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Abstract 

Syftet med studien är att undersöka gymnasielärares uppfattningar om varför det 

finns skillnader i betyg mellan flickor och pojkar, samt lärarnas uppfattningar om 

varför ämnet idrott och hälsa är enda ämnet pojkar har bättre betyg i än flickorna. 

För att ta reda på det här har en kvalitativ studie gjorts där insamlingen av inform-

ation och empiri skett genom intervjuer av gymnasielärare. Det är en genusteori 

som genomsyrar arbetet.  

 

Lärarna säger att skolans system är mer gynnsamt för flickor och deras arbetssätt. 

Idrott och hälsa är pojkarnas ämne för att det intresserar dem mer, de har bättre 

närvaro där jämfört med skolans övriga ämnen och de tar för sig mer vilket gör att 

flickorna hamnar i skymundan.  

 

Titel: ”Betygskrisen” i skolan- en kvalitativ undersökning om betygsskillnaden 

mellan flickor och pojkar 

Title: The “grade crisis” in school- A qualitative study about grade difference be-

tween girls and boys 

 

Nyckelord: Betyg, genus, pojkkris, betygsskillnad, idrott och hälsa. 
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Förord  

Studien vi har genomfört har enligt oss, varit väldigt spännande och intressant. Vi är 

tacksamma för att vi har fått möjligheten att utforska ett sådant här fenomen som finns i 

dagens skola. Vi tar med oss många nya erfarenheter och kunskap inför våra vidare stu-

dier, men även lärdomar inför vårt kommande yrke.  

 

Vi vill tacka de gymnasielärarna som ställt upp på våra intervjuer och gjort det möjligt 

för oss att genomföra den här studien. Vi vill även tacka vår handledare Lena Larsson 

som har stöttat oss i det här arbetet och med sin enorma erfarenhet och kunskap inom 

området vi har berört kunnat ge oss den bästa feedbacken och hjälpen vi behövt.  

Vi vill såklart också tacka varandra för ett väl genomfört samarbete, och att vi stått ut 

med varandra under de här veckorna.  
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1. Inledning 

 

“Pojkar har sämre betyg och får de bästa jobben” (Wistrand, SvD Opinion, 2013). 

 

“Tjejerna mot killarna - betygsskillnaderna består” (Sjögren & Hydén, Skolvärlden, 2013). 

 

“Tjejer har bättre betyg än killar, ända upp till högskolan. Tjejer blir behöriga till gymna-

siet i högre grad. Så har det varit i årtionden. Så är det i hela västvärlden. Varför?”  

(Leijnse, Sydsvenskan, 2010). 

 

“Skolan i kris – då är pojkarna förlorarna” (Holmqvist & Karlsson, Aftonbladet, 2014 ).  

 

Liknande citat som de ovan är idag vanligt förekommande i media, fenomenet om poj-

karnas roll i skolan blir allt mer uppmärksammad. 

 

Flickor har under de senaste decennierna blivit allt mer framgångsrika inom skolan me-

dan pojkarna har blivit allt sämre betygsmässigt (Kimmel, 2010). Det här gäller i alla 

skolans ämnen förutom i idrott och hälsa. 

 

Genus är något vi diskuterat många gånger under vår tid på ämneslärarutbildningen i 

idrott och hälsa. När vi i vintras påbörjade en “UVK-kurs” i vår utbildning väcktes intres-

set för genusfrågor i samband med ämnet idrott och hälsa. Vid en närmare titt upptäckte 

vi att flickorna dominerar alla skolans ämnen, förutom idrott och hälsa. Vi blev nyfikna 

på varför just idrott och hälsa är undantaget. 

 

Vi kommer i den här studien utforska vad som ligger till grund för att flickorna har 

högre betyg än pojkarna i samtliga av skolans ämnen förutom i idrott och hälsa. Vi har 

intervjuat gymnasielärare för att få reda på deras uppfattningar om betygsskillnaden. Vi 

redogör också för vad som står i styrdokumenten och hur dem följs inom skolan. 
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2. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med det här arbetet är att undersöka gymnasielärares uppfattningar om varför 

det finns skillnader i betyg mellan flickor och pojkar samt lärarnas uppfattningar om 

varför ämnet idrott och hälsa visar på motsatsen jämfört med skolans övriga ämnen. 

 

2.1 Frågeställningar 

 

Vi utgår från två frågeställningar:  

 

 Vilka uppfattningar har gymnasielärare om att det är skillnader mellan flickors 

och pojkars betyg i skolan? 

 Vilka uppfattningar har gymnasielärarna om att det är ämnet idrott och hälsa 

som är undantaget? 
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3. Bakgrund 

Bakgrunden inleds med en redogörelse för skillnader mellan flickor och pojkars betyg i 

skolan därefter statistik från PISA- undersökningar, vad som står i styrdokumenten, 

”pojkkrisen” i skolan, flickornas underläge i ämnet idrott och hälsa. Avslutningsvis en 

redogörelse över vad lärare och elever tror kan vara de egenskaper som betygssätts i 

idrott och hälsa. 

 

3.1 Skillnad i betyg mellan flickor och pojkar? 

Rapporter från lärarförbundets undersökningar visar att flickor i den svenska skolan 

har bättre betyg än pojkar. Det här fenomenet började redan år 2000, då Sveriges elever 

försämrade sig ordentligt i läskunskap och klyftan mellan flickor och pojkars resultat 

blev allt större (Lärarförbundet, 2010). Den svenska skolan ska vara likvärdig och alla 

elever ska få möjligheten att uppfylla skolans mål. Skolverkets sammanställning av 

grundskolans slutbetyg visar på skillnader i resultat mellan flickor och pojkar bland an-

nat att flickorna får bättre resultat på ämnesproven, flickor är bättre på att ta etiska 

ställnings taganden, flickor är bättre på att behandla frågor om jämställdhet, demokrati 

och mänskliga rättigheter. Det tyder på att det finns skillnader i skolan mellan könen. 

(Skolverket, 2006). 

 

Pojkar anses ha en fördel inom undervisningens innehåll, flickorna anses ha fördel inom 

bedömningssätten eftersom att flickor motsvarar krav både i öppna och ”dolda läropla-

nen” (Skolverket, 2006). (Den dolda läroplanen innebär bland annat klassrummets 

normer, man ska sitta still, räcka upp handen, vara tyst när läraren pratar. Eleverna ska 

kunna vänta till sin tur och ta eget ansvar över sina läxor. Sociala regler om hur man be-

ter sig och inte i skolan (Broady, 2007). 

 

I 2012 års PISA- undersökning (en internationell studie bland olika länder där man mä-

ter elevers kunskap i matematik, naturkunskap och läsförståelse), visar på att Sveriges 

elever blir allt sämre i skolan. De som försämrat sig mest är pojkar (Skolverket, 2013).  

Pojkar når ungefär 90 procent av flickornas resultat. Det svårt att se några tecken på att 

pojkar kommer ikapp flickorna under gymnasietiden. Snarare går trenden åt motsatt 

håll sedan tillkomsten av programgymnasier 1994. Under början och mitten av 1980- 
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talet låg könsskillnaderna i betyg på en lägre nivå än vad de gör i dag (Skolverket, 2006). 

Trenden visar på att det framförallt är flickor som anpassar sig till systemet och därmed 

får de höga betygen, medan många pojkar halkar efter på grund av bråkighet 

(Whalström, 2003). 

 

3.2 PISA- undersökningarna 

PISA är en undersökning som sker var tredje år i ett flertal länder. Undersökningen mä-

ter 15åringars kunskaper inom läsning, matematik och naturkunskap. Nedanför presen-

teras statistik där vi ser att flickorna, från att ha varit i ”underläge”, kommit ikapp poj-

karna i samtliga områden som undersökningen berör.  

 

PISA- undersökningen år 2000 visar att flickorna läser bättre än pojkar. Sverige är ett av 

länderna som har de största prestationsskillnaderna mellan flickor och pojkar. I Sverige 

är pojkar bättre på matematik medan flickorna, med liten marginal, har bättre resultat i 

naturkunskap (Skolverket 2001).  

 

Granskningen av PISA år 2003 visar att det finns en tydlig skillnad mellan flickors och 

pojkars läsförmåga. Pojkar har bättre resultat i både matematik och naturkunskap, där-

emot är flickor bättre på problemlösning (Skolverket 2004). I undersökningen som 

skedde 2006 är skillnaderna i prestation mellan pojkar och flickor är fortfarande stora. 

Men pojkarna har bättre resultat än flickorna i både naturkunskap och matematik (Skol-

verket 2007).   

 

I tidigare PISA-undersökningar har svenska elever presterat över genomsnittet av 

OECD-länderna, (34 länder som räknas till höginkomstländer från Europa, Nordamerika, 

Asien, Oceanien och Sydamerika). År 2009 visade resultaten på att svenska 15-åringars 

resultat i matematik har försämrats. I naturvetenskap presterar svenska 15-åringar för 

första gången under OECD-snittet. Bland pojkar är det nästan en fjärdedel som inte når 

upp till den grundläggande nivån. Både pojkar och flickor har tappat, men pojkar har 

tappat mest. Pojkarna halkar efter och flickorna har gått om pojkarna i både matematik 

och naturkunskap (Skolverket 2010).  
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 Den senaste undersökningen som gjordes var 2012 och då hade Sveriges genomsnittliga 

resultat försämrats mest jämfört med alla andra OECD-länder. PISA 2012 visar att flick-

orna behåller sitt försprång inom matematik och naturkunskap, pojkarna kommer efter 

allt mer (Skolverket 2013).  

