänd (Lundgren, 2012). Betygssystemet innebar även att ett större ansvar 

lades på lärarna där tolkning och förståelse var centrala faktorer, samtidigt som kravet på att 

realisera betygssystemet in i skolverksamheten på ett regelrätt tillvägagångssätt var av stor 

betydelse (Mickwitz, 2011). Realiseringen medförde ett krav på att göra både elever och 

föräldrar införstådda i det nya systemet där eleverna själva skulle vara delaktiga vid 

bedömningsarbetet. Den då rådande läroplanen för grundskolan (Lpo94) möttes dock av hård 

kritik för bland annat lärarnas bristande kunskaper i hur den målrelaterade betygssättningen i 

praktiken faktiskt skulle fungera, samt att kriterierna som eftersträvades var för vaga 

(Selghed, 2004; Tholin, 2006). Avsaknaden av fortbildningar inom betygssystemet lämnade 

lärarna utan några tydliga riktlinjer vilket resulterade i brister i likvärdighet i betygssättning 

(Mickwitz, 2011; Selghed, 2004).  

 

År 2008 skriver regeringen i en proposition (Prop. 2008/09:66, s.5) att en vidare reformering 

av betygssystemet är fortsatt nödvändigt. År 2011, tre år senare (med start från hösten 2012), 

blir propositionen verklighet och innebar att skolan gick från det tidigare betygssystemet IG-

MVG till att nu använda betygsstegen A, B, C, D, E och F, där betyget A representerar det 

högsta betyget och E representerar den lägsta nivån för godkänt. F blir därmed ett betyg som 

hamnar under den godkända nivån. För betyget A, C och E finns även nationella 

kunskapskrav som är grundläggande vid bedömning (Redelius, 2014). Regeringen motiverar 

den nya betygsskalan med att den bland annat ska bidra med att råda klarhet i 

kunskapskraven, underlätta vid lärarens betygssättning (med hjälp av flerstegsbetygssystemet) 

och att det i sin tur även ska utmynna i att elever uppfattar betygen som mer likvärdiga (Prop. 

2008/09:66).  

 

I det nuvarande betygssystemet är relationen mellan mål, kunskapsinnehåll samt bedömning 

och betygssättning viktiga komponenter (Modell, 2018). Eleverna ska även ges likvärdiga 

möjligheter att i undervisningen visa vilken utsträckning som de har nått de nationella målen. 

Modell (2018) nämner dock att likvärdigheten i många fall inte uppnås. Även Skolverket 

(2003) betonar risken med hur exempelvis implicita faktorer riskerar påverka bedömning och 

betygssättningen och skriver att: 
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Om influenser av lärarens personliga intressen och/eller skolans traditionella ämnesbetoningar 

påverkar undervisningen och bedömning bort från styrdokumentens mål och bedömningskriterier 

riskerar man att få bristande likvärdighet i bedömningen (Skolverket, 2003b, s. 120). 

 

Om dessa implicita faktorer blir inkluderade vid lärarens bedömning finns en problematik i 

samband med den svenska skolans strävan efter en likvärdig utbildning. Även Riksrevisionen 

(2011) beskriver att bedömningen som läraren gör av elevens kunskaper har en avgörande 

betydelse för eleven i fråga och menar att det därför är ”[…] viktigt att betygsättningen sker 

på ett likvärdigt sätt” (Riksrevisionen, 2011, s. 25). Med en likvärdig utbildning menas inte att 

alla elever ska bemötas på samma sätt, utan snarare det motsatta. Varje elev ska mötas utifrån 

dennes enskilde behov och få de anpassningar som behövs för att uppnå kunskapskraven. 

Likaså ska ett betyg i en klass kunna motsvara detsamma i en annan klass men även på en 

annan skola. I läroplanen (Lgr11) står följande angående skolans ansvar inför en likvärdig 

utbildning: 

Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform och inom fritidshemmet ska vara 

likvärdig, oavsett var i landet den anordnas. Normerna för likvärdigheten anges genom de 

nationella målen. En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på 

samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas 

olika förutsättningar och behov (Skolverket, 2018, s. 2). 

 

Trots den svenska skolans strävan efter en likvärdig utbildning och därmed också ett 

betygssystem som har samma fordransuppdrag visar bland annat Skolverkets rapport 

Likvärdig utbildning i svensk grundskola? (2012) att likvärdighet i skolan har försämrats 

sedan millenniumskiftet och även Skolkommissionen (2017) beskriver i sin rapport om hur 

följderna av den bristande likvärdigheten kan få stora konsekvenser för den svenska 

skolverksamheten i framtiden (SOU, 2017:35). Även Wiker (2017) påpekar att det nuvarande 

betygssystemet är ett av de mest kritiserade genom tiderna. Det finns många orsaker till varför 

betygssättningen sviker i likvärdighet. En orsak är att många lärare upplever det stödmaterial 

som Skolverket tillhandahåller som bristande och att det inte ges tid till lärarna att grundligt 

gå igenom materialet (Riksrevisionen, 2011). En annan förklaring anses ligga på lärarna med 

anledning av att de inte följer de kriterier som betygssystemet kräver och att det i sin tur leder 

till olikheter vid bedömningen (Mickwitz, 2011). Wiker (2017) belyser elevernas perspektiv 

som också de menar att ett av problemen med den nya betygsskalan är att olika lärare 

bedömer betygssättande moment olika. Bristen på en likvärdig bedömning är en komplexitet 

som återfinns i samtliga skolämnen och Idrott och Hälsa är även det ett ämne som tampas 

med samma problematik. 
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3.3 Likvärdighet vid betygssättning i Idrott och Hälsa 
 

I skolinspektionens kvalitetsgranskning av Idrott och Hälsa i årskurs 7–9 (2018) belyses 

resultat som visar på brister i likvärdighet i ämnet. Gemensamt med övriga skolämnen 

upplever även lärare i Idrott och Hälsa att de uppfattar kursplanerna och kurskraven som 

svårtolkade vilket skapar en osäkerhet vid bedömningen. Lärarna menar att det finns en risk 

att implicita faktorer, såsom personlighet och/eller närvaro, kan vävas in vid bedömningen 

(Skolinspektionen, 2018). Även Redelius (2012) lyfter problematiken och menar att lärare i 

Idrott och Hälsa tycks ha svårt att förklara i ord vilka kunskaper de vill att eleverna ska lära 

sig. Redelius menar vidare att ämnets kunskapskrav inte tvunget ligger som utgångspunkt och 

som leder till att lärares olika sätt att bedöma och värdera kunskaper bidrar till en ojämn 

betygssättning. Skolinspektionens granskning visar att eleverna till viss del är införstådda i 

vad de bedöms på, dock råder det osäkerhet på vad den faktiska undervisningen ska innehålla 

och behandla (Skolinspektionen, 2018). Likaså Wiker (2017) presenterar resultat som lyfter 

elevers perspektiv av hur de upplever lärare i Idrott och Hälsa som orättvisa och otydliga i sin 

bedömning; eleverna framhäver vikten av att få kännedom om vad det är de inte klarar av i 

undervisningen samt hur de ska gå tillväga för att lära och utvecklas. Wikers (2017) resultat 

visar även att det finns en brist på tillit gentemot läraren i Idrott och Hälsa vid betyg och 

bedömning då en del lärare upplevs favorisera och uppskatta smicker, vilket eleverna menar 

är orättvist och att även den elev som gör sitt bästa och ”försöker” borde kunna nå det högsta 

betyget.  

 

I samband med att både lärare och elever upplever en osäkerhet kring vad det är som ska läras 

ut/läras i ämnet Idrott och Hälsa finns därmed ett tomrum som kan vara en av anledningarna 

till att en likvärdig bedömning inte uppfylls i skolämnet. Om lärarna i Idrott och Hälsa inte är 

införstådda i vad de ska lära ut blir det utom all fråga komplicerat för eleverna att veta vad de 

ska fokusera på att lära sig. Wiker (2017) lyfter även att eleverna upplever en brist i att det 

inte ges tillräckligt med tid att träna på ett visst moment i idrottsundervisningen och att det i 

sin tur leder till att elever blir bedömda innan de har fått chansen att förvärva kunskaperna. 

Eleverna upplever att det då enbart är de elever som redan har goda förkunskaper inom ämnet 

som också har chansen att få ett högt betyg (ibid). Vidare upplever elever Idrott och Hälsa-

undervisningen som enformig vilket Wiker (2017) menar är en bidragande faktor till en 

segregering av vissa elever. Enformigheten beror bland annat på läraren i Idrott och Hälsas 

möjligheter att själv styra över lektionsinnehållet, förutsatt att denne förhåller sig till de 



12 
 

kunskapsmål som står nedskrivna i kursplanen (Redelius, 2009). Beroende på innehållet i 

lektionen kommer därmed vissa elever gynnas mer än andra eftersom ämnesinnehållet inte är 

neutralt (Wiker, 2017). Redelius (2009) skriver att på grund av lärarens egna rätt till 

tolkningsmöjligheter kommer en elev alltid stå som vinnare och en annan som förlorare och 

att denne förlorare oftast är en flicka, eftersom att ”[…] förutsättningarna för skolframgång i 

idrott och hälsa inte är likvärdiga” (Redelius, 2009, s. 42).  

 
 

3.4 Pojkars och flickors villkor i skolämnet Idrott och Hälsa 
 

Den svenska skolan ska aktivt arbeta för en skola som är till för alla och gäller för samtliga 

skolämnen i både grund- och gymnasieskolan. Den vilar på en värdegrund som ska anammas 

av såväl lärare och elever men även annan skolpersonal som finns inom skolverksamheten 

(Larsson, 2012). Hit tillkommer även bestämmelser om att ingen får utsättas för 

diskriminering på grund av ”[…] kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning” 

(Skolverket, 2018, s. 41). I läroplanen står det att skolan har ett extra uppdrag när det gäller 

kön och att: 

Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på 

vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som ställs 

på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har 

ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster (Skolverket, 2018a, ss. 42-43).  

 

Trots de tydliga mål som eftersträvas och redovisas i läroplanen gällande kön i 

undervisningen visar forskning att Idrott och Hälsa som skolämne inte alltid når upp till dem. 

I Skolinspektionens kvalitetsgranskning (2018) framkommer indikationer på att 

undervisningen i huvudsak sker på (idrottsutövande) pojkars villkor och som därmed 

minimerar chanserna för att skolämnet ska främja båda könens rätt till lika möjligheter. De 

menar att en av anledningarna är att ämnet ofta influeras av tävlingsmoment och som 

följaktligen ger pojkarna företräde under idrottsundervisningen (Skolinspektionen, 2018). 

Orsaken är att tävlingsinslagen oftast är utformade efter prestation och styrka, innebärande att 

fysiskt övertag är fördelaktigt vid tävlingen. I samma stund som undervisningen grundas i 

elevernas fysik gynnas pojkarna, medan flickorna försätts och/eller hamnar i underpresterande 

situationer (Skolinspektionen, 2018). Även vissa icke-idrottsövande pojkar missgynnas av 

tävlingsmomenten men överlag är det flickorna som missgynnas mest. Vid tävlingsinslag i 
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idrottsundervisningen kommer även diskussioner om huruvida flickor och pojkar ska skiljas åt 

samt vilka elever som ska tillhöra vilket lag; något som inte är ett problem när undervisningen 

är utformad utan tävlingsinslag. Återigen är det flickorna som hamnar i skymundan i dessa 

diskussioner (ibid). 

 

Fram till övergången från sär- till samundervisning år 1927 var det bara pojkar som fick läsa 

på läroverken (Larsson, 2016). Realiteten i att flickor har fått arbeta i motgång sedan 

idrottsundervisningens begynnelse är svårt att hävda annorlunda. Sedan samundervisningen 

tillkomst i den svenska skolan finns det studier som tidigt visar på att flickor har haft markant 

sämre betyg i genomsnitt jämfört med pojkar i idrottsundervisningen (Carli, 1990). I takt med 

tiden har flickor fortsatt haft en underordnad position gällande betyg i Idrott och Hälsa 

jämfört med pojkar. I Skolverkets betygsstatistik från 2003 framgår det att det enda betyg som 

pojkar hade bättre betyg i än flickor var, det som innan namnbytet 1994 hette, Idrott 

(Skolverket, 2003). Samma resultat redovisar Redelius (2009) sex år senare och lyfter att 

flickor är bättre i alla ämnen förutom i idrottsundervingen. Redelius (2009) nämner även att 

pojkars utbildningsresultat i ämnet inte är karaktäristiskt för enbart den svenska skolan, utan 

att det även finns liknande tendenser i många andra länder.  

