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Abstrakt 

Idrott och hälsa är det skolämne som har förknippats med en tydlig särbehandling av flickor 

och pojkar i både styrdokument och praktisk undervisning.  Trots ambitioner att öka 

jämställdheten mellan könen i ämnet visar forskningen att denna förändring går mycket 

långsamt. Syftet med denna studien var att undersöka hur högstadielärare inom ämnet idrott 

och hälsa förhåller sig till begreppet traditionella könsmönster samt hur dessa lärare anser att 

de arbetar för att utmana/motverka traditionella könsmönster. Detta för att få en insikt i hur 

den enskilde läraren i idrott och hälsa arbetar kring traditionella könsmönster. Studien tar sin 

teoretiska utgångspunkt i Lindes läroplansteori samt Connells genusperspektiv och Hirdmans 

genussystem. Forskningsmetoden består av en kvalitativ ansats där semistrukturerade 

intervjuer används för att samla in empiri. Totalt genomfördes sex intervjuer med sex 

högstadielärare. Resultaten visar att det finns en variation i hur lärarna tolkar begreppet 

traditionella könsmönster. Arbetet skiljer sig också åt mellan lärarna, där vissa har uttänkta 

strategier för att motverka traditionella könsmönster, medan de andra inte har någon 

genomtänkt strategi. Ett annat resultat som framkommer är att lärarna inte förmedlar till 

eleverna att de arbetar med att motverka traditionella könsmönster i sin undervisning. Det här 

gör att lärarnas arbete kring traditionella könsmönster kan ses som kontraproduktivt.  

 

Nyckelord: idrott och hälsa, traditionella könsmönster, genusperspektiv, genussystem, 

läroplansteori  
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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till de medverkande lärarna, utan er hade studien inte varit möjlig att 

genomföra. Tack till vår handledare Göran Gerdin som trots det stora avståndet och den stora 

tidsskillnaden har hjälpt oss vidare i vårt arbete. Vi vill även tacka våra lunchkamrater för nya 

infallsvinklar, diskussioner och all uppmuntran. Genom studien har vi fått en ökad insikt i hur 

man kan arbeta med jämställdhet i idrott och hälsa, som vi förhoppningsvis kommer ha nytta 

av i vår kommande yrkesroll. 

 

Tack! 

 

Emma Jonsson och Elin Strandqvist 

Växjö, 2017-01-04 
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1. Inledning 

Inget annat skolämne har nog förknippats med särbehandling av flickor och pojkar i såväl 

styrdokument och praktik som ämnet idrott och hälsa. Den könsåtskillnad som länge präglade 

det svenska skolsystemet överlevde längst i just idrott och hälsa. De mentala könsskillnaderna 

som vid sekelskiftet 1900 uppfattades som naturliga har avfärdats, medan de fysiska 

skillnaderna mellan flickor och pojkar fortfarande används som en sorts förklaring i 

diskussionen om flickors och pojkars skilda villkor i idrott och hälsa.
1
 

 

Flickor svänger armarna graciöst 

Pojkarna dundrar 

Flickorna tar varandras händer 

Pojkarna dundrar 

Flickorna dansar i ring 

Pojkarna dundrar 

Flickorna sjunger med i dansvisan 

Pojkarna skriker 

En tunn vägg skiljer oss 

En tunn vägg – ett enormt gap 

Av fördomar 
2
 

 

Denna dikt från 1991 kan idag ses som en aning överdriven, men vi anser att den ändå speglar 

ämnet idrott och hälsas dilemma till en viss del. Många forskare, bland annat Larsson, 

Redelius och Fagrell, har i sina studier kunnat fastslå att idrott och hälsa är ett ämne som 

pojkarna dominerar, men att detta betraktas som något naturligt.
3
 Egenskaper såsom fysisk 

styrka, tuffhet och tävlingsinstinkt är sådant som i högre grad accepteras hos pojkar än hos 

flickor.
4
 Larsson m.fl.

5
 har i sin studie kommit fram till att lärarna i idrott och hälsa har en låg 

”genusmedvetenhet”, och att lärarna varken är initiativtagare eller stöttande när det handlar 

om att utmana traditionella könsmönster.  