 

3.3 Förklaringar till skillnader i betyg mellan pojkar och flickor? 

I ett arbete av Wernersson (2006) presenteras möjliga orsaker till prestationsskillna-

den. Flickor har generellt lägre förmåga inom områden som matematik och naturkun-

skap. Flickor har lägre självförtroende, och kräver mindre uppmärksamhet i klassrum-

met. Pojkarna däremot har lägre förmåga inom läsning och skrivning och dem utvecklas 

senare biologiskt. Pojkar har en oförmåga att följa anvisningar. I klassrummet är det 

brist på manliga förebilder och killarna känner att de ska följa olika klassnormer (Wer-

nersson, 2006).  

 

Whalström (2003) visar att erfarenheterna från ett jämställdhetsprojekt pekar på att 

lärarens bemötande gentemot flickor och pojkar skiljer sig ex. när flickor gör slarvfel på 

matteprovet anser läraren att “det där borde du kunna, nu blir jag tvungen att sänka ditt 

betyg”. När pojkar gör samma fel menar dem själva på att “slarvfel kan man göra, jag kan 

det här egentligen”. När flickor gör avsteg från vad som förväntas, rubbas lärarens ide-

albild. Pojkarna däremot tar chansen direkt att tänja på gränserna. Varje gång pojkar 

möter en lärare med bilden av att pojkar just ska tänja på gränserna, och att de ska göra 

fel, så accepterar läraren det för “pojkar är sådana” (Whalström, 2003).  Pojkar som till-

låts vara pojkar skapar ett problem, inte bara för sig själva men även flickorna i skolan. 

(Kimmel, 2010).  

 

3.3.1 Pojkkris i skolan? 

Två tredjedelar av alla elever som får undervisningsstöd är pojkar. Sex gånger så många 

pojkar som flickor diagnostiseras med ADHD, ADD eller liknande. Dubbelt så många poj-

kar stängs av från skolan. Det här tyder på något systematiskt, inte bara tillfälligheter 

(Kimmel, 2010). Förr spelade inte deltagande i undervisning och fullständiga betyg nå-

gon roll, pojkar fick högavlönade industrijobb oavsett hur det hade gått i deras utbild-

ning. De fick bättre jobb med bättre lön än vad flickor med eftergymnasial utbildning 
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fick. Vad fanns det då att anstränga sig för i skolan? Skola och utbildning ansågs onödigt 

från pojkarnas sida (Kimmel, 2010).  

 

Den manliga ideologin syftar till att det är omanligt att intressera sig för skolan. Oin-

tresse blir ett bevis på manlighet. Pojkar förväntas göra dåligt ifrån sig i skolan.  Att som 

pojke få bra resultat i skolan innebär att man inte är “en riktig pojke”. Den här “killko-

den” växer sällan fram hos enskilda personer, utan i kompisgäng. Att hela tiden behöva 

visa sin manlighet medför stress och oro (Kimmel, 2010). Kimmel (2010) anser även att 

lärarens kön kan vara en betydande faktor, läraren är och ska vara en förebild. Det låga 

antalet manliga lärare gör att pojkarna inte blir lika engagerade. Kvinnliga lärare anses 

anpassa läroplanen efter tjejer och stöter på så sätt bort de manliga studenterna. Det 

läggs för mycket vikt vid läsning i skolan vilket skulle missgynna pojkarna på det sättet 

att de blir “förkvinnligade”. Att dessutom rätta sig efter ordningsregler är inte ett nor-

malt manligt beteende. Kvinnliga lärare främjar flickors inlärningsmetod på bekostnad 

av pojkarnas naturliga beteende. Pojkar och flickors inlärningsprocesser skiljer sig på 

grund av biologiska skillnader (Kimmel, 2010).  

 

Wernersson (2010) däremot presenterar i sin rapport Könsskillnader i skolprestationer – 

idéer om orsaker att flickors högre betyg inte skulle ha något sammanhang med den 

höga andelen kvinnliga lärare. Samt att en förklaring till betygsskillnaden skulle kunna 

vara att flickor lägger ner mer tid och engagemang på skolarbetet. Varför pojkar inte 

lägger ner lika mycket tid på skolarbetet hör ihop med vad som anses vara kvinnligt och 

manligt, pojkar följer en så kallad maskulin “anti-pluggklutur” (Wernersson, 2010). 

Skolverket (2011) beskriver att antipluggkulturen handlar om att man ska vara "cool", 

populär och ha roligt i skolan.  I de maskulinitetsideal som finns idag ingår det inte att 

kunna prestera i skolan.  

 

Att anstränga sig i teoretiska ämnen ger ingen status bland varken pojkar eller flickor. 

Pojkarna måste därför försöka balansera mellan sin sociala position och att lyckas i sko-

lan (Björnsson, 2005).  Den maskulinitet som samhället förmedlar handlar om makthie-

rarkier och att pojkar inte har känslor. Björnsson (2005) anser att flickor har brutit mot 

de kvinnoideal som tidigare fanns och har skaffat sig möjligheter att ta för sig i sam-

hället. Flickorna kan ha en social position kombinerad med skolarbetet, pojkarna lever 
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kvar i de traditionella könsidentiteterna. Pojknormerna har att göra med tävling och 

styrka, som de kan visa inom idrott. De finner välbefinnande när de idrottar eftersom att 

dem upplever manlighet (Björnsson, 2005).  

 

 

3.4 Idrott och hälsa är det en ”flickkris”?  

I den svenska skolan har flickor bättre betyg än pojkar i samtliga ämnen med ett undan-

tag: ämnet idrott och hälsa. Det här är inte enbart ett svenskt fenomen, utan trenden 

finns även i Australien och Storbritannien (Redelius, 2009). 

Mellan åren 2003- 2012 var ämnet idrott och hälsa det enda av grundskolans ämnen där 

flickor hade fler underkända i procentantal än pojkarna. 

 

 

 

Bilden visar antalet elever i procent som inte uppnått målen (EUM) i ämnet idrott och 

hälsa (Siris, u.å.) 

 

Enligt Skolverkets statistik över betygen i idrott och hälsa, är betyget IG vanligare bland 

flickor i idrott och hälsa, samtidigt som pojkarna har högre andel VG och MVG (Skolver-

ket, 2008). Utifrån Redelius (2009) egna upplever anser hon att lärare i ämnet idrott och 

hälsa bedömer sina elever utefter prestation och resultat, prestationer som baseras på 

exempelvis tidtagning, ”spring 60 m på 20 sekunder så får du MVG”. Inte sällan finns det 

en tidsgräns för pojkar en för flickor. Flickor har längre tid på sig.  
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Skolinspektionen (2010) påstår att den dominerande undervisningen består av bollspel 

och konditionsaktiviteter. Andra aktiviteter som står med i kursplanen, t.ex. dans och 

estetiska rörelseuttryck, förekommer i liten utsträckning. Hälsodelen förekommer även 

den i mycket liten utsträckning, trots att det här finns tydligt beskrivet i kursplanen.  

 
I en utvärdering av Skolverket & Eriksson m.fl. (2005) finns ett flertal problem  

inom ämnet idrott och hälsa när det gäller att erbjuda en likvärdig utbildning för  

alla. En sådan problematik utgör den stora variation som man menar förekommer mel-

lan lärare när det gäller betygssättning. Undervisningen i idrott och hälsa kritiseras för 

att lägga alltför stor betoning på tävling och resultat. Eleverna som är idrottsliga på sin 

fritid har en tendens att prestera bra på idrottslektionerna, de här eleverna är oftast 

pojkar och de når även de högre betygsnivåerna. Flickor är ofta negativa till tävlingar i 

undervisningen. Pojkar anser sig vara aktiva på lektionerna och att dem är nöjda med 

sina kroppar. Omvänt så är flickorna passiva på lektionerna och har en negativ självbild. 

(Skolverket & Eriksson m.fl. 2005) 

 

3.5 Vad säger styrdokumenten? 

Läroplanerna för grundskolan och gymnasieskolan understryker samma saker. Bland 

annat står det att skolan aktivt ska främja kvinnors och mäns lika rätt- och möjligheter. 

Flickor och pojkar ska bemötas och bedömas på samma sätt i skolan, och de krav och 

förväntningar som ställs på dem ska vara lika för könen. Skolan ska motverka uppfatt-

ningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka trad-

itionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att utveckla sin förmåga 

och sina intressen oberoende av könstillhörighet (Skolverket, 2011).  