 

Fastän flickor har haft ett genomsnittligt sämre betyg än pojkar i idrottsundervisningen under 

de senaste nästan 100 åren verkar trenden nu vara bruten. I Skolinspektionens senaste 

kvalitetsgranskning (2018, s. 56) står det att ”Flickor har nu bättre resultat i samtliga ämnen i 

grundskolan. Undervisningen i ämnet idrott och hälsa får inte längre märkbara generella 

konsekvenser för flickors resultat och måluppfyllelse”. En anledning till förändringen anses 

kunna ligga i att en tydlighet gällande kommunikation och samtal om kunskapskraven har 

införts och att det leder till att flickornas prestationer enklare uppmärksammas och att ämnet 

därmed också når ut till flickor i större utsträckning än tidigare (Skolinspektionen, 2018). 

Samtidigt som betygsskillnaderna är under förändring till flickornas förmån bekräftar 

Skolinspektionens slutsatser att ämnet fortfarande ” […] bidrar till att upprätthålla icke-

likvärda villkor för flickor och pojkar” (Skolinspektionen, 2018, s. 9).  

 

Oliynyk (2016) tar också upp att lärare (omedvetet) styrs av deras egna givna antaganden om 

vad kön ska vara och trots deras egna uppfattning om att de behandlar alla elever lika, visar 

forskningen annorlunda. Oliynyk (2016) beskriver ett händelseförlopp från en idrottslektion 
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där läraren delade upp lagen utifrån pojkar och flickor. Trots att lärarens intention var att 

erbjuda alla elever en rättvis undervisning visar det på att läraren agerade utifrån stereotypa 

förväntningar på pojkar och flickor (ibid). Med stereotypiska förväntningar menas i 

idrottsundervisningssammanhang att pojkar får ett övertag vid fysisk styrka, tuffhet och i 

tävlingsmoment. Det är bland annat lärarens stereotypa tänkande som hindrar flickor (men 

även pojkar) från att bryta sig fri från de rådande normer som finns i skolan och det är inte 

förrän dessa utmanas och uppmärksammas som flickor och pojkar får en möjlighet att skapa 

en ny roll av sig själv – oberoende av vilket kön de föddes in i, enligt Oliynyk. Vidare 

påpekar Oliynyk att lösningen är svårare än vad den först kan tyckas framstå. Hon menar på 

att det inte går att bortse från den sociala ordning som finns i samhället och som också 

avspeglar sig i den svenska skolan, det gör att det är ett ständigt arbete att utmana de 

traditionella könsmönstren som finns (ibid). 

 

Det framkommer också att färre flickor är positiva till ämnet jämfört med pojkar och att 

pojkar upplever att de har större möjligheter att påverka och ha inflytande på 

idrottsundervisningen än vad flickorna har (Skolinspektionen, 2018). Alerby, Backman, 

Bergmark, Gardelli, Hertting, Kostenius och Öhrling (2012) tar upp vikten av att ha en bra 

kommunikation mellan lärare och elev för att lärandeprocessen ska kunna utnyttjas till fullo. 

De menar att relationen måste bestå av en ömsesidig respekt som då genererar i att eleverna 

känner sig mer engagerade och motiverade i skolan. Även Redelius (2009) lyfter pojkars 

påverkan i att ta större plats i undervisningen än flickor. Hon menar att lärarens sätt att 

kommunicera kan skilja sig åt beroende på om man ser pojkar och flickor som homogena 

grupper och därmed indirekt bortser från den variation som finns könen emellan. Hon menar 

att det inom skolan, men även i samhället överlag, finns ett maskulinitetsideal som dominerar. 

Maskulinitetsidealet innebär bland annat att det är en status att inte uppnå höga betyg i de 

teoretiska ämnena. Däremot i Idrott och Hälsa som länge har setts som ett praktiskt ämne, 

stärker det pojkarnas identitet på grund av att idrott i allmän mening till viss del fortfarande är 

kopplat till den manliga normen (Redelius, 2009). Hit hör även ”överseendet” med att pojkar 

får/kräver mer uppmärksamhet av läraren i Idrott och Hälsa än vad flickor gör 

(Skolinspektionen, 2018). Med överseende menas inte att det enligt regelboken är rätt, utan 

snarare att på grund av de (omedvetna) normer som skolan bedrivs under kommer 

överseendet i längre utsträckning tillåtas än om en flicka hade tagit större plats (ibid). Även 

Svennberg (2014) påvisar att lärarens egna erfarenhetsbaserade förväntningar riskerar att 

påverka betygssättningen genom att den generella erfarenheten som lärare har ofta innebär att 
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(svenska) pojkar, med föräldrar som har vidareutbildat sig, har större chanser att lyckas i 

Idrott och Hälsa och som därmed innebär att läraren omedvetet sätter pojkarna i en redan 

förväg fördelaktig position.  

 

Likadant gäller det angående feedback och uppmuntran, där Skolinspektionens (2018) resultat 

visade att pojkarna uppfattar att de i större utsträckning får ta del av lärarens uppmuntran och 

återkoppling i relation till vad flickorna får. Hassmén och Hassmén (2010) beskriver att ett 

vanligt missförstånd gällande återkoppling är att det endast är den positiva som är gynnsam 

för eleven. Istället menar de att återkoppling, positiv som negativ, skapar möjligheter för 

eleven att utvecklas. Det gör att eleven kan se nyttoaspekten i ett moment som i sin tur kan 

leda till ett ökat förtroende för sin egen förmåga och kapacitet i Idrott och Hälsa (Hassmén & 

Hassmén, 2010). Med det sagt krävs det att återkopplingen alltid görs på ett pedagogiskt sätt, 

annars finns risken att eleven misstolkar återkopplingen och istället får en negativ inställning 

till att utföra momentet igen (Hassmén & Hassmén, 2010). Likaså Wiker (2017) beskriver 

relevansen i att återkoppling också ges när eleven gör något bra och inte uteslutande vid de 

tillfällen eleven behöver utveckla eller öva på något.  

 
 

3.4.1 Genus ur ett internationellt perspektiv 

 

Flickors och pojkars olika villkor i idrottsundervisningen är inte bara vanligt förekommande i 

svenska skolor, utan går att finna även i internationella sammanhang. Brannon (2008) lyfter 

genus [gender] sett utifrån bland annat amerikanska skolor och menar att pojkar och flickor 

har olika upplevelser av sin utbildning. Brannon skriver att pojkar mottar mer uppmärksamhet 

och feedback av lärarna än vad flickorna gör. Trots att en del av denna uppmärksamhet beror 

på negativa tillsägelser, menar Brannon att det oavsett ger pojkarna en upplevelse av att vara 

sedda och hörda. Vidare menar hon att pojkarna har en fördelaktig position vid 

sportaktiviteterna och skriver att det finns en typ av prestige som blir gynnsam för pojkarna 

och att denna prestige inte påverkar flickorna i samma utsträckning. Trots att flickornas status 

inom skolidrottssammanhang har växt under åren spelar genus fortfarande en central roll för 

att […]”women are less likely than men to be involved in college athletics” (Brannon, 2008, 

s. 325). 
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3.5 Lärarens trovärdighet vid betyg och bedömning 

 

En skillnad mellan könen påvisas även i Skolverkets rapport På pojkars planhalva (2011) att 

flickorna ständigt har lägre andel på samtliga delar av frågeformuläret än pojkarna. Detta 

gällde bland annat att pojkar till större andel anser sig ha haft möjlighet att ”visa vad de kan” 

och även att vid situationer då läraren lånar en elev för att demonstrera, väljs en pojke före en 

flicka. Både pojkar som såväl flickor är även eniga om att den rådande ordningen i 

idrottshallen är att pojkarna har mer inflytande över att kunna påverka lektionsinnehållet och 

att undervisningen bedrivs på pojkarnas villkor (Skolverket, 2011). Wiker (2017) beskriver att 

ett sätt att undvika segregering är att läraren samverkar med eleverna. Till exempel att de 

tillsammans skriver ner ett utvecklingsmål som de under terminens gång ska arbeta med. På 

så sätt skapas delaktighet och även elevens ansvar ökar vilket gör att denne har större chans 

att se nyttoaspekten i det tänkta momentet. Även Jacobsson (2016) lyfter vikten av att man 

som lärare undersöker elevens upplevelser av nyttoaspekten i ämnet i förhållande till 

verkligheten, dels för att förstå hur eleverna tolkar ämnesinnehållet och dels för att göra 

eleverna mer delaktiga i planeringen. Jacobsson (2016) menar att det kan i sin tur leda till mer 

tillförlitliga bedömningar. Pishghadam m.fl. (2018) beskriver trovärdighetens relevans i 

förhållande till att skapa en god lärar- och elevrelation. De menar att lärarens trovärdighet kan 

vara en avgörande komponent för att eleven ska delta på en lektion eller inte. En hög 

trovärdighet kan vara anledningen till att eleven väljer att komma på lärarens lektion, medan 

en låg trovärdighet kan göra eleverna omotiverade och därmed resultera i att denne väljer att 

avstå från lärarens lektion (Pishghadam m.fl., 2018).  

 

Även Ramos och McCullick (2015) skriver om elevers uppfattningar av vilka pedagogiska, 

sociala och personliga karaktärsdrag som är utmärkande för en lärare för att uppnå 

trovärdighet. De tre främsta karaktärsdragen som resultaten visade var att trovärdighet 

framkom då läraren ser ut som en [looks like one], lever som hon lär [practies what she 

preaches], samt är en grymt bra pedagog [is an awesome pedagogue] (Ramos & McCullick, 

2015). De menar att trovärdighet inte bör ses som ett fast konstruerat begrepp, utan snarare 

som en flytande och flexibel term som läraren i Idrott och Hälsa i sin undervisning kan arbeta 

utifrån för att öka (men även minska) sin trovärdighet gentemot eleverna.  
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Lindqvist (2015) skriver om föreställningen av hur en ideal lärare bör vara och menar att en 

faktor är den ödmjuka blicken, som innebär att läraren både ser, bekräftar och bryr sig om 

eleven. Lindqvist (2015) skriver även att för att läraren ska få möjlighet att kunna se eleven 

krävs det att skolan skapar tillfällen för relationsskapande, det är där som läraren har 

möjlighet att skapa en djupare kontakt med eleven. För att skapa förtroendefulla relationer är 

det av lika stor vikt att läraren skapar en miljö där eleverna tillåts lära känna läraren, till 

exempel att våga visa sig själv är ett begrepp som lärarna i studien lyft som ett centralt 

begrepp. Lindqvists (2015) konklusion är dock att den ideala läraren också behöver använda 

sig av den orubbliga blicken, som innebär att läraren alltid arbetar efter de mål som denne har 

satt upp och att han eller hon står upp för det som denne tror på. Det är när dessa två ”blickar” 

möts som man, i den mån som går, närmar sig det som Lindqvist (2015) kallar för den ideala 

läraren.  
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4 Teoretiskt ramverk 
 

I följande avsnitt kommer studiens teoretiska ramverk presenteras och fördjupas. Den 

huvudteori som studien förhåller sig till är en genusteori uppkallad av Yvonne Hirdman 

(2003) och som grundar sig i de kulturella konstruktionernas innebörd för framställandet av 

det som vi idag benämner som kvinnligt och manligt. Det första avsnittet syftar till att 

beskriva Hirdmans sätt att exemplifiera genus och vad begreppet förknippas med. I det andra 

avsnittet presenteras även Hovland, Janis och Kelleys (1953) trovärdighetsteori [source of 

credibility theory] som beskriver trovärdighet utifrån de tre nyckelbegreppen kompetens, 

omsorg och tillförlitlighet. Trovärdighetsteorin kommer ha en sekundär placering i analys och 

diskussion.  

 

4.1 Genusteori 
 

Fram till 1980-talet var ordet genus enbart en begreppsdefinition inom språkläran som en 

grammatisk beteckning för att beteckna substantivets genus; han, hon, den och det (Hirdman, 

2003). Språklärans användning av begreppet är förnuftsenligt med dess latinska ursprung där 

ordet betyder slag, sort, släkte och/eller kön. Efter 1980-talet tog begreppet dock en annan 

infallsvinkel i forskningssammanhang då det istället lånades in från engelskan där det, 

sammanslaget med den latinska innebörden, även stod för kön som ”det täcka könet”. Ordet 

hade i engelskan inte fått någon speciell innebörd; ordet var alltså tomt på innehåll och inbjöd 

därför till en möjlighet att sätta en ny prägel på begreppets mening (Hirdman, 2003).  

 

Hirdmans genussystem (2003) tar avstamp i två huvudprinciper, den första som betonar 

könens särskiljande och den andra som åskådliggör den manliga överordningen. Det innebär 

att män och kvinnor inte kan ses som något sammanhållet, utan istället hålls de isär och 

framställs som varandras motsatser. Samma princip gäller vid samtal om vad som är manligt 

respektive kvinnligt (ibid). Könens särskiljande blir en bidragande faktor; de ses tillhöra olika 

plattformar, och Hirdman beskriver att denna företeelse återspeglas på arbetsmarknaden där 

vissa jobb är relaterade till män (läkare) och andra till kvinnor (vårdbiträde). 