 

Sverige har många forskare som har varit ledande när det kommer till att problematisera den 

sociala konstruktionen av kön/genus inom ämnet idrott och hälsa. Under början av 2000-talet 

                                                           
1 Larsson, Håkan, Fagrell, Birgitta & Redelius, Karin, Kön – Idrott – Skola, 2005, s.3 
2 Tidskrift i gymnastik & idrott: officiellt organ för Svenska gymnastikläraresällskapet, Svenska 
gymnastikläraresällskapet, Lindome, 118(1991):5, 1991, s.14 
3 Larsson, Håkan.; Fagrell, Birgitta & Redelius, Karin,  Queering physical education. Between benevolence 

towards girls and a tribute to masculinity. Physical Education and Sport Pedagogy, 14 (1): s.2009, s.1-17 
4 Larsson, H, Fagrell, B & Redelius, K, 2005, s.10-11 
5 Larsson, Håkan, Fagrell, Birgitta, Johansson Susanne, Lundvall, Suzanne, Meckbach, Jane & Redelius, 
Karin, Jämställda villkor i idrott och hälsa – med fokus på måluppfyllelse. Idrottens genus. Rapport till 
Skolverket. Stockholm, 2010, s.102 
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gjordes mycket forskning kring genus och skapande av kön i ämnet idrott och hälsa, och 

denna forskning visade att ämnet till stor del bidrar till att bibehålla de traditionella 

könsmönstren som finns. Trots alla påstådda ambitioner om motsatsen och återkommande 

skrivningar i styrdokumenten om vikten av att utmana/motverka traditionella könsmönster så 

har mycket lite förändrats.
6
 Holms studie

7
 visar att trots denna nya kunskap så har det inte 

skett någon större förändring i ämnet kring idealen. Idealet, för alla oavsett kön och bakgrund, 

heter ”svensk medelklasskille”.
8
 Baserat på detta ämnar vår studie att undersöka vad som kan 

ligga bakom lärarnas svårigheter att bedriva undervisning som utmanar/motverkar 

traditionella könsmönster inom ämnet idrott och hälsa på högstadiet.  

  

                                                           
6 Skolverket, Lgr 11, 2011 
7 Holm, Ann-Sofie, Relationer i skolan: en studie av femininiteter och maskuliniteter i år 9, Acta 
Universitatis Gothoburgensis, Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, Göteborg, 2008 
8
 Holm, A-S, 2008 
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2. Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka hur några högstadielärare inom ämnet idrott och hälsa 

förhåller sig till begreppet traditionella könsmönster samt hur dessa lärare anser att de arbetar 

för att utmana/motverka dessa traditionella könsmönster.  Ett vidare syfte med studien är att 

bidra med en ökad förståelse för hur den enskilde läraren resonerar för att ge alla elever i 

idrott och hälsa lika möjligheter att utveckla sina intressen och förmågor oberoende av kön 

och genus. 

 

• Hur tolkar lärarna i idrott och hälsa begreppet traditionella könsmönster? 

• Hur beskriver lärarna att de arbetar för att utmana/motverka traditionella könsmönster 

i skolämnet idrott och hälsa?  
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3. Bakgrund 

I detta kapitel redovisas viktiga begrepp som används i studien, hur skolämnet idrott och hälsa 

har förändrats från sär – till samundervisning, samt hur föregående läroplaner har behandlat 

jämställdhet mellan kvinnor och män och hur traditionella könsmönster ska utmanas och 

motverkas. I dagens läroplan för grundskolan används begreppet traditionella könsmönster.  

För att få en vidare förståelse för hur ämnet idrott och hälsa har sett ut de senaste decennierna 

och hur detta har påverkat dagens ämne så redovisas även en kortare historisk tillbakablick. 

3.1 Begrepp 

Nedan följer förklaringar av begreppen ”kön”, ”genus” samt ”traditionella könsmönster” och 

”stereotyper” och vad de innebär. Syftet med förklaringarna är att tydliggöra hur begreppen 

kan tolkas och användas, då dessa är centrala för denna studie. 