 

Skolväsendet stödjer sig till en utformad Skollag och dess värdegrund. Den syftar bl.a. till 

att skolan ska förmedla människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, 

alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män. I skolan ska ingen ut-

sättas för diskriminering på grund av kön eller könsöverskridande identitet, sådana 

tendenser ska aktivt motverkas. I skollagen står det att utbildningen inom varje skol-

form ska vara likvärdig (Skolverket, 2011). 
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3.5.1 Kriterier inom idrott och hälsa 

Ämnet idrott och hälsa ska vara till hjälp för eleverna att utveckla sin kroppsliga för-

måga samt förmåga att planera, genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter. Under-

visningen ska bidra till att eleverna utvecklar en förmåga att använda olika rörelseakti-

viteter. Undervisningen ska leda till att eleverna får kunskaper om hur den egna krop-

pen fungerar i arbete, samt om konsekvenserna av fysisk inaktivitet. Eleverna ska ut-

veckla förmågan att etiskt ta ställning i frågor om könsmönster och jämställdhet i relat-

ion till idrotts- och motionsutövande. Den ska även medvetandegöra och motverka ste-

reotypa föreställningar om manligt och kvinnligt, samt upplysa eleverna om konsekven-

serna av olika kroppsideal. 

 

För att tilldelas betyget E i idrott och hälsa 1 ska eleven med rörelsekvalité genomföra 

aktiviteter som utvecklar kroppsförmågan, kunna välja metoder för träning, ta hänsyn 

till sin egna och andras säkerhet samt kunna vidta åtgärd vid nödsituation. Eleven ska 

kunna utföra aktiviteter i naturmiljö, diskutera friluftsliv och beskriva kroppsideal som 

framträder i samhället. Eleven har ergonomisk kunskap och kan anpassa sina rörelser 

därefter (Skolverket, 2011).   
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4. Tidigare forskning 

I det här avsnittet redovisar vi tidigare forskning inom vårt område. Vi redogör för tidi-

gare forskning om betygskillnader mellan pojkar och flickor i skolans och dess orsaker, 

samundervisningens betydelse, samt problematiken med betygsättning i ämnet idrott 

och hälsa.  

 

 

4.1 Skillnader i betyg där flickor dominerar 

För ett par decennier sedan var det näst intill självklart att se flickor som en underord-

nad grupp, och förslag på åtgärder var följaktligen inriktade på att förbättra förutsätt-

ningarna för kvinnliga elever (Jormfeldt, 2011). Bland annat gjorde skolverket en rap-

port (1994) om flickors och pojkars olika förutsättningar och villkor i skolan. I den rap-

porten framställdes flickor som marginaliserade i skolans tillvaro. Rapporten visade att 

flickor hade svårare att hävda sig när det fanns pojkar i närheten, de hade även svårt att 

komma till tals i klassrummet. Flickornas åsikter uppmärksammades heller inte lika 

mycket som pojkarnas. Därmed har pojkarna vant sig vid att vara i centrum. Med det här 

i åtanke är det inte svårt att förstå varför flickors självförtroende inom studierna har 

varit sämre än pojkars.  I början av 2000- talet började det ske en förändring, fokus flyt-

tades istället till det faktum att pojkarna presterade sämre än flickorna (Skolverket, 

1994).  

 

Numera framstår flickor som självsäkra inom studierna, det kan hänga ihop med att 

flickor har en tendens att anpassa sig till de krav som ställs på dem. Dessutom har ar-

betsmarknaden öppnats upp för kvinnor på ett annat sätt vilket kan ha förändrat deras 

inställning till skolarbetet. Jämställdhetssatsningar började bedrivas i skolan som varit 

inriktade på att få kvinnor mer intresserade av matematik, naturvetenskap och teknik 

(Jormfeldt, 2011).  
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4.1.1 Lärarens påverkan 

Holmlund & Sund (2008), gjorde en undersökning om könet på läraren kan ha betydelse 

för betygsskillnaden mellan flickor och pojkar. Lärare kan ha preferenser över eleverna 

av sitt eget kön, och därmed belönar elevernas resultat med högre betyg. Även könsste-

reotyper kan påverka lärarnas bedömning av sina elever. Båda de här scenarierna klas-

sas som diskriminering i skolan. Det kan också vara så att eleverna har sin lärare som en 

förebild att identifierar sig med, det blir då möjligt att resultatet förbättras när eleverna 

undervisas av en lärare av sitt eget kön.  

 

Holmlund & Sund (2008) undrar om det är fördelaktigt för eleverna att få undervisning 

av en lärare med samma kön. Resultat av deras studie visar att prestationsgapet mellan 

flickor och pojkar är klart högre i ämnen där lärarna är övervägande kvinnor. Det tyder 

inte på att det här är den största orsaken till betygsgapet, men det finns ett positivt sam-

band mellan kvinnliga studenter och andelen kvinnliga lärare. Holmlund & Sund (2008) 

redogör även för att det är ett internationellt problem att flickor presterar bättre än poj-

kar speciellt i språk, men även också i ämnen som tidigare var manligt dominerande 

som naturvetenskap och matematik.  

 

Lekholm (2008) påstår att flickor får bättre betyg i förhållande till deras resultat på de 

nationella proven än pojkar. Vid slutet av grundskolan, har flickor bättre betyg i alla äm-

nen med undantag för idrott och hälsa. Det finns enligt Lekholm (2008) skäl att miss-

tänka att betygen påverkas av andra faktorer än prestationen.  
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4.2 Skillnader i betyg där pojkar dominerar 

Att flickor och pojkar skulle undervisas var för sig var en självklarhet fram till 1970 ta-

lets slut (Larsson, 2002). Före 1980 fanns inga skillnader mellan flickor och pojkars be-

tyg, det var i samband med införandet av samundervisningen man kunde börja urskilja 

ett mönster där pojkarna helt plötsligt började få högre betyg än flickorna. Att döma ef-

ter vad som står i betygskriterierna och de mål som ska uppnås är det svårt att förstå 

anledningen till varför killar skulle få högre betyg än tjejer (Larsson, Fagrell, Johansson, 

Lundvall, Meckbach, Redelius, 2011).  

 

Enligt Larsson (2008)  har pojkarnas betyg ökat sedan samundervisningen infördes i Lgr 

80, medan flickornas legat på samma nivå hela tiden. Så ser det ut än idag. Många lärare 

anser att pojkar på ett “naturligt” sätt är bättre på idrott än vad flickor är, och lägger 

därmed ingen större vikt vid att motverka de här könsmönstren. Jämställdheten har en 

tendens att försvinna inom just det här ämnet. Larsson (2008) påstår att det finns en 

dominans av manliga normer i idrott och hälsa, undervisningen präglas hela tiden av 

traditionella könsmönster och föreställningar.  

 

Larsson, Redelius & Fagrell (2011) anser att det finns roller som handlar om hetero-

normativitet inom ämnet idrott och hälsa. En pojke som är duktig i dans där man visar 

på god kroppskontroll kan anses som “fjollig” och omanlig. På samma sätt ska flickor 

inte inkräkta på de områden där pojkar dominerar t.ex. bollsport. Fickorna ska helst 

hålla sig i bakgrunden och visa sig osäkra annars kan flickorna betraktas som okvinnliga. 

I Lpfö (98), Läroplan för förskolan 1998, står det att lärarens syn på flickor och pojkar i 

skolan, samt vad läraren förväntar sig och ställer för krav på könen bidrar till flickor och 

pojkars uppfattningar om vad som är manligt och kvinnligt. I skolan ska flickor och poj-

kar ha samma förutsättningar för utveckling etc. utan att begränsas av stereotypa 

könsmönster (Skolverket, 2010) 

 

I en undersökning av Redelius (2008) fick ett antal elever själva svara på vad dem upp-

fattar ger högsta betyg i idrott och hälsa. De tre vanligaste svaren var: 

Att delta- bara man är med på lektionen och är ombytt får man betyg. 

Att göra sitt bästa- det är inte viktigast att vara bäst om man bara försöker. 
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Att ha den rätta kroppen för idrott- om man är smidig, snabb, har bra kondition och 

bollsinne har man otroliga fördelar för att uppnå högsta betyg inom idrott och hälsa.  

Observera att inget av det som nämns i punkterna står med som krav i betygskriterierna 

(Redelius 2008). Larsson, Redelius & Fagrell (2011) ställer sig frågan vad lärare själva 

anser vara de faktorer som är avgörande för de högre betygen. Utifrån lärarnas svar kan 

man urskilja fem punkter eller normer, som presenteras nedanför:  

Att eleverna är i tid och har rätt material med sig. 

 Eleven är aktiv och gör sitt bästa. 

 Eleven hjälper sina klasskamrater. 

 Eleven är duktig på sport. 

 Eleven uppnår “sportsliga resultat” ex. man kan springa fort, hoppa högt etc. 

Med andra ord, för att klara sig bra i idrott och hälsa betyder det oftast att man ska vara 

stark, snabb, aktiv och vara en bra ledare. Det är de förmågor som belönas i betygssätt-

ningen. Det faktum att en så stark premie läggs på personliga färdigheter behöver dock 

inte få konsekvenser för hur pojkar och flickor upplever ämnet. Men om de bedöm-

ningsgrunder som anges i kursplanen skulle följas skulle resultaten fördelats på ett an-

nat sätt mellan könen (Larsson, Redelius & Fagrell, 2011).  