 

Män överlag både tjänar bättre och har mer makt vilket är några av de bakgrundsfaktorer till 

att det män gör betraktas som mer värdefullt och att de utgör normen i samhället (Hirdman, 

2003). Kvinnorna hamnar därmed i en sekundär position och ses som avvikande från det 
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”normala”. Hirdman (2003) beskriver att när man i vardagliga sammanhang samtalar om 

människan i allmän mening refererar man (omedvetet) till preferenser som tillhör det manliga 

könet. Det är även det manliga som används som den ”mätbara människan”, med det menas 

att vid mätningar av exempelvis blodtryck, muskelstyrka, syreupptagningsförmåga, längd och 

snabbhet är det återigen mannen som står för det ”normala”. Kvinnan i detta anseende blir 

därför den som antigen har högre eller lägre blodtryck jämfört med det typiska – alltså 

mannen. Hirdman (2003, s. 63) förklarar det ovannämnda med att ”Män tar plats på kvinnors 

bekostnad bara genom att vara män”. Det är på grund av dessa oskrivna regler, om vad som 

anses som manligt och kvinnligt, som kallas för genuskontraktet. I sin önskan om att belysa 

den genuskonflikt och maktordning som finns mellan könen i Sverige och även i världen 

överlag, menar Hirdman (2003) att uppgiften att bryta sig loss eller frigöras från dikotomin är 

svårare än vad man kan ana. Det är genom att belysa och synliggöra genuskonfliktens 

problematik och de osynliga regler som tillskrivs som manligt och kvinnligt som man kan 

vara med och öka jämställdheten mellan könen (Hirdman, 2003). 

 

Redelius (2009) beskriver hur vi inom skolans ramar bidrar till att hålla isär flickor och 

pojkar. Redelius (2009) belyser en händelse med en manlig lärare i Idrott och Hälsa som gav 

eleverna olika tider att springa på beroende på om de var en flicka eller pojke. Redelius 

(2009) hänvisar vidare till Hirdmans (2003) genusteori och menar att på grund av att pojkar 

måste springa snabbare än flickor bibehålls föreställningen om att pojkar är på ett visst sätt 

och flickor på ett annat. Redelius menar att genusteorin även återspeglas i att mannen får 

utgöra normen; han antas här vara snabbare på att springa än hon och detta enbart på grund av 

sitt kön. Den rådande läraren har i detta fall tillskrivit pojken som snabbare vilket gör att 

flickan därmed också blir den långsammare och på så sätt upprätthålls det manliga och 

kvinnliga som motsatspar till varandra (Hirdman, 2003; Redelius, 2009). 

 

Hirdman framställer även i Vad bör göras? (2014) om jämställdhet och politik under de 

senaste femtio åren och menar på att stora förändringar har skett, samtidigt ifrågasätter hon 

vad som krävs för att män och kvinnor ska kunna leva jämställt tillsammans. Hirdman (2014) 

tar även här upp genusordningen som ett resultat i att män och kvinnor fördelas in i olika fack 

där kvinnan återigen hamnar i en kvinnounderordning. Trots att Sverige idag befinner sig en 

god bit in på 2000-talet finns mycket av genusordningens grundsyn kvar och är ofta aktuellt i 

samtal som berör jämställhet (Hirdman, 2014). Bristen på jämställdhet är enligt Hirdman 
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”[…] inbyggd i samhällets alla institutioner, från familj till företag, från skola till universitet, i 

idrott, teater, kultur, ekonomi, sjukvård, politik- ja, i princip allt” (Hirdman, 2014, s. 11). 

Sverige, som tidigare varit världens mest jämställda land har på senare år sakta blivit omkörda 

av andra länder och 2014 visade listan en fjärdeplats (Hirdman, 2014) och 2017 tog Rwanda, 

med över 50 % kvinnor i parlamentet, över fjärdeplatsen vilket resulterade i att Sverige nu 

ligger på en femteplats (WEF- World Economic Forum, 2017). God vilja har gjort att 

genusordningen till viss del håller på att rubbas och är under förändring, samtidigt som 

Hirdman (2014) återigen pekar på svårigheterna i att genusfrågan fortfarande möter starkt 

motstånd och där motståndet oftast härstammar från mannen: den rådande normen.  

 
 

4.2 Trovärdighetsteorin [source of credibility] 
 

Forskning som ämnar undersöka lärarens trovärdighet har ofta sin utgångspunkt i och baserar 

sig på Hovland, Janis och Kelleys (1953) trovärdighetsteori [source of credibility theory]. 

Trovärdighetsteorin grundar sig i att lärarens möjligheter att kunna påverka och ha inflytande 

över sina elever ökar om han eller hon är/upplevs som trovärdig av sina elever (Hovland m.fl., 

1953). I idrottsundervisningen [PE] innebär det att när läraren har en hög trovärdighet ökar 

chanserna att eleverna tar till sig informationen om en hälsosammare och fysisk livsstil. The 

source of credibility baserar sig på tre dimensioner; dessa är kompetens [competence], omsorg 

[caring] och tillförlitlighet [trustworthiness] (Hovland m.fl., 1953). 

 

Hovland m.fl. (1953) lyfter fram att det lämpligaste sättet att undersöka frågor rörande 

lärarens trovärdighet är att lyssna på vad eleverna själva anser, i slutändan är det de som ska 

lära sig något och därmed också eleverna som måste se läraren som trovärdig. Trovärdighet 

ska enligt Hovland m.fl. inte ses som ett fixerat begrepp utan snarare som en dynamisk 

konstruktion. Det betyder att beroende på tid och rum, kan lärarens trovärdighet både öka och 

minska i elevernas ögon. 

 
 

4.3 Konklusion  
 

Studiens teoretiska ramverk består av genusteorin (Hirdman, 2003) och trovärdighetsteorin 

(Hovland m.fl., 1953). Trovärdighetsteorin kommer ha en sekundär placering genom studiens 

resultat, analys och diskussion. Valet av teorier grundas i studiens syfte som bland annat är att 
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undersöka elevers perspektiv på lärarens trovärdighet vid betyg och bedömning i Idrott och 

Hälsa, varav trovärdighetsteorin tillämpades som ett teoretiskt ramverk. Då studien även 

ämnar studera flickors och pojkars syn på lärarens trovärdighet valdes genusteorin som det 

primära teoretiska ramverket. 

De teorier som beskrivits kommer i gällande studie att användas som ett stöd för att förstå och 

tolka de resultat som framkommit under analys av fokusgruppsintervjuernas samtal om 

lärarens trovärdighet vid betyg och bedömning. Vidare har teorierna varit användbara i 

studiens diskussion för att förklara och skapa ytterligare förståelse för resultaten.  
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5 Metod 
 

I följande avsnitt redogörs för hur studien har utformats och valet av metod. Först diskuteras 

valet av kvalitativ metod och därefter beskrivs fokusgrupper som intervjumetod mer 

djupgående. Därefter presenteras valet av deltagare i studien samt det interna bortfallet. Sedan 

diskuteras genomförandet och databearbetningen innan studiens trovärdighet belyses. 

Avslutningsvis lyfts de etiska forskningsprinciperna. 

 
 

5.1 Design 
 

Denna studie bygger på kvalitativa data. Bryman (2012) menar att forskare med kvalitativ 

inriktning konstruerar sin forskningsstrategi där de uttalade orden är kärnan vid datainsamling 

och analys. Det innebär att till skillnad från den kvantitativa, som oftast förespråkar siffror, är 

den kvalitativa mer inriktad på de ord som yttras under en intervju. Kvalitativ forskning 

grundas i ett holistiskt synsätt, vilket menas att helheten är viktigare än delarna (Stukat, 2011). 

 

Studien ämnar undersöka elevers perspektiv på lärarens trovärdighet vid betyg och 

bedömning i Idrott och Hälsa. Då syftet var att tolka och uppmärksamma elevers perspektiv 

skedde datainsamlingen med hjälp av kvalitativa intervjuer i form av fokusgrupper. Valet av 

kvalitativ metod baserar sig på en strävan efter att försöka tolka och förstå de resultat som 

framkommer, samt forskarens eller forskarnas önskan om att få en insikt i informanternas 

upplevelse eller uppfattning av ett ämnesområde (Stukat, 2011). Följande studies 

ämnesområde är att undersöka läraren i Idrott och Hälsas trovärdighet vid betyg och 

bedömning varav kvalitativa intervjuer blev den bäst lämpade metoden. Det är främst de som 

arbetar inom kvalitativ forskning som använder sig av fokusgrupper eftersom det som önskas 

uppnå är information om deltagarnas uppfattning av det rådande ämnet. Det sociala samspelet 

som framkommer i fokusgrupper blir extra tydligt och användbart, då deltagarna på ett relativt 

naturligt sätt kan diskutera olika teman, utan allt för stor styrning av moderatorn (Bryman, 

2011). 

 

5.2 Fokusgrupper 
 

Den fysiska innebörden av fokusgrupper är att tre till sex personer samlas för att utföra en 

gruppintervju (Dahlin-Ivanhoff & Holmgren, 2017). Halkier (2010) förklarar fokusgruppens 
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kännetecken utifrån kombinationen mellan forskarens fördjupningsområde och gruppens 

interaktion med varandra. Vidare menar hon att en av fördelarna med fokusgrupper är att 

kunna se mönster i gruppbildningar, vid att få veta vad gruppen är eller inte är eniga om i 

olika ämnen kan man även utläsa och tolka vissa normer som samhället styrs på (Halkier, 

2010). Det är när forskaren eller forskarna ämnar producera data om normer, interaktioner och 

sociala gruppers tolkningar som fokusgruppen är att föredra (ibid). Även Dahlin-Ivanhoff och 

Holmgren (2017) beskriver att i fokusgrupper är det samtalet som står i centrum och att 

intervjumetoden används vid en önskan om att finna en kollektiv förståelse av deltagarnas 

uppfattningar om ett särskilt ämne eller tema. Moderatorn försöker därför i den mån som går 

ge deltagarna fria tyglar för att finna svar på studiens syfte. Dock kan det finnas tillfällen, 

framför allt vid en jämförelse av olika grupper (till exempel pojkar/flickor) då konkreta frågor 

kan vara en fördel att använda sig av (Bryman, 2011). Dahlin-Ivanhoff och Holmgren (2017) 

nämner att fokusgrupper har blivit allt vanligare bland forskare som ämnar söka ett djupare 

perspektiv inom frågor som behandlar genus och klass och där syftet är att jämföra olika 

grupper. Studiens intervjumetod blev fokusgrupper. 

 

Valet av fokusgrupper baserades dels på besparingsskäl på grund av att studiens tidsomfång är 

begränsat men dels på en önskan om att finna svar på det gemensamma. 

Fokusgruppsintervjuer kan i vissa fall ge mer information än vid enskilda intervjuer (Bryman, 

2011). Då studiens syfte var att undersöka elevers perspektiv på lärarens trovärdighet vid 

betyg och bedömning i Idrott och Hälsa, valdes fokusgruppsintervjuer för att i största möjliga 

mån närma sig elevernas perspektiv i ämnet. Samtalen var både förklarande, diskuterande och 

djupgående och blev ofta belysta ur flertalet perspektiv.  

 

En kritik som intervjumetoden har fått utstå är att svaren kan utformas utifrån grupptryck, 

innebärande att informanterna påverkar varandra och att deltagarna håller inne med sin 

egentliga åsikt inom ämnet (Stukat, 2011). Halkier (2010) och Wibeck (2010) försvarar dock 

kritiken och skriver att en del med att använda sig av fokusgrupper är på grund av grupptryck 

och menar att det istället bör anses som en del av metoden och att det således också berikar 

metoden. Med bakgrund till det nyss nämnda och att studien även avser undersöka ett 

genusperspektiv gjordes ett medvetet val att dela in fokusgrupperna utifrån pojkar och flickor. 

Förhoppningen var att deltagarna (eleverna) på så sätt skulle känna att grupptrycket minskade 

och att de kunde uttrycka sig så sanningsenligt som möjligt. Då eleverna var 15 år togs även 
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deras unga ålder i beaktning. Fokusgrupper ger forskaren en uppfattning av skillnader mellan 

människor och varför de agerar eller samtalar på ett visst sätt och här kan genus innebära en 

sådan skillnad (Dahlin-Ivanhoff & Holmgren, 2017).  