3.1.1 Kön  

Kön kan sägas ha ett särskilt förhållande till människokroppen, och detta visar sig i den 

allmänna uppfattningen om kön som en reflektion av naturliga skillnader, det vill säga, det 

som skiljer kvinnliga och manliga kroppar åt.
9
 I skolan är idrott och hälsa det ämne som 

pojkar och flickor slussas till lektionen genom två avskilda rum, nämligen 

omklädningsrummen, vilket sker både innan och efter lektionen. Det här medför att eleverna 

måste kategorisera sig som pojke eller flicka innan lektionen börjar och vid lektionens slut. 

Denna uppdelning efter människans biologi blir därmed extra tydlig i samband med 

undervisningen i idrott och hälsa.
10

 Sammanfattningsvis handlar begreppet kön om de 

biologiska skillnaderna mellan kvinnor och män. 

3.1.2 Genus 

Hirdmans definition av genusbegreppet är en av de mest förekommande, nämligen att genus 

är: ”tidsbundna föreställningar om kvinnligt och manligt”.
11

 Genus är vårt sociala kön, och 

det speglar hur samhället formar och ser på kvinnan och mannen.
12

 Thurén, refererad i Lilla 

genushäftet 2.0 av Hedlin, menar att när vi väljer ordet genus blir det en markering att 

inriktningen går mot idéer och föreställningar som kan kopplas till det vi till vardags kallar 

kön. Vidare markerar begreppet genus att det är hela samhället och människors liv som 

                                                           
9 Connell R. W. Gender. Polity Press in association with Blackwell Publishing Ltd, 2002 
10 Oliynyk, Olga, Att göra tudelning om att synliggöra och diskutera ämnet idrott och hälsa för de yngre 
åldrarna ur ett genusperspektiv, Lärarutbildningen, Malmö högskola, Licentiatavhandling Malmö: Malmö 
högskola, 2014, Malmö, 2014, s.33 
11

 Hirdman, Yvonne, Det tänkande hjärtat: boken om Alva Myrdal, Ordfront, Stockholm, 2006, s.13 
12

 Svaleryd, Kajsa, Genuspedagogik: en tanke- och handlingsbok för arbete med barn och unga, 1. uppl., 

Liber, Stockholm, 2003, s.29 
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studeras, det ska alltså ses som en helhet. I samhället är mycket genusifierat, vilket betyder att 

det mesta är kodat som manligt eller kvinnligt, och gäller exempelvis arbetsuppgifter, 

egenskaper och kroppsrörelser.
13

 Svaleryd menar, i likhet med Thurén, att genusbegreppet 

fokuserar på relationen mellan könen, kvinnor och mäns beteenden, arbetsuppgifter och vad 

som betraktas som kvinnligt och manligt.
14

  

 

Begreppet genus är något, som enligt Hedlin, ofta missbrukas. Ett återkommande 

missförstånd är att det innebär att studera kön och könsskillnader. Istället beskriver Hedlin 

genusbegreppet som något som handlar om att studera och problematisera de föreställningar 

som finns om kvinnligt och manligt.
15

 Connell framhåller å sin sida att genus handlar om de 

sociala relationerna där individer och grupper agerar, och genus kan därmed betraktas som en 

social struktur. Genus är inte ett uttryck för biologi eller en fast dikotomi i människors liv, 

utan ett mönster i våra sociala arrangemang, och i de dagliga aktiviteterna som 

arrangemangen styr.
16

 Genus som social struktur refererar hela tiden till kroppar och det 

kroppar gör; det är inte en social struktur reducerad till kroppen, därav existerar genus 

eftersom biologin inte förklarar det sociala.
17

 

3.1.3 Traditionella könsmönster och stereotyper 

Begreppet traditionella könsmönster innebär, enligt Henkel, att man har en medveten eller 

omedveten föreställning kring förväntningarna på hur en flicka respektive pojke borde vara.
18

 

Henkel menar att traditionella könsmönster även innebär att man kan se mönster i hur flickor 

och pojkar uppträder. Mönstret kan handla om att flickor förväntas vara lugna och snälla och 

även agera som hjälpfröknar, medan pojkar förväntas vara aktiva och 

uppmärksamhetssökande. Det är svårt att säga när mönstret om vad som ansågs förväntas av 

flickor respektive pojkar, uppkom men det är långt tillbaka i tiden.
19

  

 

I likhet med traditionella könsmönster handlar stereotyper om vilka föreställningar vi skapar 

oss. Till skillnad från traditionella könsmönster så kan stereotyper handla om grupper av 

människor som blir generaliserade, och detta kan handla om grupper om män och kvinnor. 