 

4.2.1 Sam- eller särundervisning 

Karin Redelius (2009) konstaterar att flickor i den svenska skolan tenderar att uppnå 

högre betyg i alla ämnen utom idrott och hälsa. Barbro Carli (2004) uppmärksammar 

det faktum att flickor och pojkar hade liknande betyg när det var särundervisning inom 

ämnet idrott och hälsa, det var när samundervisningen infördes 1982 som flickornas 

betyg blev sämre och pojkarnas blev bättre. Inom ämnet idrott och hälsa fastställer Carli 

(2004) att pojkar är det könet som gynnas av samundervisning. Flickorna förväntades 

lära sig de maskulina aktiviteterna, sådant som pojkar höll på med, som bollsport och 

styrketräning. Pojkarna däremot behövde inte lära sig, och förväntades inte heller lära 

sig de feminina aktiviteterna ex. dans och gymnastik. Flickorna blev samundervisning-

ens förlorare på grund av lektionsinnehållet (Carli, 2004). Det som ska ligga till grund 

för bedömningen är bland annat elevens förmåga att utföra rörelser med kontroll och 

precision samt kunna behandla rytm på olika sätt. Även elevens förmåga att kunna re-

flektera över olika fysiska aktiviteter, livsstil och hälsa samt kunna ta olika perspektiv. 
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Författarna ställer sig frågan om pojkar verkligen är bättre på allt ovannämnt eller om 

det så att pojkars prestationer värderas högre än flickors? (Larsson, Redelius & Fagrell, 

2011). 

 

Enligt Ramsey (2010) måste lärare försöka se till att flickor får samma möjligheter att 

delta i fritidsaktiviteter som pojkar. Eftersom kvinnliga studenter ofta har problem med 

sin självkänsla på grund av att samhället har skapat och förstärker olika stereotyper av 

hur man “ska se ut”, vilket kan göra det svårt för flickor att ha hälsosamma utsikter om 

sig själva. Därför skulle det vara bra om lärare kan avgöra om det finns något som kan 

göras för att få tjejer i alla åldrar mer involverade i fysiska aktiviteter och därmed öka 

sin självkänsla.  

 

Enligt internationella och svenska studier av Annerstedt (2008) om samundervisning-

ens inverkan på idrott och hälsa i Skandinavien, verkar flickorna betygsmässigt vara de 

största förlorarna när det blev samundervisning i den svenska skolan. Pojkar påverkar 

ämnet mer än flickor, och de får högre betyg när det är sam undervisning, dessutom får 

de mer uppmärksamhet och uppskattning. År 1982 meddelade regeringen att pojkar och 

flickor skulle undervisas samtidigt i idrott och hälsa, som ett av målen för jämställdhet 

mellan könen. Flickor skulle nu ges samma undervisning som pojkar. Numera har nästan 

alla svenska skolor samundervisning (Annerstedt, 2008). 

 

Samundervisning är också det normala för elever i danska och norska skolor. I de flesta 

danska skolor finns en manlig och en kvinnlig lärare i klasserna där flickor och pojkar 

undervisas tillsammans. Det finns dock en dansk lagstiftning som kräver att det finns 

möjlighet att det då och då sker separata lektioner mellan pojkar och flickor beroende 

på lektionsinnehållet. Lagstiftningen i Norge 1987 och 1996 la till att pojkar och flickor 

skulle undervisas samtidigt i samma klass även i idrott och hälsa, vilket verkar vara 

uppskattat av både elever och personal. Finland sticker ut i Skandinavien som det enda 

land med separata idrottslektioner (Annerstedt 2008).   
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4.2.2 Används styrdokumenten vid bedömning i idrott & hälsa? 

I början av 1980-talet kan man se ett mönster där manliga lärare ofta undervisade flick-

or och pojkar samtidigt, kvinnliga lärare undervisade hellre könen var för sig. Det här 

berodde på att många manliga lärare hade en positiv attityd till förändrade undervis-

ningsformer inom ämnet idrott och hälsa. Däremot hade de manliga eleverna ingen bra 

syn på samundervisningen då många flickor var sämre på idrott och inte heller tillhörde 

någon idrottsklubb på fritiden (Carli, 2004).  

 

Eftersom ämnesinnehållet i idrott och hälsa till stor del består av traditionellt “manliga” 

aktiviteter, främst bollspel och aktiviteter som är mer vanliga klubbsporter bland pojkar 

än flickor, är chansen att få höga betyg är inte samma för pojkar och flickor (Redelius, 

2004). En tolkning av varför inte lärarna håller sig till styrdokumenten vid sin bedöm-

ning är att lärare i idrott och hälsa är mer koncentrerade på själva idrottsrörelsen än 

skolans uppdrag. Det är då logiskt att det mer handlar om resultat och prestation i äm-

net idrott och hälsa. Då är det också möjligt att förklara varför flickor inte är lika bra 

som pojkar (Redelius, Fagrell & Larsson, 2009). Det är dessutom ingen som ifrågasätter 

det här, i och med att många tar för givet att pojkar är bättre på idrott än flickor.  

 

Om lärare skulle följa de bedömningskriterier som finns i styrdokumenten så skulle det 

inte se ut såhär runt om på skolorna. Sanningen är att lärare värderar andra förmågor 

än dem som finns i kursplanen, som ska följas. Så länge ämnet idrott och hälsa har kvar 

sitt traditionella innehåll och att de undervisande lärarna har kvar resultat som en be-

dömningsfaktor kommer nog betygsskillnaden i ämnet bestå (Redelius, Fagrell & Lars-

son, 2009) 
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5. Teoretiskt perspektiv 

I det här kapitlet presenteras vårt teoretiska perspektiv där vi redogör för en genusteori. 

Vi arbetar efter en genusteori eftersom att vi i vårt arbete har frågeställningar som rör 

skillnader mellan flickor och pojkar, genusskillnader och könsskillnader. Vi kommer 

stödja oss till Hirdmans genusteori, och Hedlins forskning om genus. Vi beskriver hur 

samhället genomsyras av vad som anses manligt respektive kvinnligt, sedan fortsätter 

kapitlet med det så kallade isärhållandet som sker mellan flickor och pojkar och till slut 

hur den manliga normen artar sig i samhället.  

 

 

5.1 Genus- vad är manligt och vad är kvinnligt? 

”Genus” är det sociala könet och handlar om vad som anses vara typiskt för män och för 

kvinnor. Till skillnad från det biologiska könet, som används för att skilja på individer 

som djur, växter och andra organismer beroende på vilken sorts könsceller de har, har 

genus att göra med hur kvinnor och män förväntas vara eller bete sig. Till exempel för-

väntas pojkar vara högljudda och busiga och flickor däremot förväntas vara söta och 

ordentliga (Nationalencyklopedin, 2014).  

 

Hirdman (1988) beskriver sitt genussystem som ett system där män och kvinnor ordnas 

och som omfattar praktiker, föreställningar och genusföreställningar som genomsyrar 

samhället. Hon kopplar samman genus med makt och menar att genussystemet skapar 

hierarkier mellan könen. 

 

Enligt Hirdman (1988) använder vi genus för att sätta namn på manligt och kvinnligt.  

Ordet genus har vuxit fram ur begreppen “könsroll” och “socialt kön”. Ordet genus an-

vänds idag som ett samlingsnamn för de båda. Genussystemet kan användas för att 

ordna en struktur för kön. Hirdman beskriver två logiker inom genus  

 Det finns en sorts tabu för att manligt och kvinnligt ska beblandas. 

 Det är mannen som står för normerna, de utgör det som anses vara “normalt”.  
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Hirdman (1988) påstår att det inte finns några bestämmelser för om vi föds till man el-

ler kvinna, det är något man skapas till, och något som beror på vilken kultur man föds i. 

Från den stunden barnet definieras som flicka eller pojke kommer det också bli behand-

lat som just flicka eller pojke. I vardagssituationer är det vuxna som påverkar barn på ett 

subtilt och omedvetet sätt genom sina föreställningar om hur flickor respektive pojkar 

ska vara. Med andra ord så föds varken män eller kvinnor till det, dem skapas till det.  

Det handlar om en samhällssyn som präglar alla, genom att diskutera könsnormerna 

kan vi också förändra dem. Det är viktigt att komma ihåg att målet med jämställdhetsar-

bete i skolan är att varken flickor eller pojkar ska begränsas.  

 

 

Hedlin (2010) presenterar fyra sätt på hur genus i frågan om makt och status i samhället 

och hur dess könsstruktur skulle kunna se ut och vara fördelade. Männen som grupp har 

makten och därmed får det som anses vara manligt en högre status. Kvinnorna som 

grupp har makten och det som anses vara kvinnligt ger högre status. Status och makt är 

jämt fördelat mellan kvinnor och män. I vissa områden har kvinnor mer makt och status 

och i andra har männen makt och status. De olika områdena ses som likvärdiga, makt 

och status blir därmed jämt fördelat mellan könen (Hedlin, 2010).  