 
 

5.3 Deltagare i studien  
 

En viktig aspekt att tänka på vid fokusgrupper är valet av deltagare i studien. Ett av de valen 

är enligt Halkier (2010) att forskaren måste bestämma om personerna som ska delta känner 

varandra eller inte. Grupper som är/inte är bekanta med varandra ger olika förutsättningar för 

social interaktion och gruppdynamik och innebär att den lämpligaste metoden utgår från 

forskarens syfte med studien (ibid). I denna studie kände deltagarna varandra genom att de 

gick i samma klass. Halkier (2010) menar att en av fördelarna är att det kan vara lättare att ta 

del i samtalet om man känner sig trygg med de andra och personerna kan lättare fördjupa sig i 

varandras perspektiv på grund av de delade upplevelser som de kan ha tillsammans av ämnet.  

 

Deltagarna i studien består av fem fokusgrupper, där de könshomogena grupperna utgörs av 

fyra till fem personer i varje grupp. Studien utgjordes av totalt 8 tjejer och 13 pojkar (21 

informanter). Samtliga personer är 15 år gamla och går i årskurs 9 på högstadiet. Sammanlagt 

var det tre skolor som blev kontaktade, varav på två av skolorna deltog två grupper (en flick- 

och en pojkgrupp) och på en skola deltog en pojkgrupp.  

 
Tabell 1. Fokusgrupperna uppdelad på skola och kön.  

ÅRSKURS 9 FLICKOR POJKAR 

A-SKOLAN 4 4 

B-SKOLAN 4 5 (5) 

C-SKOLAN 0 4 

TOTALT 8 13 (5) 

Anm. Siffror inom parentes anger bortfall som ej ingår i undersökningen 
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Undersökningsgruppen har valts utifrån ett strategiskt urval som enligt Stukat (2011) innebär 

att det finns vissa variabler som kan vara av betydelse för resultaten. Dessa variabler kan till 

exempel handla om kön, ålder, utbildningslängd och/eller religion. Med bakgrund till 

genusperspektivet i denna studie blev därför flickor och pojkar placerade i olika fokusgrupper. 

Personerna blev kontaktade via ett bekvämlighetsurval, som innebär att man tar de personer 

som för tillfället är villiga att ställa upp i undersökningen (Stukat, 2011). Valet av skolor och 

deltagare (elever) har därmed ingen annan bärande betydelse förutom att de på kort varsel 

kunde tänka sig delta i en fokusgruppsintervju. Samtliga elever ville frivilligt ställa upp i 

intervjun och blev slumpmässigt utvalda av klassens mentorer. Totalt var det elever ur tre 

klasser som blev tillfrågade. På ena skolan blev en flick- och en pojkgrupp intervjuad som 

hade en kvinnlig lärare i Idrott och Hälsa och på den andra blev motsvarande grupper 

intervjuade fastän med en manlig lärare. På den tredje skolan intervjuades enbart en 

pojkgrupp som hade en kvinnlig lärare i Idrott och Hälsa, detta med anledning till att ena 

pojkgruppen på en annan skola ses som ett internt bortfall i studien.  

 
 

5.4 Bortfall 
 

Ett internt bortfall innebär exempelvis att någon eller några inte kan besvara forskarens 

frågor, alternativt att det av någon orsak inte går att studeras eller observeras på det sätt som 

ursprungligen avsågs (Stukat, 2011). Även forskarens sätt att ställa frågor kan vara en 

anledning till att intervjun inte gick att besvara. Bortfallets storlek bestod av fem pojkar och 

orsaken till bortfallet kan ses bero på flera faktorer. En faktor kan vara den tidpunkt som 

intervjun ägde rum. Den var under sista lektionen på en fredagseftermiddag och deltagarna 

var ivriga att avsluta för dagen. Ytterligare en faktor kan vara den miljön som intervjun ägde 

rum på, det var ett arbetsrum som var relativt lyhört med insyn till som således gjorde att 

koncentrationen ibland riktades åt annat håll och att intervjun hamnade i en sekundär position. 

En annan påverkande faktor kan vara frågorna som ställdes till informanterna. I de samtliga 

tre som tidigare hade gjorts upplevdes inte några problem med att ha ostrukturerade intervjuer 

medan det i pojkgruppen blev den främsta anledningen till bortfallet. Upplevelsen blev istället 

en strukturerad intervju som blev ledande och i viss mån allt för styrd av moderatorn som 

gjorde att pojkarna i vissa fall varken kunde förklara eller förstå syftet med frågorna.   
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5.5 Genomförandet  
 

Fokusgruppsintervjuerna pågick i omkring 40 minuter och spelades in med hjälp av 

ljudupptagning. Ljudupptagningarna har lyssnats igenom upprepande gånger för att få en 

djupare förståelse. Bortfallsgruppens intervju pågick i 18 minuter. Som nämnt tidigare blev 

skolorna kontaktade via ett bekvämlighetsurval. Första kontakten gjordes genom 

mailkonversationer som därefter mynnade ut i ett telefonsamtal med samtliga mentorer som 

var villiga att hjälpa till. Under samtalet diskuterades studiens syfte och även praktiska 

detaljer såsom plats, datum och tidsomfång. Det var även mentorerna som gjorde det slutliga 

valet om vilka elever som deltog i fokusgruppsintervjun.  

  

Studien skedde inom respektive skolas miljö där eleverna gemensamt fick bestämma en 

lämplig plats för intervjun. Syftet med att befinna sig inom skolans ramar var dels för att det 

skulle upplevas som en trygg miljö för de intervjuade men dels för att de skulle missa så lite 

tid som möjligt från ordinarie lektioner. Vissa intervjuer gjordes efter skoltid men dock alltid 

på skolan. Det var klassens mentor som bestämt tiden för intervjutillfället. Samtliga intervjuer 

påbörjades med en öppningsfråga vars syfte var att starta upp samtalet och lätta på eventuell 

nervositet. Ett exempel på öppningsfråga kunde vara vad eleverna tyckte om ämnet Idrott och 

Hälsa.  

 

Till studien användes en intervjuguide med frågeområden tillhörande det aktuella ämnet (se 

bilaga 1). Alla frågor i intervjuguiden behandlades inte då eleverna i stor utsträckning 

besvarade frågorna på egen hand med hjälp av diskussioner med de övriga i samtalet. Studien 

baserade sig på ostrukturerade fokusgruppsintervjuer, som innebär att moderatorn i den mån 

som går låter informanterna föra samtalet framåt utan hans eller hennes inblandning (Stukat, 

2011). En medvetenhet finns att moderatorn i studien kan ha deltagit föga mer än normalt för 

att intervjumetoden ska få kallas fokusgrupper och inte gruppintervjuer. Till övervägande del 

genomsyras dock intervjuerna av fokusgruppens kännetecken varav det blev den slutgiltiga 

metoden. I samtliga intervjuer har även följdfrågor ställts för förtydliganden, såsom: Skulle ni 

kunna utveckla det? Kan ni förklara hur ni tänker? Hur skulle man kunna göra det 

annorlunda? På vilket sätt? 
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5.6 Databearbetning  
 

Det insamlade materialet består av transkriberade texter från de fyra fokusgruppsintervjuerna. 

Ljudfilerna transkriberades ordagrant, dock utan tillägg av miner, pauser och betoningar. 

Namn på elever, lärare och skolor kodades omgående om efter intervjuerna och nämns i 

resultatet med andra namn, exempelvis att Hanna blev Emma. Skolor beskrivs i studien med 

bokstaven X. I studiens resultatkapitel benämns flickorna med beteckningen F och pojkarna 

med beteckningen P, detta för att underlätta läsbarheten i citaten. För att behandla empirin har 

en kvalitativ innehållsanalys använts som innebär att forskaren avser söka efter 

bakomliggande teman i det material som analyseras (Bryman, 2011). I de flesta sammanhang 

belyses dessa teman i form av kortare citat från det empiriska materialet. En kvalitativ 

innehållsanalys innebär att på ett objektivt och systematiskt sätt tolka råmaterialet; det vill 

säga budskap, åsikter och meningsstrukturer, in i olika kategorier. Objektiviteten innebär i 

sammanhanget att det inte ska råda några tvivel vid tillvägagångssättet av kategoriseringen så 

att forskarens egna värderingar i en så liten utsträckning som möjligt ska kunna påverka 

processen (Bryman, 2011). De transkriberade texterna lästes igenom flertalet gånger för att få 

en djupare förståelse för intervjuerna. Vidare tolkades texterna genom systematisk 

kategorisering av mönster och teman, som sedan utmynnade i ett tema som presenteras 

närmare i resultatkapitlet.  

 
 

5.7 Studiens trovärdighet 
 

En önskan genom studien har ständigt varit att beskriva tillvägagångssättet så noggrant som 

möjligt. För att försäkra sig om att studien görs med kvalité finns det vissa begrepp som 

forskaren bör förhålla sig till. I kvantitativa studier talar man om begreppen reliabilitet och 

validitet medan man inom kvalitativa studier istället använder sig av tillförlitlighet och äkthet 

(Bryman, 2011).  

 

Tillförlitligheten innefattar fyra underfaktorer som är: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet 

och objektivitet. Trovärdigheten i resultatet innefattar dels att säkerhetsställandet har gjorts i 

enighet med de regler som forskaren bör förhålla sig till och dels att de informanter som 

deltog i studien får ta del av resultaten (Bryman,2011). Överförbarheten lyfter frågan om 

huruvida överförbara resultaten är i en annan kontext och att det därmed är viktigt att en 

detaljrik beskrivning görs så att andra människor i sin tur kan avgöra om studien anses som 
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överförbar eller inte (ibid). Pålitligheten innebär att forskaren i största mån skapar en 

fullständig beskrivning över hur denne har gått tillväga under forskningsprocessen för att 

personer i forskarens omgivning; kollegier eller andra inom området, sedan ska kunna 

bedöma kvaliteten och säkerställa att rätt metoder har tillämpats utifrån det tänka syftet (ibid). 

Slutligen finns begreppet objektivitet för att säkerhetsställa att forskaren har arbetat efter 

medvetenhet om att egna upplevelser och erfarenheter kan vara en påverkande faktor i 

resultaten men att forskaren ständigt arbetar för att inte låta personliga värderingar influeras 

forskningen (ibid).  

 

I denna studie har ingen av de intervjuade önskat få ta del av resultaten, dock har de fått 

information om att studien efter publicering kommer finnas som en kopia hos respektive 

mentor om någon deltagare likväl önskar ta del av den. Studien har även genomförts utifrån 

de regler som forskaren bör förhålla sig till och de etiska principerna har varit en given del vid 

varje forskningstillfälle och har grundligt tagits hänsyn till. Studien har kontinuerligt syftat till 

att så detaljerat som möjligt, med hjälp av tabeller i urvalet och citat från intervjuerna, försökt 

beskriva processen från start till slut, med anledning till att andra personer på enklast sätt ska 

kunna bedöma huruvida överförbar studien kan anses vara och om den i en annan kontext 

skulle få annorlunda resultat. Under studiens gång har det funnits en nära kontakt med 

handledaren och även utvalda studiekamrater som fått agera som granskare för att bedöma 

kvaliteten i arbetet och även belysa eventuella oklarheter. Slutligen har studien alltid och 

enbart eftersträvat att personliga upplevelser inte på något sätt ska genomsyras i resultaten och 

värderingar samt teoretisk inriktning har aldrig med avsikt påverkat utförandet av 

undersökningen.  

 

Förutom de fyra tillförlitlighetskriterierna finns även begreppet äkthet, som handlar om 

generella närmanden inom forskningspolitiken. Några av de begrepp som lyfts är bland annat 

pedagogisk autenticitet, taktisk autenticitet och ontologisk autenticitet (Bryman, 2011). 

Äkthetskriterierna har dock motstått kritik på grund av dess provokativa karaktär och har inte 

upplevts haft något större inflytande på den svenska forskningen. Med bakgrund till 

ovannämnda och med grund till studiens omfång lämnas därmed äkthetskriterierna därhän och 

kommer inte fördjupas mer i studien.  
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5.8 Etiskt förhållningssätt  
 

I Vetenskapsrådets rapport God forskningsed (2017) beskrivs det grundläggande ansvaret som 

forskarna har gentemot de informanter som medverkar i forskningen men även till de som 

indirekt kan påverkas av forskningens resultat. Det vilar på forskarens egna ansvar att hålla ett 

neutralt förhållningssätt där privata intressen inte genomsyras eller påverkar 

forskningsresultaten (Vetenskapsrådet, 2017). Svensk forskning har därför upprättat fyra 

etiska principer som har sin förankring i samhällets etiska normer och värderingar och rör 

frågor om sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och integritet (Vetenskapsrådet, 2017). De 

etiska forskningsprinciperna är skapta i syfte att skydda de individer som deltar i forskningen. 