Vanligtvis får vi människor erfara om saker, och därmed skapar vi oss föreställningar kring 

                                                           
13 Hedlin, Maria, Lilla genushäftet 2.0 [Elektronisk resurs]: Om genus och skolans jämställdhetsmål, 
Linnéuniversitetet, Växjö, 2010, s.15 
14 Svaleryd, K. 2003, s.29 
15 Hedlin, M. 2010, s.4 
16 Connell, Raewyn, Om genus, 2., utvidgade och omarb. uppl., Daidalos, Göteborg, 2009, s.24-25 
17 Connell, Raewyn, Maskuliniteter, 2. uppl, Daidalos, Göteborg, 2008, s.110 
18 Henkel, Kristina, En jämställd förskola: teori och praktik, Jämställt.se, Skärholmen, 2006, s.14 & 27 
19 Henkel, K. 2006, s.19-21 
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dessa innan vi själva upplever dem. Detta leder till förutfattade meningar och utgör en stor del 

av hur vi uppfattar saker och ting.
20

 Begreppet stereotyp kan beskrivas som en generalisering 

av en social grupp där samtliga medlemmar tillskrivs samma egenskaper, och det här gör att 

stereotyper kan ses som en förenkling av världen.
21

 Egenskaper som förväntas av stereotypen 

är inte bara beskrivande, utan även värderande, såsom bra, dåliga och önskvärda, eftersom 

stereotyper tillskrivs värderande egenskaper så bidrar även stereotyper hur vi uppfattar oss 

själva.
22

 Lippman skriver att dagens stressade och mångfacetterade samhälle gör att det inte 

finns tid eller tillfälle att lära känna människor på djupet. Det här gör istället att vi noterar 

särskilda drag hos människor för att sedan fylla i resten utifrån de föreställningar/stereotyper 

som vi har med oss.
23

 Stereotyper utgör en bild av världen så som vi ser den, och rättfärdigar 

på så vis våra värderingar. Stereotypen erbjuder ett skydd som gör så att vi kan känna oss 

säkra i oss själva och i vår plats i samhället.
24

  

3.2 Kön, genus och jämställdhet i skolan och idrott och hälsa – ett 

historiskt perspektiv 

Idrott och hälsa är ett av de skolämnen som har förknippats med en tydlig särbehandling av 

flickor och pojkar i både styrdokument och praktisk undervisning. Den könsåtskillnad som 

länge präglade stora delar av det svenska utbildningssystemet har i skolans 

kroppsutövningssämne överlevt längst. I början av 1900-talet gick de flesta flickor och pojkar 

i könsseparerade skolor. Flickor och pojkar hade olika roller, och skulle därför formas efter 

dessa, då de ansågs ha behov av olika sorters kunskaper och färdigheter
25

. Undervisningen för 

pojkar riktades mot fysisk prestation och tävling, medan den för flickorna riktades mot estetik 

och uttryck. Denna sociala praktik bidrog till att skapa könsbestämda handlingar, där vissa 

sätt att vara blev ”flickiga” medan andra blev ”pojkiga”. Samtidigt som eleverna deltog i 

idrottsundervisningen ”gjorde de kön”. Ordningen hade kunnat vara den omvända, men 

undervisningen i skolans kroppsövningsämne utövades inte i ett socialt vakuum, utan den 

påverkades av andra sociala praktiker som även de präglades av könsbestämda handlingar.
26 

                                                           
20 Lippman, Walter, Public opinion, NuVison, [Sioux Falls], 2007, s.90 
21 Myers, David G. Social psychology, European ed., McGraw-Hill Higher Education, New York, 2010, 
s.467ff 
22 Myers, D G. 2010, s.513 
23 Lippman, W. 2007, s.89 
24 Lippman, W. 2007, s.96 
25 Sverige. Delegationen för jämställdhet i skolan, Flickor, pojkar, individer: om betydelsen av 
jämställdhet för kunskap och utveckling i skolan : slutbetänkande, Fritze, Stockholm, 2010, s.43 
26 Larsson, H. Fagrell, B. Johansson, S. Lundvall, S. Meckbach, J. & Redelius, K. 2010, s.26 
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Detta kom att förändras gradvis och från 1900-talets senare hälft fick flickor och pojkar i stort 

sett samma undervisning.
27

   