 

Jämställdhet är ett ord som syftar till att det ska vara likvärdiga villkor mellan kvinnor 

och män. Det avser sådant som har med kön att göra. Det kan ex. handla om att kvinnor 

och män ska få samma lön för samma jobb. Det behöver dock inte innebära att kvinnor 

och män ska behandlas lika. De som däremot påstår det menar ofta på att de själva be-

handlar alla lika. Det här resonemanget kan leda till problem eftersom att det är svårt att 

behandla män och kvinnor likadant, i och med att de har olika förutsättningar i sam-

hället och att vi är så vana vid att förvänta oss olika saker av män och kvinnor, och att 

tolka deras handlingar utifrån ex. genus (Hedlin, 2010). 

 

När jämställdhet lyfts upp i läroplanen syftar man till genus, alltså uppfattningar om vad 

som är manligt och vad som är kvinnligt. Det här synliggörs ofta genom vilka förvänt-

ningar man som lärare har på flickor och pojkar samt på vilka sätt man behandlar dem.  

Inte sällan uppfattar folk jämställdhet som att alla ska behandlas lika, och det flesta per-

soner med den uppfattningen tycker sig också göra det. Dock förstår inte många hur 
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svårt det egentligen är att behandla kvinnor och män exakt likadant. Omedvetet har vi 

förväntningar på hur pojkar och flickor ska agera och bete sig. Den som förväntar sig att 

personer ska bete sig på olika sätt kommer inte att behandla dem lika (Hedlin, 2010). 

 

Syftet är också att ge fler möjligheter, och att flickor inte ska känna att vissa saker inte 

passar sig för dem, och att pojkar inte ska behöva uppleva att saker dem vill göra skulle 

vara olämpligt för pojkar (Hedlin, 2010).  

 

5.2 Isärhållande 

Samhället följer ett mönster av isärhållande, ett mönster där män och kvinnor förs åt 

olika håll, kvinnohållet och manshållet på grund av teorier om skillnader mellan könen. 

Skillnader som egentligen inte finns, men som vi skapar (Hirdman, 2007). Isär-

hållandets princip finns mellan könen hela tiden, och strukturerar sysslor, platser och 

egenskaper. Hirdman(1988) menar att det finns osynliga “genuskontrakt” mellan män 

och kvinnor vilket påverkar våra föreställningar om manligt och kvinnligt. Det här “ärvs” 

sedan till nästkommande generation osv. Genuskontraktet blir ett lätt sätt att beskriva 

kvinnornas gränser. Desto kraftigare isär-hållning mellan könen ju mindre ifrågasatt blir 

den manliga rollen. Det Hirdman(1988) vill är att minska isär-hållandets principer så att 

den manliga normen ifrågasätts. Isär- hållande föder isär-hållning och därmed fortsätter 

den manliga normen att dominera.     

 

5.3 Den manliga normen 

Den manliga normen är det tänkande vi utgår ifrån, sådant vi upplever som självklarhet-

er där mannen är prototyp för exempelvis polis eller brandman. Världen utanför hem-

met anses vara männens plats, där kvinnor inte hör till. Idag finns det många kvinnor 

inom både polisen och brandkåren, men vi fortsätter ändå att anse att det inte är “nor-

malt” genom att t.ex. lägga till kvinnlig polis. Ordet kvinnlig används för att påpeka att 

här är en avvikelse (Hirdman, 2007).  

 

Enligt Hedlin (2010) finns det anledningar till att de normer som är positiva för flickors 

del inte uppmuntras lika mycket hos pojkar. Hon tycker även att beteenden som ogillas 

ska betraktas lika negativt för alla, oavsett om man är pojke eller flicka, därmed förstår 
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hon inte heller i vilket syfte det sker en uppdelning i flickor/flickigt och pojkar/pojkigt. 

(Hedlin, 2010).  
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6. Metod 

I det här avsnittet presenteras vilken metod vi har använt oss av i vår empiriinsamling 

för att få svar på våra frågeställningar och besvara vårt syfte, samt varför vi använt oss 

av den metoden. Vi redogör också för hur vi gick till väga när vi valde ut våra responden-

ter och till sist presenteras de etiska reglerna.  

 

6.1 Val av metod  

I en kvantitativ undersökning läggs till stor del vikt vid ord, det kan exempelvis vara en 

undersökning med enkäter, och mindre vid utförliga svar. En kvalitativ undersökning 

däremot kan innebära att man gör intervjuer. Till skillnad från en kvantitativ undersök-

ning lägger den kvalitativa undersökningen vikt vid ord och kvantifiering. Den kvalita-

tiva metoden lägger även vikt vid hur individerna uppfattar sin sociala verklighet (Bry-

man, 2011).  

 

Utifrån vårt ämne har vi valt en kvalitativ undersökning som metod för att vi ville göra 

intervjuer istället för enkäter för att få så många utförliga svar som möjligt, och för att 

undvika eventuella bortfall som kan ske när man gör en undersökning med enkäter. I en 

kvalitativ studie vill forskaren förstå sociala fenomen gällande intervjupersonens eget 

sätt att beskriva omvärlden utifrån deras verklighet, det innebär att man har ett feno-

menologiskt förhållningssätt. Strukturen i den kvalitativa undersökningen är liknande 

ett vanligt samtal, dock med en sorts frågeteknik från den som för intervjun. (Kvale & 

Brinkmann, 2009).  

 

6.2 Intervju 

För att komma fram till ett bra resultat och få ut så mycket information som möjligt an-

såg vi att intervjuer skulle vara det insamlingsverktyg som passade bäst för vår kvalita-

tiva studie, även för att få ut fullständiga svar och undvika missförstånd av frågor som 

kan ske vid en enkätundersökning. 

 

När man vill få reda på åsikter, uppfattningar eller vad någon tycker använder man sig 

inom forskningen av intervjuer eller enkäter (Ejvegård, 2009). För att undvika exempel 
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som att respondenterna inte svarar, tolkningssvårigheter, otydliga svar eller enkätbort-

fall så är intervjuer det bättre valet (Ejvegård, 2009). Intervjuer är den metod som an-

vänds mest inom kvalitativ forskning (Bryman, 2011). För att beskriva olika former av 

kvalitativa intervjuer finns två former, ostrukturerade intervjuer och semistrukturerande 

intervjuer. Vi jobbade efter semistrukturerade intervjuer, eftersom att vi innan intervju-

erna genomfördes hade klart för oss vilka teman och frågor som skulle lyftas under sam-

talet, i och med att vi hade gjort en intervjuguide, men respondenten fick svara på sitt 

vis. Vi ställde även frågor som inte fanns med i intervjuguiden.  

 

6.3 Intervjuguiden  

När vi gjorde vår intervjuguide följde vi Brymans (2011) råd om hur man kan gå till 

väga. Exempelvis:  

 Vara beredda på att ändra frågornas ordning under intervjun. 

 Använda ett “vanligt” språk så respondenten förstår vad intervjuaren vill ha svar 

på. 

 Inte ställa ledande frågor, exempel: Intervjuaren försöker få ut ett visst svar av 

respondenten, exempel: “var det inte så?” “Gjorde du inte så?” (Kvale & Brink-

mann, 2009). 

 Använda allmän bakgrundsfakta om personerna som ålder och kön. (Bryman, 

2011).  

Vi har försökt utforma frågor som besvarar vårt syfte och våra frågeställningar. Se bifo-

gad bilaga.  

 

6.4 Urval 

I ett målstyrt urval, syftet är inte att välja deltagare slumpvis utan att urvalet styrs. Del-

tagare väljs ut så att de är relevanta för forskningsfrågorna (Bryman, 2011). Vi använde 

oss av ett målstyrt urval eftersom vår studie handlar om gymnasielärarnas syn på skill-

naden i betyg mellan flickor och pojkar i idrott och hälsa samt de andra ämnena i skolan. 

Vi intervjuade sammanlagt sex gymnasielärare som undervisar i idrott och hälsa, mate-

matik, religion, historia och engelska, hälften kvinnor hälften män, det sistnämnda var 
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inget riktat urval utan det var de lärare vi fick kontakt med först. Vi tyckte att det var bra 

att intervjua lärare som undervisar i olika ämnen, eftersom att vi undersöker betygs-

skillnaderna i skolan över lag samt att vi ville ha så många synvinklar som möjligt. Hade 

vi endast intervjuat idrottslärare kunde det påverka tillförlitligheten. Enligt Denscombe 

(2009) finns inte några fasta regler för hur urval av intervjupersoner ska gå till inom 

den kvalitativa forskningen. Han menar att de flesta intervjupersoner väljs ut för att 

forskaren tror att de har något viktigt att bidra med till studien. Denna typ av icke 

slumpmässiga urval påverkar givetvis såväl validiteten som reliabiliteten (Denscombe, 

2009).  