De fyra etiska principerna är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Bryman, 2011). Informationskravet ställer krav på att forskaren måste 

informera informanterna och de berörda om undersökningens aktuella syfte. Det innebär 

bland annat att de ska upplysas om att deltagandet när som helst kan avbrytas samt att det är 

frivilligt (ibid). Samtyckeskravet innebär att informanterna själv har befogenhet att bestämma 

över deras medverkan, det innebär bland annat att om informanten är under 15 år måste oftast 

föräldrarna/vårdnadshavarna samtycka till deltagandet (Bryman, 2011). 

Konfidentialitetskravet behandlar vitaliteten i personuppgifternas konfidentialitet. Det innebär 

att personuppgifter förvaras så att obehöriga inte kan komma åt dem. Den sista etiska 

forskningsprincipen är nyttjandekravet, som innebär att de uppgifter som framkommer 

garanteras att enbart användas till studiens eller forskningens ändamål (ibid). 

 

Hänsyn har tagits till de fyra etiska forskningsprinciperna under studiens förlopp. 

Informanterna har informerats om att medverkan är frivillig och att ett avbrytande inte innebär 

några som helst konsekvenser. Samtyckeskravet säkerställdes då ingen av informanterna var 

under 15 år och genom att de tackade ja till medverkan (se bilaga 2). De har blivit 

underrättade om studiens syfte och kortfattat fått information om vilka moment som ingår i 

undersökningen. Informanterna har blivit försäkrade om att deras identitet hålls konfidentiell i 

den slutliga redovisningen av undersökningen. Slutligen kommer det insamlade materialet i 

enlighet med nyttjandekravet enbart brukas i forskningssyfte.  
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6 Resultat och analys 
 

I följande avsnitt redovisas de resultat som visar hur fokusgrupperna samtalar om betyg och 

bedömning och hur genus påverkar elevernas syn på lärarens trovärdighet. Nedan illustreras 

figur 2 för att förtydliga analysens tema och olika huvudkategorier. De tre huvudkategorier 

som uppkom via analysen är Profilering, Arbetsmetod och Genus med sex tillhörande 

underkategorier och sammanlagt fyra subkategorier. Resultatet belyses med hjälp av citat och 

sammanfattningar för att tolkningarna ska vara tydliga och lättlästa. I citaten representerar P 

att det är en pojke som har gjort uttalandet och F står därmed för flicka. Efterföljande siffra är 

endast en beteckning för att särskilja informanterna från varandra och var främst till hjälp vid 

transkriberingen av fokusgruppsintervjuerna. När ett citat redovisas används det för att 

genomsyra hela fokusgruppens utsagor och för att belysa deras gemensamma erfarenheter och 

upplevelser av ämnet.  

 

Figur 2. Elevers samtal om lärarens trovärdighet vid betyg och bedömning.  

 

6.1  Profilering   

 

Resultatet visar att en viktig komponent för lärarens trovärdighet är de personliga egenskaper 

som han eller hon besitter. Med profilering menas de faktorer som påverkar lärarens sätt att 

agera och handla gentemot eleverna under idrottsundervisningen.  
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6.1.1 Egenskaper 

 

Resultatet visar att det finns fyra egenskaper som är utmärkande för lärarens trovärdighet. 

Dessa fyra egenskaper är inkluderande, rättvis, lever som den lär samt bekräftande.  

 

6.1.1.1 Inkluderande 

 

I samtliga fokusgruppsintervjuer lyfts egenskapen inkluderande som en viktig aspekt för 

lärarens trovärdighet. Med begreppet menas att eleverna upplever att det är viktigt att läraren 

skapar en lärandemiljö där samtliga elever ges möjligheten att delta utifrån dennes enskilda 

förmåga.  

F3: aa å sen också även försöka få med så att alla gör samma sak hela tiden så att det inte blir att 

man delar upp typ vissa som tjejer och killar som de flesta gör hela tiden… istället så att alla får 

vara med varandra typ så läraren kan se alla liksom för hur ska han annars veta vad vi kan 

(Fokusgruppsintervju 3). 

P1: Bara… asså jag tycker att en idrottslärare ska vara en sån som får med hela gruppen för då kan 

alla prestera till de man kan istället för att man fokuserar på några och några står still i bakgrunden 

och bara står och kollar typ å då är det klart att man inte får så jävla bra betyg om man inte får göra 

de man kan typ (Fokusgruppsintervju 2). 

 

Eleverna talar i samband med inkludering även om att det är viktigt att läraren undviker 

tillfällen då klassen delas upp och gör olika aktiviteter då detta anses hämma möjligheterna att 

visa vad man kan inom Idrott och Hälsa. Ett sätt att förstå resultatet är genom genusteorin 

(Hirdman, 2003) som bland annat handlar om könens särskiljande och innebär att män och 

kvinnor inte kan ses som något sammanhållet. Fokusgrupperna beskriver att det är vanligt att 

läraren delar upp klassen utifrån flickor och pojkar vilket visar på lärarens egna 

föreställningar om att det finns olikheter mellan könen. Föreställningarna om könets 

särskiljande förklarar Hirdman (2003) som ett vanligt förekommande problem på 

arbetsplatser. Vidare menar hon att det är inbyggt i samhällets institutioner och det är bland 

annat med bakgrund till att dessa normer och föreställningar om att manligt och kvinnligt har 

funnits så länge som det också är svårt att göra sig fri från dem. Då läraren bidrar med att 

upprätthålla särskiljandet mellan könen blir genus även en faktor för lärarens trovärdighet. 
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6.1.1.2 Rättvis  

 

Egenskapen rättvis nämns av fokusgrupperna som en viktig aspekt för en hög trovärdighet 

hos läraren i Idrott och Hälsa. Främst kopplas begreppet till lärandesituationer och innebär att 

lärarens tid ska fördelas lika till alla elever.  

F4: aa när vi har gymnastik typ så skulle vi... eller han ville att jag skulle lära mig att stå på 

huvudet, asså han hjälper oss verkligen och en elev till sitt mål innan han går vidare och inte typ 

bara testa och sen går han utan han verkligen hjälper jag tror han sätter betygen på ett smart sätt för 

han verkligen går in till alla en efter en asså såhär… om jag skulle vara Patrik så hjälper han 

Emma först och sedan Niklas och sen mig tills alla har nått sina mål...han hoppar inte över 

eleverna typ utan ger alla lika mycket uppmärksamhet oavsett hur bra man är 

(Fokusgruppsintervju 3). 

 

I intervjumaterialet framkommer även uppfattningar om att mer tid ofta spenderas på de som 

besitter goda kunskaper i ämnet och fokusgrupperna tycker det är lika viktigt att tid läggs på 

de som har dåliga erfarenheter av Idrott och Hälsa. I samtliga fokusgrupper upplevs det även 

att någon form av favorisering förekommer som betecknar brister i lärarens sätt att upplevas 

rättvis. 

F3: Å typ liksom om de är fem personer som har B och A i sina betyg att man inte bara lägger tid 

på dom för att de såhär gillar ditt ämne utan hjälp de andra som inte har det lika bra till att gilla ditt 

ämne asså bygga upp deras självförtroende inom idrott... de e många som liksom inte har ett bra 

självförtroende när det gäller idrott... (Fokusgruppsintervju 3). 

 

Även tidigare forskning visar att favoriseringar är förekommande i idrottshallen och leder till 

orättvisor vid betyg och bedömning. Detta styrks av bland annat Wiker (2017) som även hon 

lyfter elevernas missnöje över lärarens favoriseringar och menar att det vid betyg och 

bedömning leder till en brist på tillit. Likaså Skolverket (2003) skriver om att risken med att 

läraren influeras av personliga intressen, såsom favoriseringar, kan påverka elevernas betyg 

och bedömning.  

 

6.1.1.3 Lever som den lär 

 

En stor del av resultaten visar att läraren lever som den lär men att det hos vissa finns en 

avsaknad av egenskapen. Tre av fokusgruppsintervjuerna upplevde att deras lärare i Idrott och 

Hälsa återkommande var med och deltog i idrottsundervisningen vilket bidrog till ökad 

motivation för att vilja utvecklas. 
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P4: aa å kanske vara med å göra aktiviteterna med oss å inte bara säga liksom spring fem 

kilometer utan att kanske springa med oss å motivera oss å så… å deltaga liksom P1: Jag kan inte 

annat än att hålla med om att den ska vara med å delta, tycker de e viktigt… de skapar ju mer 

motivation så att säga å då vill man ju gärna göra de (Fokusgruppsintervju 4). 

 
F4:[…] så att den kunde vara med och göra saker för nu liksom.. dom här tjejerna som har varit de 

har ju varit så gamla så att de går i pension typ... Carin är ju 64 eller 65 nu så det är såhär ba gör 

det hära åsså frågar man hur och hon ba det får någon annan visa typ… så hon kan ju inte visa 

något utan hon måste först förklara för en som ska kunna visa (Fokusgruppsintervju 1).  

 

Det ovanstående resultatet visar även att läraren brister i förtroende då denne varken upplevs 

kunna förklara eller visa den tänkta aktiviteten. Även lärarens höga ålder benämns i 

fokusgruppsintervjun som en negativ faktor då hon upplevs ha svårare att utföra vissa 

moment. Egenskapen kan även liknas med Ramos och McCullicks (2015) karaktärsdrag lever 

som hon lär [practies what she preaches] som bland annat innebär att eleverna förväntar sig 

att läraren i Idrott och Hälsa [PE] ska kunna delta och utöva alla de moment som han eller hon 

kräver av eleverna.  

 

6.1.1.4 Bekräftande  

 

Resultatet visar att det är viktigt att läraren bekräftar dem när de har gjort något bra och att de 

på så vis känner sig sedda. I en av fokusgrupperna åskådliggörs det att bekräftelse är extra 

viktigt i sammanhang när eleven tycker något är svårt och att bekräftelse därmed bidrar till att 

eleven får motivation till att fortsätta utvecklas och arbeta hårdare. Begreppet används även i 

andra sammanhang av fokusgrupperna som handlar om mindre företeelser; exempelvis kan 

det räcka med att läraren bekräftar ett bra kast, en snygg passning men också som bekräftelse 

att det är kul att eleven valde att delta på lektionen. Ytterligare ett sätt att få bekräftelse enligt 

eleverna är att läraren hälsar på dem i korridorerna vilket leder till att eleverna känner sig 

sedda. Fokusgruppen associerar även begreppet till ordet lagkapten i positiv benämning. 

P4: Han är ju vår lagkapten [skratt] nä men det är sant…han gillar att om alla såhär typ nån tycker 

att det är jättejobbigt med sånt här då ser han det och gör den bättre hela tiden och säger typ 

jättebra jobbat så man får bättre betyg än vad man kanske tänkte (Fokusgruppsintervju 2). 

 

Egenskapen bekräftande kan liknas med Lindqvists (2015) begrepp som han kallar den 

ödmjuka blicken som innefattar att läraren både ser och bekräftar eleven och att det i sin tur 

kan ha en avgörande roll för en god lärar- och elevrelation. 
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6.2  Arbetsmetod 
 

Resultaten visar att lärarens arbetsmetoder påverkar trovärdigheten. Det finns tre aspekter 

som kan förstås av utsagorna som inverkar på trovärdigheten, dessa är formativ bedömning, 

planering och påverkan samt arbetet med det centrala innehållet.  

 

6.2.1 Formativ bedömning 

 

Resultatet visar på olika uppfattningar rörande formativ bedömning i 

undervisningssammanhang. Två fokusgruppsintervjuer upplever att läraren återkommande 

använder sig av formativ bedömning och att det är viktigt för att skapa en förståelse för betyg 

och bedömning. En fokusgrupp beskriver att det är med hjälp och råd från läraren i Idrott och 

Hälsa som de känner att de kan utvecklas och blir därmed motiverade att fortsätta, eftersom 

de upplever att läraren tror på dem. De nämner att de får en förståelse för varför de befinner 

sig på det nuvarande betyget och vad som eventuellt krävs för ett högre betyg. 

F3: sen så kan hon liksom förklara varför... ja men varför jag har det betyg som jag har eller ligger 

på… liksom hon säger ju va de e som man gör bra och visar den här... den här... skalan typ med A 

och C och E... vart det är jag ligger åsså förklarar hon varför och vad det är jag kan göra för att få 

ännu högre och vad det är jag har gjort lite sämre…så att jag vet vad det är jag ska göra…så hon 

har ju koll liksom (Fokusgruppsintervju 1). 

 

Två av fokusgrupperna upplever däremot inte att de får ta del av varken formativ bedömning 

eller att läraren ger feedback på vilket betyg de har. Ena fokusgruppen beskriver dock en 

önskan om mer samtal kring betyg för att veta vad de ska träna mer på medan den sistnämnda 

fokusgruppen inte upplever att det har någon större påverkan och ger inte heller några 

indikationer på en önskan om förändring. 

 

Ytterligare två av fokusgruppernas svar kan jämföras med Hassmén och Hassmén (2010) som 

menar att feedback och återkoppling skapar möjligheter för eleven att utvecklas vidare och att 

det är viktigt så eleven kan se nyttoaspekten i det tänkta momentet. Några av elevernas 

utsagor indikerar på att Hassmén och Hassméns påstående stämmer överens i denna studie. 

Även den ena fokusgruppen stärker detta då även de önskar mer samtal kring betyg för att 

kunna utvecklas inom ämnet. Däremot visar en annan fokusgrupp det motsatta och menar att 

de trots avsaknaden av feedback och återkoppling, ändå ser nyttoaspekten i aktiviteten och 

känner att de utvecklas.  
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6.2.2  Planering och påverkan 

 

Planering benämns med olika uppfattningar i samband med betyg och bedömning. I 

fokusgrupperna med flickor redogörs det att lärarens planering är av stor vikt för att dels veta 

syftet med lektionen så att de kan komma förberedda men dels också för att eleverna inte ska 

behöva ta ett ställningstagande i vilken aktivitet de ska utöva. Flickgrupperna upplever att 

eget inflytande på lektionen i liten mån kan vara fördelaktigt men bör ske under lärarens 

kontrollade former och under ytterst få tillfällen. Flickorna upplever även att det är vid 

möjligheten att själv välja aktivitet som det uppstår en osäkerhet i vilket lag man ska tillhöra 

och att man då inte får chansen att visa vad man kan och som därmed kan påverka betyget. 

Flickorna säger även att vid de tillfällen som eleverna får välja blir det oftast något som 

pojkarna föredrar. Resultaten visar även att särskilt svårt blir det vid de tillfällen då lagen är 

uppdelade efter flickor och pojkar.  

P3: först sa hon syftet å så och sen sa hon ni kan få välja vad ni vill om ni vill dra ner till gymmet 

eller om ni vill spela volleyboll eller spela badminton åsså satte vi upp en volleybollplan å en 

badmintonplan å sen så hade vi gymmet å pingis å sen fick man liksom göra vad man ville å de va 

skitkul att man fick bestämma själv va man vill köra fast de kanske är svårt för henne att se vad vi 

gör då men ändå (Fokusgruppsintervju 4). 

 

Fokusgruppsintervjuerna med pojkar upplever även de att lärarens planering är bra för att 

förstå syftet med lektionen men påvisar i större grad än flickorna att ett högt elevinflytande är 

positivt då det ger eleverna möjlighet att själva kunna bestämma innehållet under 

idrottslektionen. En pojkgrupp uttrycker en glädje över att få välja innehållet själv samtidigt 

som de lyfter problematiken i att läraren kan ha svårigheter att se alla elever. Enligt pojkarna 

var elevinflytandet något positivt och innebar en valfrihet i vilka aktiviteter de fick utöva. 

Resultatet stämmer i likhet in med Skolinspektionens (2018) rapport som bekräftar att pojkar 

upplever att de har större inflytande över idrottsundervisningen än vad flickor har. 

 

6.2.3 Det centrala innehållet  

 

Resultaten visar att de tre kunskapsområdena rörelse, hälsa & livsstil samt friluftsliv & 

utevistelse prioriteras olika och de två fokusgrupperna med flickor upplever att läraren skapar 

orättvisa förutsättningar för att visa sin kunskap. Flickgrupperna upplever att det är 

kunskapsområdet rörelse som tar mest plats i idrottsundervisningen medan de två 

fokusgrupperna med pojkar inte uttrycker att de tre kunskapsområdena prioriteras olika.  
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F4: men sen tycker jag också att det är viktigt att det är såhär... jämnt fördelat mellan de olika 

delarna i idrotten […] asså det finns många som spelar fotboll å vi har det i typ fem veckor… visst 

men det ska väl inte göra som så att bara för att dom som kan spela innebandy eller dans inte kan 

visa vad som går för om det är fotboll hela tiden...då tjänar ju alla som spelar fotboll på det menar 

jag och det borde läraren också veta (Fokusgruppsintervju 1). 

 

Kunskapsområdet rörelse tar enligt denna studie störst plats i idrottsundervisningen och kan 

enligt flickgrupperna skapa en orättvisa i och med att de elever som håller på med en sport 

inom det kunskapsområdet kommer gynnas vid betyg och bedömning. Det kan relateras till 

Skolinspektionens (2018) rapport samt Wiker (2017) som menar att det är vid fysiska sporter 

som pojkar gynnas mer av aktiviteten än vad flickor gör. 

 

Ett sätt att se resultatet genom trovärdighetsteorin (Hovland m.fl., 1953) är att flickgrupperna 

kan ses uppleva en trovärdighet gentemot läraren och att de därmed också anser att han eller 

hon skapar en idrottsundervisning som bidrar till en hälsosam och fysisk livsstil. Det kan även 

kopplas till trovärdighetsteorins dimension som är kompetens, innebärande att läraren har den 

kunskap och erfarenhet som behövs för att bedriva en undervisning som utvecklar eleverna 

inom ämnet (ibid). Det ovannämnda citatet kan även ses i likhet med det Redelius (2009) och 

Wiker (2017) skriver om huruvida en enformig idrottsundervisning bidrar till en segregering 

av vissa elever. Redelius (2009) menar att lärarens egna tolkningsmöjligheter kommer gynna 

vissa elever mer och att de som oftast gynnas är pojkarna. Då framförallt pojkarnas aktiviteter 

väljs kan resultatet kopplas till Hirdmans (2003) genusteori som belyser att det som pojkar 

gör betraktas som mer värdefullt och som därmed utgör normen, vilken i sin tur resulterar i att 

flickorna hamnar i en direkt sekundär position. 

 
 

6.3  Genus 
 

Elevernas utsagor visar att lärarnas subjektivitet är en bidragande faktor till att upprätthålla 

genus och att det hos flickorna bidrar till brister i lärarens trovärdighet vid betyg och 

bedömning. Resultatet visar även att lärarens egna tolkningsmöjligheter av läroplanen 

påverkar elevernas möjligheter till en likvärdig betygsättning. De två faktorerna redovisas 

närmare under avsnitten antaganden och tolkningsmöjligheter.  
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6.3.1 Antaganden  

 

Lärarens sätt att leda och agera i Idrott och Hälsa skapar en uppdelning mellan flickor och 

pojkar. Främst sker särskiljandet vid lagindelningar och samtliga fokusgruppsintervjuer visar 

en medvetenhet om att det inte är likvärdigt och önskar en förändring. Resultatet visar framför 

allt att flickorna upplever lagindelningen som ett problem och ger som förslag att läraren bör 

dela in lag efter fysisk förmåga istället för att utgå från personens kön. Samtliga flickgrupper 

upplever att pojkarna både får och tar mer plats i idrottsundervisningen och en fokusgrupp 

beskrev att läraren bemöter högljudda elever olika beroende på om det är en flicka eller pojke.  

 
P3: Fast Pia brukar alltid dela upp oss killar först så det hamnar en kille i varje lag... så det börjar 

ju liksom redan där att hon graderar eller såhär... delar in oss... fast jag tycker att det är bra 

(Fokusgruppsintervju 4). 

F2: Det var ju mer killarna mot tjejerna... killarna kom liksom först… det var ju liksom såhär när 

vi skulle spela fotboll på lektionerna då blev vi alltid indelade i två lag och då var det alltid han 

som sa ba aa men killarna är lagkaptener... så han valde liksom ut dom han ansåg vara bättre på 

sporten (Fokusgruppsintervju 1). 

P2: […] han gav oftast fördelar till tjejerna för han trodde inte att tjejer e lika bra typ […] aa men 

typ om man körde spökboll så fick de större planhalva för att de behövde mer… att de behövde 

mer för att typ kunna vinna så behövde vi ha sämre förutsättningar typ (Fokusgruppsintervju, 2). 

F4: fast jag personligen vill ju hellre spela fotboll än att dansa F1: jaa ja verkligen F3: aaa 

självklart F2: absolut (Fokusgruppsintervju 3). 

 

Även pojkarna upplever att läraren ger dem tillåtelse att ta mer plats på idrottslektionerna 

jämfört med flickorna. Att ta mer plats i sammanhanget innebär att de upplever färre 

tillsägningar vid skrik och rop jämfört med om en flicka skulle uppträtt likadant. Lärarens 

agerande i att dela upp flickor och pojkar vid lagindelningar upplevs som ett stort problem av 

flickorna. Även pojkarna är medvetna om situationen men upplever inte i någon utsträckning 

att det är ett problem. Lärarens sätt att dela in lagen efter kön stämmer in med Oliynyks 

(2016) tes som innebär att många lärare styrs utifrån stereotypa förväntningar och det är 

anledningen till att flickor hamnar i en sekundär position i förhållande till pojkarna. 

Laguppdelningen kan även associeras till Hirdmans (2003) genusteori som handlar om hur 

pojkar och flickor i samhället ses som varandras motsatser istället för enade. Vid 

lagindelningen kan genusteorin därmed jämföras med lärarnas sätt att anta att pojkarna är 

bättre än flickorna på den valda idrotten och att de därmed blir uppdelade i olika lag för att det 

ska bli jämnare. Läraren delar alltså in pojkar och flickor i olika lag enbart utifrån det kön 

som de tillhör istället för att se till deras kunskaper inom den aktuella aktiviteten.     
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6.3.2  Tolkningsmöjligheter  

 

Resultaten visar hur lärare tolkar kunskapskrav olika vid betyg och bedömning, bland annat 

där en del moment värderas högre än andra. I fokusgruppsintervjuerna framförs att lärarna i 

Idrott och Hälsa har olika krav för vad som måste uppnås för ett visst betyg vilket påverkar 

elevernas möjligheter till en likvärdig bedömning och betygssättning. Två av fokusgrupperna 

upplever att de är nöjda med den metod som läraren både bedömer och betygsätter dem på 

och framhäver att läraren använder sig av bedömningsmatriser för att visa hur läraren går 

tillväga. Eleverna uppger även att de får möjligheten att öva på ett moment flera gånger för att 

kunna utvecklas innan bedömning sker. Resultatet ställer sig därmed i kontrast till Wikers 

(2017) avhandling som visar att eleverna upplever att det inte ges tillräckligt med tid att träna 

på ett visst moment och att de därmed blir bedömda innan de fått chansen att träna. En 

fokusgruppsintervju är missnöjda med sitt nuvarande betyg men framhäver att det inte är på 

grund av lärarens tillvägagångssätt vid bedömning, utan att ansvaret ligger på dem och att de 

vet vad som krävs för att höja sitt betyg om de så önskar. I en fokusgruppsintervju 

framkommer det även att eleverna upplever att läraren värdesätter de teoretiska delarna högre 

än de praktiska och menar att det skapar en orättvis bedömning mot de som är bättre i de 

praktiska momenten. Resultaten visar även att lärarna vid flertalet tillfällen har egna 

självbestämda krav som eleven måste uppfylla för att ett visst betyg ska kunna uppnås.  

F4: det känns som om att klarar man inte det ena då kan man inte eller då är det helt omöjligt att 

få ett A. Men man ska väl inte behöva stå upp och ner i ett par ringar för att kunna få ett A 

(Fokusgruppsintervju 1). 

F2: asså typ med Björn om man inte kunde stå på händerna så fick man inte högre än E 

(Fokusgruppsintervju 3). 

 

Dessa egenbestämda krav framkommer i intervjuerna bland annat genom att man måste vara 

stark, kunna kasta en boll hårt eller kunna göra volter. Citatet visar även att eleverna måste 

uppfylla samtliga kunskapskrav för att få det högsta betyget. 
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7 Diskussion 
  

Studiens syfte var att undersöka elevers perspektiv på lärarens trovärdighet vid betyg och 

bedömning i Idrott och Hälsa samt studera om elevernas könstillhörighet har en påverkan på 

lärarens trovärdighet. För att undersöka syftet formulerades följande frågeställningar: 

 

• Hur upplever eleverna att läraren i Idrott och Hälsa arbetar för att betyg och 

bedömning sker utifrån skolans strävan efter en likvärdig utbildning?  

 

• Hur upplever eleverna att lärarens utformning av idrottsundervisningen gynnar både 

flickor och pojkar?  
 

• Vilka komponenter är enligt eleverna viktiga för lärarens trovärdighet vid betyg och 

bedömning?  