  

Kvalitativa forskare använder sig ofta av bekvämlighets- eller tillfällighetsurval. Varför 

man väljer bekvämlighetsurval brukar hänga ihop med att forskaren är ute efter en 

grupp individer tillägnade vissa faktorer (Bryman, 2011). Vi gjorde ett bekvämlighets-

urval eftersom att vi valde våra respondenter bl.a. utifrån vilken plats de befann sig på i 

och med att vi ville utföra intervjuerna på platser som fanns i vår närhet, vi kontaktade 

också först och främst respondenter vi redan hade haft kontakt med sedan tidigare, ex-

empelvis från praktiken i höstas.  

 

6.5 Tillvägagångssätt  

Patel och Davidsson (2011) skriver om hur viktigt det är att vara ordentligt förberedd 

inför sina intervjuer. Innan vi började med våra intervjuer hade vi studerat tidigare 

forskning inom vårt område och frågeställningar. Vi gjorde också en väl utformad inter-

vjuguide för att få ut så mycket information som möjligt till vårt arbete. Totalt sex lärare 

från fyra olika skolor valdes ut som våra intervjupersoner, dessa respondenter medde-

lade fort att dem ville ställde upp på våra intervjuer. De undervisar i mer än ett ämne var 

därför fick vi en blandning av ”olika” lärare. Samt att vi ville ha lärare från olika skolor 

för att kunna urskilja något slags mönster. 

 

Enligt Trost (2010) är det viktigt att intervjun genomförs på ett ostört ställe som den 

intervjuade känner sig trygg på. Därför fick våra respondenter välja plats där intervjun 

skulle ske. Dem informerades även om uppsatsens syfte och hur intervjun skulle läggas 

upp och hur den var indelad.  För att komma ihåg alla detaljer och svar som intervjuade 
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lämnade använde vi oss av ljudinspelning, förutsatt att alla respondenter accepterade 

det, vilket dem gjorde. Varje intervju tog ca 20- 30 minuter. 

 

6.6 Reliabilitet och validitet- tillförlitlighet 

Med reliabilitet menas att en undersökning kan säkerhetsställas. Den ska dessutom 

kunna genomföras igen och samma resultat ska framstå (Trost, 2010). Reliabilitet kan 

delas upp i två olika grupper, extern reliabilitet och intern reliabilitet. Extern reliabilitet 

berör i vilken utsträckning ett forskningsarbete går att upprepa. Det är inte enkelt att 

lyckas med en extern reliabilitet i en kvalitativ forskning eftersom att den sociala miljön 

inte kan stoppas. Intern reliabilitet menar att ex. ett forskarlag tillsammans bestämmer 

hur man ska tolka insamlad data (Bryman, 2011).  

 

Validitet berör hur pass giltig en studie är, om studien mäter det den avser att mäta i en 

kvalitativ studie. Även validitet kan delas upp som i intern och extern. Intern validitet 

innebär att det finns en hög överensstämmelse mellan observationer och de teoretiska 

idéer vi utvecklat. Extern validitet syftar till i vilken utsträckning resultatet kan använ-

das i andra situationer och sociala miljöer (Bryman, 2011). 

 

Patel och Davidson (2011) menar att vid en kvalitativ studie är validitet inte enbart 

kopplat till datainsamlingen utan validitet ska genomsyra hela forskningsprocessen. 

Underlag till att göra trovärdiga tolkningar av respondenternas svar och uppfattningar 

inom de olika områdena som vi skulle studera gjordes i och med att vi hade en framar-

betad intervjuguide som var utformad för att ge information på de områden information 

söktes.  

 

För att kontrollera reliabiliteten/tillförlitligheten vid intervjuer kan vi ha ytterligare en 

person närvarande som registrerar intervjusvaren parallellt med intervjuaren. Överens-

stämmelsen mellan registreringarna av svar eller observationer utgör då ett mått på 

reliabiliteten som kallas interbedömarreliabilitet. Vi kan också "lagra" verkligheten så 

att registreringarna kan göras i efterhand. Vi kan använda oss av inspelningar i form av 

ljud och/eller bild beroende på vad vi ska studera i och med att verkligheten är lagrad 

kan vi också ta den i repris så många gånger vi behöver för att försäkra oss om att vi har 
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uppfattat allt korrekt. Intervjuareffekt är ett begrepp för att problematisera reliabilitet-

en vid intervjuer. Med detta menas att intervjuaren uppträder på ett sådant sätt under 

intervjun att individerna på något sätt förstår, vad som förväntas av dem och att svaren 

då avviker från det "sanna" värdet.  

 

Vid våra intervjuer förde vi anteckningar och intervjuerna spelades in och transkribera-

des direkt efteråt. Vid transkriberingen var vi medvetna om och reflekterade över de val 

vi gjorde när vi hanterade informationen. I vårt resultat använder vi oss även av citat för 

att öka trovärdigheten. Eftersom studien inte har en kvantitativ ansats mäts inte olika 

begrepp som annars är vanligt. Vid kvalitativ forskning blir inte validitet lika aktuellt 

som vid kvantitativ forskning, eftersom validitet handlar om mätning (Bryman, 2011).  

 

6.7 Bearbetning av intervjuerna  

Efter varje intervju följde vi Brymans (2011) råd och transkriberade innehållet så fort 

som möjligt för att ha det tydligt i minnet även alla detaljer som sker runt om, den icke- 

verbala kommunikationen. När alla intervjuer var transkriberade lästes materialet ige-

nom flera gånger av oss båda för se att vi uppfattat innehållet på samma sätt. Enligt Patel 

& Davidson (2011) kan man använda citat för att göra texten mer trovärdig. Genom att 

vi använde oss av citat visade vi vår tematisering och att vår tolkning är rimlig.  

 

6.8 Etiska regler  

Innan vi utförde våra intervjuer tog vi reda på vilka etiska ställningstaganden och regler 

man som intervjuare måste ta hänsyn till vid en intervju, samt vad man är skyldig att 

informera respondenterna om innan intervjun startar, dessa regler följdes när intervju-

erna ägde rum.  

 

Bryman (2011) och Vetenskapsrådet (2002) lyfter fyra huvudkrav inom forskningse-

tiska principer. Det första är informationskravet, intervjuaren ska informera responden-

terna om i vilket syfte intervjun sker. Samt förklara att dem medverkar helt frivilligt. Det 

andra kravet är samtyckeskravet, respondenterna fick själva bestämma om dem ville 

vara med eller inte och att de var medvetna om att de kunde avbryta när dem ville. 
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Tredje huvudkravet är konfidentialitetskravet, information om respondenterna som 

skulle kunna leda till en identifiering behandlas på ett sådant sätt att det inte skulle 

kunna ske. Respondenternas och skolornas riktiga namn användes inte och all informat-

ion om privata personer som framkommit, används endast i denna studie och detta för-

klarades för respondenterna i enlighet med nyttjandekravet. 
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7. Resultat 

I det här kapitlet redogör vi för vårt resultat och vår analys, med utgångspunkt i våra 

frågeställningar. Först redogör vi för resultat över vad lärare uppfattar är orsaken till att 

flickor har bättre betyg än pojkar i alla skolans ämnen utom idrott och hälsa, därefter 

redogör vi över vad lärarna uppfattar kan vara orsaken till att pojkar har bättre betyg än 

flickor i idrott och hälsa, båda frågorna följs av varsin analys.  

 

7.1 Lärarnas uppfattningar om orsaken till skillnaden mellan flickors och 

pojkars betyg 

 

Intervjuutsagorna visar att lärarna upplever att det finns en betygsskillnad i skolan. 

Ett tema som kom upp var att orsaken till flickors högre betyg är att flickor gynnas mer 

av systemet, med systemet menas bl.a. hur skolan är uppbyggd idag, ex. sitta vid en bänk 

och lyssna på läraren, ta in vad som sägs på lektionerna, anteckna för att sedan gå hem 

och läsa på till ett slutprov osv. andra uppfattningar var att flickor är mer mogna psy-

kiskt än pojkar, flickor pluggar mer och de har högre krav på sig både från lärare, föräld-

rar och från sig själva.  

 

 

Karin 27 beskriver det såhär: 

“jag har ju undervisat i religion innan där fick tjejerna bättre betyg och det beror nog på att 

dem pluggade mer, alla får ju samma material och hade samma genomgångar men att tjejer-

na pluggade mer och att dem har lite större krav på sig själva. Killarna kanske är nöjda med 

ett E medan tjejerna är missnöjda med ett E”.  

 

 

Lena 37 såhär:  

“systemet gynnar flickor bättre, man är trogen och man är lojal och man gör det en lärare sä-

ger på andra sätt än vad killar gör, OCH dem har betydligt bättre närvaro”.  

 

Även när man ser till ämnen som tidigare ansetts vara manliga, exempelvis matematik 

så uttryckte sig Anders på det här viset: 
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“Ja, min uppfattning när det gäller flickor och pojkar och matematik är ju att pojkarna, det är 

ofta att jag känner att pojkarna har [...] det mer i kroppen, dem har lättare för att begripa ma-

tematiken, det går fortare för dem att brygga över den här problemlösningstekniken o.s.v. 

Men flickorna de kompenserar ju det genom att vara mycket mer ambitiösa än pojkarna. 

Dem går ju verkligen hem och pluggar på det dem behöver plugga på och många gånger så 

blir det trots allt flickorna som får de lite bättre betygen överlag, för pojkarna, jag upplever 

inte dem som lika flitiga. Man får ständigt hela tiden försöka vara på och motivera dem 

o.s.v.”. 