 

Diskussionen har delats in utifrån de två begreppen likvärdighet samt lärarens subjektivitet i 

syfte att ge en förståelse av hur lärarens trovärdighet kan förklaras och förstås utifrån ett 

djupare perspektiv. Slutdiskussionen kommer i följande avsnitt beskriva hur trovärdigheten 

kan ses i ett beroendeförhållande till de ovannämnda begreppen samt hur genus kan ha en 

central roll för i vilken utsträckning trovärdighet kan uppnås hos läraren i Idrott och Hälsa. 

Diskussionskapitlet avslutas därefter med en reflekterande metoddiskussion samt förslag på 

vidare forskning. 

 
 

7.1  Likvärdighet 
 

Av resultatet kan några särskilda komponenter utläsas som påverkande faktorer för elevernas 

upplevelse av likvärdighet vid betyg och bedömning och som även stämmer överens med 

tidigare forskning. Resultatet visar att den kollektiva gemenskapen är viktig för eleverna, 

vilket menas att läraren utformar undervisningen utifrån alla elevers förutsättningar, att 

lärarens tid fördelas lika och att samtliga elever upplever att de känner sig sedda. Samtliga 

fokusgrupper upplevde att det var ett högt deltagarantal på lektionerna i Idrott och Hälsa. Det 

kan liknas med Pishghadam m.fl. (2018) som menar att lärarens trovärdighet kan vara 

avgörande för elevens deltagande; desto mer trovärdig läraren är, desto större chans är det att 

eleven deltar på lektionen. Resultatet visar även att läraren skapar likvärdiga förutsättningar i 

form av att tid ges till att träna på vissa moment. Det ställer sig i motsats till Wikers (2017) 
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resultat som påvisade att eleverna inte gavs tillräcklig med tid för att öva. Utifrån de 

ovannämnda komponenterna tycks skolans strävan efter en likvärdig utbildning uppnås.  

Det finns dock vissa komponenter där likvärdigheten kan ses som bristande. Vid de tillfällen 

där läraren skapade lektioner som har tävlingsmoment i sig (exempelvis fotboll, innebandy 

eller basket) blev eleverna ofta indelade utifrån pojkar och flickor. Pojkgrupperna påpekade 

att det tillvägagångssätt som läraren använde vid lagindelningen inte gjordes utifrån ett 

rättfärdigt sätt mot flickorna men lade ingen större värdering i påståendet. För flickgrupperna 

var både laguppdelningen men även tävlingsmomenten i de flesta fall en stor problematik. 

Resultatet går i enlighet med Skolinspektionen (2017) som beskriver problematiken med att 

det vid tävlingsinslag blir flickorna som missgynnas men även att diskussioner uppstår vid 

laguppdelningar, diskussioner som skulle kunna undvikas men som ofta uppkommer vid 

tävlingsinslag. Resultatet påvisar även att lärarens sätt att låta eleverna ha inflytande över 

innehållet i lektionen skapar brister i likvärdigheten, då det främst är pojkarnas förslag på 

aktiviteter som kommer till tals. Resultatet instämmer med Skolverket (2011) som även de 

nämner att pojkarna har mer inflytande över lektionsinnehållet vilket i slutändan påverkar 

elevernas chanser till en likvärdig bedömning. 

  

Flickornas reducerade möjligheter i att ha inflytande påverkar således deras syn på lärarens 

trovärdighet, då pojkarnas omdömen tycks väga tyngre och betyda mer tillåts inte flickorna att 

komma till tals. Att låta eleverna ha inflytande och påverkan över idrottsundervisningen kan 

vara en bidragande faktor för eleverna att förstå nyttoaspekten i de tänkta momenten 

(Jacobsson, 2016; Skolverket, 2011; Wiker, 2017). Samtidigt upplevs elevinflytandet inte 

hanteras utifrån ett likvärdigt sätt. Elever både kan och bör ha inflytande över 

idrottsundervisningens innehåll men då utan att det skapar olika förutsättningar för flickor och 

pojkar. Ett exempel på inflytande skulle kunna vara att genom lottning få fram några elever 

som tar beslutet om vilken aktivitet som ska utföras. Ett annat alternativ är att låta eleverna 

skriva ner önskemål som läraren kan sammanställa och därefter använda sig av. Läraren kan 

även låta eleverna bestämma över ett delmoment under lektionen; på så sätt blir inte hela 

lektionen influerad av ett och samma moment, samtidigt som läraren har den övergripande 

kontrollen över lektionen. Slutligen måste läraren tillgodose alla elevers önskningar; annars 

riskerar läraren även bibehålla den manliga normen som därmed sätter flickorna i en sekundär 

position (Hirdman, 2003). I samband med att läraren delar upp flickor och pojkar vid 
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lagindelningar och låter pojkarnas önskningar vara den mest hörda fortsätter läraren att bevara 

föreställningen om att män och kvinnor bör ses som varandras motsatser.  

Sammanfattningsvis visar resultaten på både för- och nackdelar för att en likvärdig 

bedömning och betygssättning i Idrott och Hälsa ska kunna uppnås, där nackdelarna 

framförallt påverkar flickornas villkor. Det är flickorna som får ta steget tillbaka och låta 

pojkarnas röst bli hörda, det är flickorna som missgynnas av tävlingsmoment och det är 

flickorna som känner en osäkerhet vid lagindelningar. Vid att låta pojkarnas önskemål 

beviljas i större utsträckning än flickornas blir utfallet att lärarens betyg och bedömning 

påverkas, eftersom vissa moment och kunskapsområden får ta större plats än andra och dessa 

kunskapsområden är oftast till pojkarnas fördel. Även pojkarna upplever ett särskiljande 

mellan könen men utvecklar inte huruvida det påverkar dem eller om de önskar någon 

förändring. Lärarens agerande utifrån genus blir därmed en bidragande faktor för att 

idrottsundervisningen inte alltid är en likvärdig plats för flickor och pojkar. Hur lärarens 

subjektivitet i Idrott och Hälsa avspeglas i idrottsundervisningen är, tillsammans med 

likvärdigheten, av stor betydelse för dennes trovärdighet.  

 
 

7.2  Lärarens subjektivitet  
 

Lärarens trovärdighet i Idrott och Hälsa vid betyg och bedömning visar i denna studie ett 

beroendeförhållande till i vilken utsträckning lärarens subjektivitet och dennes egna tolkning 

av ämnesplanen avspeglar sig i idrottsundervisningen. Lärarens subjektivitet återspeglas 

flertalet gånger i resultaten, bland annat genom att läraren värdesätter vissa moment högre än 

andra. En pojkgrupp nämnde att de upplevde att läraren vid betyg och bedömning lade mer 

vikt på de teoretiska än praktiska delarna, vilket pojkarna menade var orättvist för de elever 

som var bättre på de praktiska momenten. Med anledning av Skolinspektionens (2018) 

senaste kvalitetsgranskning som visar att flickor för första gången har bättre betyg än pojkarna 

i Idrott och Hälsa, kan de teoretiska momenten möjligen vara en anledning till flickornas 

betygshöjning i ämnet. Det går även att koppla resultatet till maskulinitetsidealet som 

Redelius (2009) refererar till i sin studie och som bland annat innebär att det för pojkar är en 

status att inte uppnå ett högt betyg i de teoretiska ämnena. Då idrottsundervisningen tidigare 

ansågs vara ett praktiskt ämne hade pojkarna större chanser att få ett högre betyg då det 

passade in i normen för hur en pojke bör och ska vara (ibid). Därmed skulle resultatet kunna 
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tyda på att flickornas betygshöjning inom Idrott och Hälsa delvis kan bero på att de teoretiska 

delarna får mer plats i idrottsundervisningen.  

Resultatet visar även att lärarens subjektivitet reflekteras i egna krav för vad som krävs för att 

uppnå ett visst betyg. Några av elevernas utsagor innebär ett krav från läraren på att man ska 

kunna ”stå i ett par ringar”, kasta hårt eller kunna göra volter. Skolverket (2003) lyfter de 

implicita faktorernas relation till betyg och bedömning och menar att det skapar ett avstånd 

till de styrdokument och bedömningskriterier som läraren endast och enbart ska utgå efter. 

Samtliga utsagor om lärarnas egna krav för ett visst betyg handlar om moment som kräver 

fysisk styrka och som återigen är fördelaktigt för pojkarna (Skolinspektionen, 2017; Wiker, 

2017). Med koppling till genusteorin (Hirdman, 2003) blir därmed mannen (pojkarna) de som 

utgör normen. Han blir den starkare medan hon ses som den svagare. I och med att läraren 

sätter upp egenbestämda krav för ett visst betygs innehåll riskeras den rådande 

genusordningen att bibehållas och chanserna för eleverna att kunna bryta sig ur blir svårare. 

Anledningen bakom lärarens egenbestämda krav skulle kunna ses med bakgrund till 

läroplanens otydliga riktlinjer (Skolinspektionen, 2017) som leder till att lärarens 

tolkningsmöjligheter blir allt för stora. Även Skolverkets stödmaterial vars syfte är att det ska 

underlätta för lärarna vid betyg och bedömning har blivit kritiserat (Riksrevisionen, 2011).  

 

Resultatet visar även att kritik riktas mot elevernas upplevelse av att de måste uppnå samtliga 

delar i ett kunskapskrav för att de ska kunna få ett A. I skrivande stund arbetar Skolverket 

med en revidering av grundskolans kurs- och ämnesplaner där ett av de fyra prioriterade 

områdena är att skapa förbättrade kunskapskrav som ska underlätta vid lärarens 

betygssättning (Skolverket, 2018c). Skolverkets förhoppningar med den nya revideringen är 

bland annat att lärarna ska kunna ”…komma åt problemet att en elev kan få ett betydligt lägre 

betyg bara för att eleven inte har kunskaper motsvarande en del av ett kunskapskrav” 

(Skolverket, 2018c). De reviderade kurs- och ämnesplanerna förväntas vara färdiga 

höstterminen 2020.  

 

I studien framkom även att lärarens subjektivitet återspeglades vid indelningen av lag. 

Subjektivitet i det här sammanhanget handlade om lärarens egna antagande om vad kön ska 

vara och att de stereotypiska föreställningarna om pojkar och flickor fortfarande finns kvar i 

skolverksamheten. Oliynyk (2016) menar att trots att läraren i fråga tror sig arbeta utifrån ett 

jämställt perspektiv tycks eleverna uppleva annat och likaså visade denna studies resultat. Vid 
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de tillfällen läraren vill att lagen ska bli jämna och delar läraren lagen så att alla/flera pojkar 

inte hamnar i samma lag, vilket innebär det Hirdman (2003) kallar för att bibehålla den 

manliga normen; här antar läraren att pojkarna är bättre än vad flickorna är. Som även 

resultatet visar så nämner en flickgrupp att de hellre vill spela fotboll än dans, vilket går emot 

de stereotypiska föreställningar som resultatet har visat att många lärare fortfarande har. De 

stereotypiska föreställningarna riskerar därmed att påverka läraren vid betyg och bedömning 

samtidigt som elevernas, främst flickornas, trovärdighet gentemot läraren minskar. 

 

Av de intervjuade elevgrupperna gav samtliga intryck att de överlag hade en god relation till 

deras lärare och även att alla tyckte om Idrott och Hälsa. En viss grad av trovärdighet skulle 

därmed kunna urskiljas då påverkan och inflytande är centrala begrepp enligt 

trovärdighetsteorin (Hovland m.fl., 1953). Lärarens trovärdighet kan vara avgörande för en 

elevs val att delta på en lektion eller inte och då samtliga fokusgrupper upplevde ett stort 

deltagande på idrottslektionerna skulle resultatet kunna kopplas till att det råder någon form 

av trovärdighet gentemot läraren. Hovland m.fl. (1953) lyfter samtidigt att lärarens 

trovärdighet är beroende av tid, begreppet bör ses som dynamiskt och innebär att det är något 

som måste arbetas med för att bibehålla. I samma takt som trovärdigheten kan öka så är det 

också lika enkelt att mista den (ibid). Genom ett aktivt arbete med frågor som behandlar 

genus och andra normrelaterade ämnen skulle flickornas trovärdighet till läraren kunna 

förbättras då det upplevs vara den främsta anledningen till att trovärdigheten överlag kan ses 

som bristande. 

 
 

7.3  Trovärdighetens beroendeförhållande till 

likvärdighet och lärarens subjektivitet samt genus centrala roll 
 

Med Skolverkets (2018c) önskan om att skapa förbättrade kunskapskrav minimeras riskerna 

för att lärarens subjektivitet och egna föreställningar om könen ska bli en påverkande faktor 

för elevernas betyg och bedömning. I en utopisk värld skulle man kunna föreställa sig en 

lärarprofession som stod helt utanför subjektivitetens ramar men sett till den verklighet som vi 

idag befinner oss i kommer lärarens egna erfarenheter och åsikter i viss mån alltid att påverka 

idrottsundervisningen. Så länge det är människor som bedriver idrottsundervisningen kommer 

också subjektiviteten vara en påverkande faktor. Subjektivitet behöver inte ses som något 

dåligt; det är det som bland annat gör att lärarna kan nå ut till olika elever på sitt unika sätt, 
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det är det som gör att nya och spännande aktiviteter får större plats i idrottshallarna och det är 

det som gör att vi alla är olika. Det är däremot av största vikt att denna subjektivitet inte får 

inverka på elevernas betyg och bedömning då det även blir en påverkande faktor för lärarens 

trovärdighet. 

 

Lärarens trovärdighet vid betyg och bedömning står i beroendeförhållande till begreppen 

likvärdighet och lärarens subjektivitet och där även genus spelar en central roll för i vilken 

utsträckning trovärdighet kan uppnås. Anledningen till likvärdighetens brister i denna studie 

tycks framför allt bero på lärarens föreställningar om genus och hur det uttrycks i exempelvis 

idrottshallen. Hur det uttrycks är möjligen ett omedvetet agerande av läraren i fråga men 

likväl en problematik som borde lyftas upp som ett aktuellt förbättringsområde på samtliga 

nationella skolverksamheter. Genusperspektivets relation till likvärdigheten har, framförallt 

för flickorna, en avgörande roll för lärarens sätt att bedöma och betygssätta. Om inte flickorna 

ges samma möjligheter att ha inflytande över vilka moment som får plats i 

idrottsundervisningen eller att lagindelningen sker utifrån rättvisa grunder kommer flickorna 

fortsatt ha en sekundär position i förhållande till pojkarna. Det innebär att ansvaret ligger hos 

den rådande läraren i Idrott och Hälsa att bortse från dennes subjektivitet och stereotypiska 

föreställningar för att skapa likvärdiga förutsättningar för alla elever. Det är inte förrän då 

som läraren i Idrott och Hälsa kan få förutsättningarna att påverka sin trovärdighet gentemot 

eleverna, men framför allt flickorna, vid betyg och bedömning.  

 

Så kanske gillade du den där gympa-Håkan så mycket för att han inte bara gav kaptensrollen 

till pojkarna, han visste ju hur duktig du var på att skapa ett passningsspel som involverade 

hela klassen! Eller kanske var det så att Kalle ”Gympaläraren” Zackari Wahlström gjorde så 

att allas röster blev hörda och att det för honom var oväsentligt huruvida det var en flicka eller 

pojke som kom med förslaget om spökboll. Hos honom fick alla röster komma till tals vilket 

gjorde att eleverna litade på hans peppande hejarop; i deras ögon var han trovärdig. Även om 

vi aldrig får veta hur Kalles trovärdighet skulle stå sig vid betyg och bedömning så kan det 

konstateras att han åtminstone uppnådde en hög trovärdighet i sin roll som just 

”gympalärare”.  

 

Studiens syfte har således varit att undersöka elevers perspektiv på lärarens trovärdighet vid 

betyg och bedömning i Idrott och Hälsa samt studera om elevernas könstillhörighet har en 
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påverkan på lärarens trovärdighet. För att undersöka syftet formulerades tre frågeställningar. 

Studiens slutsats är att lärarens trovärdighet står i beroendeförhållande till begreppen 

Likvärdighet samt Lärarens subjektivitet och där genus har en central roll för i vilken 

utsträckning trovärdighet kan uppnås.  

 

7.4 Metoddiskussion  
 

Då studiens syfte var att undersöka elevers perspektiv på lärarens trovärdighet vid betyg och 

bedömning i Idrott och Hälsa var valet av fokusgruppsintervjuer en lämplig metod att 

använda. Fördelen med fokusgruppsintervjuer är att forskaren ämnar finna den kollektiva 

förståelsen av hur en viss grupp av människor (elever) med en gemensam nämnare resonerar 

kring det område som forskaren valt att undersöka (Dahlin-Ivanhoff & Holmgren, 2017). 

Förhoppningen var att få fram så många åsikter och tankar som möjligt och jag är i efterhand 

tacksam över att eleverna dels var villiga att ställa upp men dels att de tillsammans skapade 

ett klimat där allas åsikter var välkomna och att diskussionerna fick florera fritt. Vid 

fokusgruppsintervjuer framförs ofta en kritik angående grupptryck och att det finns en risk för 

att informanternas egna åsikter inte kommer fram utan att svaren istället anpassas utifrån de 

övriga i samtalet (Dahlin-Ivanhoff & Holmgren, 2017). I denna studie upplevdes inte 

grupptryck förekomma; istället var eleverna väldigt pratglada, intresserade, lyhörda och förde 

själva samtalet framåt genom att ställa framåtdrivande frågor till sina klasskamrater. Det 

gjorde att jag som moderator lättare kunde ta ett kliv tillbaka och ställde enbart följdfrågor när 

samtalet tycktes börja rinna ut i sanden.  

 

Studiens teoretiska ramverk innefattar som nämnt tidigare ett genusperspektiv och en kritik 

som studien kan få motstå är att grupperna är könshomogena. Bryman (2011) skriver att inom 

forskning som rör genus och feminism undviker man dekontextualisering, som i detta 

sammanhang innebär att separera flickor och pojkar från varandra, istället föredras en miljö 

där man kan studera individen i den sociala kontext som den normalt befinner sig i. Trots det 

ovannämnda är jag nöjd över mitt beslut att fokusgrupperna var uppdelade i flick- och 

pojkgrupper. Med hänsyn till informanternas unga ålder ville grupptryck undvikas och att 

någon skulle känna sig utpekad. Jag upplever att de könshomogena grupperna istället skapade 

en miljö där var och en kände att de kunde prata fritt och öppet med rum för olika åsikter. Då 

genusfrågor kan uppbringa känsliga ämnen upplevde jag att en uppdelning av könen var det 
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tryggaste tillvägagångssättet. Om valet av att dela upp i flick- och pojkgrupper påverkat mitt 

resultat är svårt att veta.   

 

En eventuell svaghet kan ses vara bortfallet av ena fokusgruppsintervjun. En av metodens 

begränsningar kan enligt Bryman (2011) vara tystlåtna deltagare och att det ibland kan vara 

svårt att nå fram till dem vilket gör att moderatorn därmed måste ta en mer aktiv roll för att 

leda samtalet framåt. Vidare menar Bryman att det ännu inte är klarlagt i vilken utsträckning 

som moderatorn får vara med och påverka utan att det blir en allt för styrd intervju sett utifrån 

den valda metoden. Anledningen till att jag beslutade mig för att se intervjun som ett bortfall 

är på grund av jag som moderator upplevde att de frågor som ställdes blev allt för ledande och 

som till slut resulterade i en, till skillnad från de andra, strukturerad intervju. Bortfallet skulle 

kunna ses påverka studiens trovärdighet och resultat då fokusgruppens erfarenheter och 

åsikter om ämnet därmed utelämnas från denna studie. 

 

Slutligen kan det ses som en svaghet att mina tidigare erfarenheter som moderator är 

obefintliga och att det kan ha gjort att vissa följdfrågor som borde ha ställts har missats. 

Överlag anser jag dock att jag kontinuerligt försökt varit uppmärksam på alla informanters 

åsikter och dess gemensamma utsagor samt drivit intervjuerna framåt när rätt tillfälle har 

givits. Sammanfattningsvis har jag alltid eftersträvat att följa metodens metodologiska 

kriterier för att mina personliga erfarenheter och värderingar inte ska ha påverkat utförandet 

av studien. 

 
 

7.5 Vidare forskning 
 

Under studiens gång har flera intressanta frågor och funderingar uppkommit. I resultatet 

framkom det att vissa elever upplevde en högre trovärdighet gentemot läraren om denne i 

fråga var ung och inte gammal. För vidare forskning skulle det därmed kunna tänkas vara 

intressant att undersöka huruvida och till vilken utsträckning ålder påverkar trovärdigheten 

hos läraren i Idrott och Hälsa. 

 

Det finns även ett behov av att undersöka hur lärare i Idrott och Hälsa arbetar för att 

säkerhetsställa så att kön inte har en påverkande betydelse för vilka som har möjlighet att 
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påverka innehållet i lektionerna. Hur ska idrottsundervisningen utformas för att den inte sker 

på pojkarnas villkor?  

 

Som avslutning önskas Wikers (2017) förslag om en namnändring på ämnet Idrott och Hälsa 

att lyftas. Då skolämnet i många år tillbaka men fortsatt även idag har kritiserats för dess 

jämförelser med föreningsidrotten finns risken, som även denna studie påvisar, att 

(idrottsutövande) pojkar gynnas mer än andra (ibid). Med bakgrund till det ovannämnda 

skulle därmed ett namnbyte kunna ha en bidragande roll i skolans strävan efter en likvärdig 

och jämställd undervisning. Vad skolämnet istället skulle kunna tänkas heta lämnar jag för 

vidare forskare att undersöka, däremot lyfter Wiker (2017, s.181) benämningarna Hälsa och 

Livsstil, Hälsokunskap samt Hälsovetenskap som alternativa namn. 

Studien har även utifrån elevers perspektiv på lärarens trovärdighet i Idrott och Hälsa 

genererat i ett fortsatt behov av att undersöka elevers förslag på hur undervisningen kan 

utformas för att villkoren ska vara likvärdiga för flickor och pojkar.   
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BILAGA 1 (1) – FRÅGEOMRÅDEN (2018) 

 
 

Intervjuguide – Frågeområden 

Elevers perspektiv på lärarens trovärdighet vid betyg och bedömning i 

skolämnet Idrott och Hälsa  

 

Innan intervjun startar ges följande information: kort presentation om vem jag är, syftet med 

studien, vad en fokusgruppsintervju innebär och hur den praktiskt kommer gå till samt en 

upprepning av de etiska forskningsprinciperna.  

 

Introduktionsfråga: Vad tycker ni om ämnet Idrott och Hälsa? 

Avsikten med frågan: omedveten öppning till frågeområdena.   

 

Temaområden som intervjun utgick ifrån: 

Nyckelfrågor: 

 

A) Vad är viktiga egenskaper hos en lärare i Idrott och Hälsa? (Hur & Varför?) 

 

B) Hur upplever ni att läraren bedömer och sätter betyg på er?  

Stödfråga: Litar ni på att er lärare i Idrott och Hälsa bedömer er rättvist? (Hur & Varför) 

Stödfråga: Kan läraren förklara varför ni ligger på/har fått ett visst betyg? (Hur?) 

Stödfråga: Hur upplever ni att ni får vara med och påverka undervisningen i Idrott och 

Hälsa? 

 

C) Tror ni att flickor och pojkar upplever idrottsundervisningen likadant?  

 

Stödfråga: Spelar det någon roll om läraren i Idrott och Hälsa är en kvinna eller en man?  

Stödfråga: Utifrån forskning har man sett att det ibland har varit pojkar som tar mer plats i 

undervisningen i Idrott och Hälsa. Hur upplever ni det under er skolgång?   

 

Följdfrågor för förtydligande: 

Skulle ni kunna utveckla det? Kan ni förklara hur ni tänker? Hur skulle man kunna 

göra det annorlunda? På vilket sätt? 





BILAGA 2 (1) – FÖRFRÅGAN OM DELTAGANDE 
 

 
 

 

Hej! 

Efter samtal med din mentor har jag fått information om att Du är intresserad av att ställa upp 

i en fokusgruppsintervju som handlar om elevers perspektiv på läraren i Idrott och Hälsa.  

Studien grundar sig i tidigare forskning och litteratur kring det rådande ämnet men önskar i 

tillägg även att få höra Din åsikt. Intervjun kommer göras med hjälp av fokusgrupper, vilket 

innebär att Du, tillsammans med några klasskamrater, kommer få samtala utifrån några 

frågeställningar som rör ämnet. Intervjun tar mellan 30–40 minuter och kommer även spelas 

in med hjälp av ljudupptagning via en mobiltelefon.  

Vid forskningssammanhang finns det vissa faktorer som en forskare måste tänka på och 

brukar kallas för de etiska forskningsprinciperna. Det handlar om att du som deltagare av 

studien ska få information om att du när som helst kan avbryta intervjun och att det är helt 

frivilligt att delta. Allt som sägs i intervjun kommer även vara konfidentiellt vilket bland 

annat innebär att inte framgår vem som säger vad, vilken skola Du tillhör eller vad Du heter. 

Resultaten kommer enbart och endast användas för studiens forskningsändamål.  

 

Samtycker du till att delta i en studie som handlar om elevers perspektiv på läraren i 

Idrott och Hälsa?  

Vänligen markera antingen ja eller nej. 

Ja 

Nej 

 

Hoppas Du kan tänka dig att ställa upp!  

 

Med Vänliga Hälsningar, 

Madeleine Nyberg 