 

Det finns ofta gemensamma nämnare i respondenternas svar, exempelvis att flickorna 

visar ett betydligt större engagemang och är betydligt mer ambitiösa än pojkarna. Lä-

rarna uppfattar även att pojkarna är spralliga och har svårt att sitta still, flickorna däre-

mot sitter ner, studerar och försöker alltid göra sitt bästa.  

 

Sara beskriver sin uppfattning: 

“jag tror att det har med förväntningar att göra, lärarens omedvetna förväntningar, jag tror 

ingen av oss förhoppningsvis särbehandlar pojkar och flickor på det sättet men jag tror ändå 

att det på något sätt ligger i en förväntan, eleverna har den själva, deras föräldrar kan ha det 

och jag tror absolut att lärare fortfarande har det, det är pojkar som ska vara lite stökiga och 

låta mer och tjejer ska plugga, jag tycker inte det men jag ser att det är så!”. 

 

7.2 Analys 

Att pojkar ska vara lite stökiga och flickorna ska plugga, är en direkt koppling till Hird-

mans (1988) principer om isär-hållaning. Här förs pojkar och flickor åt olika håll från 

lärarnas sida, det finns egentliga inga skillnader men pojkarna anses vara stökiga och 

flickorna läshuvuden. ”Genuskontrakten” påverkar lärarnas syn på det manliga och 

kvinnliga, därmed sker en isär-hållning mellan könen som gör att den manliga rollen 

inte ifrågasätts. Att skolans system, och flickornas pluggkultur kan även det kopplas till 

en princip av isär-hållning. Flickorna blir placerade i en annan kategori av lärarna på 

grund av deras sätt att se på skolan och deras engagemang. Pojkarna hamnar automa-

tiskt i en annan kategori eftersom att dem anses vara ”emot” skolan.  
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Förväntningar som ligger hos eleverna själva och deras föräldrar kan bidra till en be-

tygsskillnad, även omedvetna förväntningar hos lärarna. Precis som Hedlin (2010) be-

skriver så behandlas flickor och pojkar på olika sätt utifrån personers omedvetna upp-

fattningar. Lärarna anser att systemet i skolan är extra gynnsamt för flickor, och att 

flickorna skulle fördel, vilket säger emot Hirdman (2007), som menar på att det är man-

nen som är normen och att samhället är uppbyggt med mannen som utgångpunkt. Kan 

det vara så att kvinnan är normen inom skolan? 

   

Förhoppningsvis särbehandlas inte pojkar och flickor av lärare i skolan, men att det där-

emot kan ske på grund av omedvetna förväntningar hos läraren. I jämförelse med vad 

Hedlin (2010) påstår så uppfattar folk jämställdhet som att alla människor ska behand-

las lika, och det flesta personer tror sig göra det, men de förstår inte hur svårt det är att 

behandla kvinnor och män på samma sätt eftersom det finns förväntningar på hur poj-

kar och flickor ska agera och bete sig. Den som förväntar sig att personer ska bete sig på 

olika sätt kommer heller inte att behandla dem på samma sätt.  

 

 

7.3 Lärarnas uppfattning om ämnet Idrott och hälsa som undantag 

Lärarna har uppfattningen att pojkar får bättre betyg för att dem är “sportigare” än 

flickor och att dem tar för sig mer, så att flickorna hamnar i bakgrunden. Andra tankar 

från de intervjuade lärarna var bl.a. att pojkar har bättre närvaro i idrott och hälsa. Inom 

idrott och hälsa är det ett annat arbetssätt som skulle gynna pojkar mer, flickor skulle 

vara bättre på teoretiska ämnen istället för praktiska. En lärare tror att det är lektions-

innehållet som spelar stor roll, eftersom att flickor och pojkar är bra på olika aktiviteter 

och om då lektionsinnehållet mestadels skulle bestå av “killarnas aktiviteter” så leder 

det automatiskt till att tjejerna hamnar i bakgrunden och inte får visa allt dem kan.  

 

Sara och Karin: 

“jag kan tänka mig att formen för ämnet som inte är så uppstyrt, du sitter inte vid en bänk 

och ska producera något du har läst på dagen innan, utan det händer där och det händer i 

stunden och det kanske också har med förväntningar att göra att pojkar är sportigare, tror 

man, nu menar jag fördomar, pojkar är lite sportigare och mer fysiska och det gör liksom 

inget om tjejerna inte kan ta för sig så mycket på idrotten, jag undrar om det inte kan vara 

någonting sådant”  
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“Jaa kanske det beror på lektionsinnehållet, om det är mycket basket, fotboll, innebandy 

kanske killarna tar över mer medan tjejerna håller sig i skymundan eftersom att det är blan-

dat killar och tjejer” 

Endast Nils väljer bort närvaro i sitt bedömningsunderlag: 

“För det första så tar jag ingenting på närvaro, jag betygsätter inte närvaro. Så rent krasst 

hade ju en elev kunnat vara borta ett halvår och sen komma ändå få ett väldigt högt betyg, 

absolut. För jag betygsätter kunskap och jag betyg sätter färdigheter så det är stor skillnad 

där. Jag får inte betygsätta någon närvaro.” 

 

7.3.1 Ett ämne i förändring? 

Utifrån intervjuerna med lärarna i idrott och hälsa tycker vi oss ändå se en förändring i 

ämnet som är till flickornas fördel. Lärarna anser att ämnet har blivit mer teoretiskt och 

på så sätt skulle gynna den “stilla sittande flickan” mer än den “stökiga pojken”. Som vi 

tidigare nämnde här i resultatdelen så måste en elev uppfylla alla kriterier i ämnet för 

att få ett bra betyg. En elev kan rasa flera betygssteg på grund av ett enstaka ”misstag”. 

De flesta lärare anses tycka att den mer teoretiska läroplanen, lgy 11, passar flickorna 

bättre än Lpf 94. 

 

 

Karin om när betygen, med det nya betygssystemet, skulle sättas: 

“jag har ju satt slutbetyg en omgång och då var det två tjejer som fick A sammanlagt på mina 

klasser och det var en kille som fick A” 

 

 

Petter: 

“Dem säger att flickor är mer mogna än pojkar och i och med att ämnet blir mer teoretiskt 

och kanske kräver en viss mognad att man då kan sitta ner och studera. Möjligtvis då att 

flickorna får ett högre betyg för att dem har den mognadsnivån att dem kan studera mer.” 
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7.4 Analys 

Pojkar får högre betyg i idrott och hälsa för att dem tycker att det är roligare med idrott 

än flickorna, samt att dem är naturligt “sportigare”. Det finns samband med Hirdmans 

(1988) genussystem som ett system där män och kvinnor ordnas efter praktiker och 

föreställningar. Lärarna utgår direkt, medvetet eller omedvetet, efter den manliga nor-

men i ämnet idrott och hälsa, pojkarna blir prototyper för ”hur man ska vara” på idrotts-

lektionerna. Idrottssalen anses vara en arena där flickor inte passar in eller ska vara. Det 

kan även ses som en princip av isär- hållande, i det här fallet förs flickorna in i den kate-

gori som anses vara ”dåliga” eller ointresserade av idrott, och pojkarna i den som för 

givet anses vara naturligt duktiga på sport och idrott, vara snabba och starka.  

 

Hedlin (2010) säger att jämställdhetsarbetet i skolan är till för att undvika att varken 

pojkar eller flickor ska hindras av begränsningar varken från skolan eller lärarens sida, 

inte heller att något av könen ska uppleva att någon aktivitet skulle vara olämplig för 

dem. I vår studie uppfattas lektionsinnehållet i idrott och hälsa vara mer riktat till poj-

karnas fördel, och att flickorna därmed hamnar i bakgrunden, vilket är motsatsen till 

vad Hedlin (2010) påstår om skolan och dess jämställdhetsarbete. 

  

Enligt Hirdman (2001) och Hedlin (2010) kommer samhället aldrig bli jämställt så länge  

normeringssystemet finns kvar, och då kommer heller aldrig exempelvis ämnet idrott 

och hälsa vara eller bli jämställt.  
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8. Diskussion  

I det är avsnittet redogör vi för en resultatdiskussion som innebär att vi diskuterar vad 

vår studie fick för resultat och hur det hänger ihop med tidigare forskning. Resultatdis-

kussionen följs av en metoddiskussion där vi diskuterar för- och nackdelar angående 

vårt metodval. 

 

8.1 Resultatdiskussion 

Som vi nämnt innan har vi genomfört intervjuer med gymnasielärare på olika skolor för 

att komma fram till vårt resultat. Resultatet vi fått fram i den här studien speglar i stort 

det vi trodde att vi skulle komma fram till. Vilket är positivt för det bevisar att allt fler 

lärare och skolor är uppmärksamma på det här fenomenet om betygsskillnaden och 

pojkars väg nedåt i kunskapsskaran, men även flickornas position inom idrott och hälsa.  

 

8.1.1 Därför har flickor bättre betyg  

Studien visar att orsaken till flickors högre betyg i alla skolans ämnen är att skolans sy-

stem gynnar flickor mer än pojkar, flickor har bättre närvaro, flickor gör sina läxor i 

större utsträckning än pojkar samt att dem är mer lojala och gör det läraren säger, vilket 

leder till högre betyg. Pojkar är stökigare och oengagerade i skolan, det gör att lärare 

tycker ”bättre” om flickor vilket belönas med högre betyg. Det beror också att på att 

flickor har högre krav på sig, både från sig själva, föräldrar och lärare. Flickor blir miss-

nöjda med ett E i betyg medan pojkarna nöjer sig med det.  Från lärarens sida kan det ha 

med omedvetna förväntningar att göra, förväntningar som har sin grund i vad man har 

för uppfattningar om vad som är “normalt” beteende för flickor respektive pojkar.  
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8.1.2 Därför är idrott och hälsa pojkarnas ämne 

Idrott och hälsa anses vara pojkarnas ämne för att det inte är lika uppstyrt som skolans 

andra ämnen, pojkarna får leva ut och får visa färdigheter man inte behöver plugga sig 

till. Pojkarna har bättre närvaro i idrott och hälsa än i skolans övriga ämnen, och dem 

anses vara naturligt sportigare än flickor vilket gör att dem får högre betyg.  

 

Lärarens val av lektionsinnehåll som mestadels innehåller bollsporter gynnar pojkar 

mer än flickor, vilket leder till att flickorna hamnar i bakgrunden som tar avspegling i ett 

lägre betyg.  

 

8.2 Metoddiskussion  

Innan vi valde metod hade vi ingen direkt uppfattning om vi skulle använda en kvantita-

tiv eller kvalitativ, men efter att vi läst om dem båda så valde vi den kvalitativa metoden 

som vi anser, precis som Bryman (2011), vara den mest tillförlitliga när det handlar om 

att få förståelse för respondenternas uppfattningar. Vi valde att utgå från gymnasielära-

res uppfattningar om betygsskillnaden mellan könen när vi gjorde våra intervjuer.   

 

Förutom de semi-strukturerade intervjuer som vi använde oss av kunde vi även gjort 

vissa observationer för att bilda oss en egen uppfattning om vad som sker i skolan istäl-

let för att enbart utgå från vad respondenterna sa. Men utifrån hur våra frågeställningar 

var formulerade valde vi att genomföra intervjuer istället. Samt att semi-strukturerade 

intervjuer bidrog till variationsmöjligheter under själva intervjuerna och att följdfrågor 

kunde ställas beroende på de svar vi fick från intervjupersonerna. Vi tycker att vi fick ut 

bra svar utan att ha påverkat våra intervjupersoner till några “rätta svar”.  

 

Vi gjorde val av våra respondenter genom bekvämlighetsurval men fick ändå genomföra 

intervjuer med lärare från fler skolor än vi trodde, vilket var bra i och med att vi då fick 

se att fenomenet kring betygsskillnaden var påtagligt på alla skolor vi besökte. På en av 

frågorna i vår intervjuguide svarade alla lärare att det inte riktigt förstod frågan så vi 

intervjuare fick ge en kort förklaring av vad vi menade, då förstod dem. Det här proble-

met tror vi hade kunnat undvikas om vi hade gjort en eller flera pilotintervjuer innan vi 

besökte skolorna.  
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Det här är en av fördelarna med att göra intervjuer istället för enkäter där vi inte hade 

kunnat förtydliga frågorna för någon som inte förstod etc. (Bryman 2011).  

 

Enligt Trost (2010) ska man inte genomföra intervjun på exempelvis ett arbetsrum, men 

eftersom att respondenten ska få bestämma plats för intervjun så att han eller hon kän-

ner sig trygg så var det inget vi påpekade när vissa av respondenterna ville genomföra 

intervjun på deras arbetsrum. Det var inte heller något vi ansåg hade någon betydelse 

för hur intervjuns innehåll blev. Bryman (2011) påstår att det alltid finns en risk med 

intervjuer i och med att den som blir intervjuad kan känna sig pressad, och inte vill 

framstå som dålig och därmed inte svarar ärligt, utan istället svarar så som den tror att 

intervjuaren vill, för att framhäva en positiv sida av sig själv. 

 

8.3 Likheter med tidigare forskning 

I likhet med vad Wernersson (2010) anser om att pojkar och deras “antipluggkultur”, 

stämmer överens med om vad vår studie visar. Enligt Redelius (2008) uppfattar elever-

na själva att det som krävs för att få höga betyg i idrott och hälsa är att man ska ha bra 

bollsinne och kondition.  Vilket stämmer överens med det vi kommit fram till i vår 

forskning.  Även i likhet med Jormfeldt (2011) så anser vi att flickor idag framstår som 

säkra inom skolan och har en förmåga att anpassa sig till de krav och förväntningar som 

finns.  

 

I motsvarighet med Carli (2004), så pekar vår studie också på att flickorna blir under-

visningens förlorare eftersom att lärare väljer att till stor del använda sig av bollsport i 

sitt lektionsinnehåll, vilket gynnar pojkar. Eleven som har bra bollsinne ger läraren ett 

bedömningsunderlag. Flickorna förväntas lära sig de här ”manliga” aktiviteterna som 

bollsport, däremot förväntas inte pojkar lära sig ”kvinnliga” aktiviteter som dans och 

gymnastik. Vår studie visar även på likheter med Carlis (2004) forskning om samunder-

visning i idrott och hälsa, där hon säger att pojkarna gynnas mer av det än flickor, i och 

med att dem kan ta över och sätta flickorna i skymundan.  

 

Resultatet i vår studie ger oss underlag att hålla med Larsson, Redelius & Fagrell (2011) 
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när dem visar på de faktorer som enligt lärare är avgörande för de högre betygen i idrott 

och hälsa, bland annat att pojkar är bättre på sport, eller uppnår bättre sportsliga resul-

tat.  

 

I enighet med Redelius (2004) så konstaterar vi att ämnesinnehållet i idrott och hälsa till 

stor del består av traditionellt “manliga” aktiviteter, främst bollspel och aktiviteter som 

är mer vanliga klubbsporter bland pojkar än flickor, och att därmed chansen att få höga 

betyg är inte den samma för pojkar och flickor. Men vi kan också påpeka att flickorna 

kan vara på gång att ta sig uppåt i och med att ämnet idrott och hälsa allt mer utvecklas 

till ett teoretiskt ämne.  

 

9. Fortsatt forskning 

Det hade varit intressant att följa upp den här studien om några år för att se hur det ser 

ut då, är det ett mer uppmärksammat problem än idag? är betygsskillnaden bestående 

eller har det skett några förändringar? Hur ser den så kallade “pojkkrisen” ut om fem år? 

exempelvis. Eller hur/om lektionsinnehållet i idrott och hälsa förändrats, efterföljs styr-

dokumenten i en bättre utsträckning? 

 

Det som är viktigast är egentligen vad som ska göras för att det här ska “stoppas”. Inte 

att flickornas betyg ska dras ner utan snarare se över vad som behöver göras i skolan för 

att pojkarna ska komma upp på flickornas nivå. Det behövs alltså någon sorts undersök-

ning om hur eleverna själva uppfattar det läraren säger och gör på lektionerna, samt hur 

dem uppfattar genus betygsskillnaden.  
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Bilaga 

 

Intervjuguide  

 

Allmänna frågor:  

 Kön?  

 Ålder?  

 Antal år som undervisande lärare? 

 Vilka klasser/årskurser undervisar du? 

 Vilket ämne/ämnen undervisar du i? 

 Vilken utbildning har du?  

 

Styrdokumenten: 

 På vilket sätt använder du dig av det centrala innehållet när du planerar din 

undervisning?  

 
 Vad krävs för att en elev ska tilldelas betyget E, respektive A? 

 
 Hur ser du på den nuvarande läroplanen jämfört med den gamla? Är det något 

som är bättre eller sämre. 
 

 Vad har du gjort eller jobbat med för att sätta dig in i den nya läroplanen? 
 

 Finns det något du tycker borde vara med i kunskapskraven och som man borde 

bedöma som inte finns med nu? Motivera. 

 Hur och vad i ditt lektionsinnehåll är det du examinerar?  

 Vilka hjälpmedel/metoder använder du dig av vid bedömning och betygsättning?  

 

Betygsskillnaden: 

 Vad anser du om att något av könen (flickor eller pojkar) skulle gynnas mer av 

skolans undervisningsformer, prov, styrdokument etc.? 

 Enligt skolverket har flickor bättre betyg än pojkar i alla ämnen, vad tror du det 

kan bero på?  
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 Skolverket påstår även att idrott och hälsa är det enda ämnet där pojkarna har 

bättre betyg än flickorna, varför tror du att det är så?  

 Vad gör du som lärare för att undvika att någon grupp av elever 

gynnas/missgynnas? 

 Hur ser engagemanget ut bland flickor och pojkar i skolan? Prov, läxor, närvaro 

etc.  

Följdfråga: Tror du att det vägs in i bedömningen? 

 