 

Kristeva menar att begreppet jämställdhet växte fram under 1960- och 1970-talenden då 

jämställdhetssträvanden växte sig starkare på ett samhällsplan. Inom skolan tog 

jämställdhetsperspektivet och intresset för kön fart i slutet av 1960-talet, där det uttalade 

syftet var att skapa likvärdiga rättigheter, möjligheter och skyldigheter för både pojkar och 

flickor i skolan. Inom grundskolan innebar detta en radikal förändring av den officiella 

policyn för skolan. Detta syns tydligt i 1969 års läroplan, Lgr 69, där skolan fick i uppdrag att 

aktivt motverka traditionella könsrollsattityder och verka för jämställdhet mellan könen.
28

 

I utbildningssammanhang har diskussionen om kön sedan 1970-talet i hög grad handlat om 

jämställdhet. Alla individer oavsett kön ska behandlas lika och få samma möjligheter.
29

 Under 

den här perioden, när jämställdhetsperspektivet fick sitt genombrott så började man på allvar 

även att diskutera samundervisning inom idrott och hälsa. I debatten kring samundervisningen 

framfördes det både positiva och negativa röster. De som var emot grundande sitt argument 

på att de framför allt fanns fysiologiska skillnader mellan könen, vilket gjorde det obegripligt 

att föra samman pojkar och flickor. De som var positivt inställda till samundervisning menar 

att det skulle bidra till att medverka till samhällets jämlikhetssträvan. Deras argument hade en 

mer de social karaktär än fysiologisk. Ämnet idrott och hälsa har från dess införande på 

skolschemat haft till en största del en könsseparerad undervisning men i och med Lgr 80 

skedde det förändringar som kom att ha betydelse för både lärare och elever inom ämnet. Då 

stod det:  

 

Det bör vara en huvudprincip att flickor och pojkar undervisas tillsammans i 

idrott i grundskolan” och ”Denne anordning anses vara ett medel att utjämna 

könsrollerna och kan bli ett led i skolans uppgift att verka för jämställdhet mellan 

kvinnor och män.
30

 

 

Införandet av Lgr 80 innebar att mer fokus kom att läggas på elevernas psykiska, fysiska och 

sociala utveckling. Innehållet blev mer allmänt och det stod inget om särskild undervisning 

                                                           
27 Sverige. Delegationen för jämställdhet i skolan, 2010, s.43 
28 Sverige. Skolöverstyrelsen., Läroplan för grundskolan: Lgr 69, Utbildningsförl., Stockholm, 1969-1978, 

s.49-50 
29 Sverige. Delegationen för jämställdhet i skolan, 2010, s.43 
30 Carli, Barbro, 'Flickors situation i skolans idrottsundervisning', Tidskrift i gymnastik & idrott., 
118(1991):5, 1991, s.29 & Sverige. Skolöverstyrelsen., Läroplan för grundskolan: Lgr 80, 
LiberLäromedel/Utbildningsförl., Stockholm, 1980-1986 



11 
 

för de olika könen. I samband med Lgr 80 så går skolans kroppsutövningsämne från en 

könssegregerad undervisning till samundervisning, och detta som ett led i att försöka utjämna 

könsskillnaderna för att öka jämställdheten mellan flickor och pojkar.
31

 Tidigare i 

flickgymnastiken betonades estetiska rörelser medan fysisk träning och prestation betonades i 

pojkgymnastiken, men båda könen borde ha tillgång till såväl estetiska rörelser som fysisk 

träning och prestation. Dock innebar införandet av samundervisning och att utjämna 

könsskillnaderna i det här fallet att låta flickorna vara med i det som pojkarna gör, men i 

mindre omfattning det omvända. I anknytning till detta försvann nästan allt innehåll från 

flickornas tidigare undervisning.
32

  

 

De könsmönster som idag kan identifieras med idrott och hälsa har sedan början av 1980-talet 

varit relativt stabila, då de flesta skolor gick från särundervisning till samundervisning av 

flickor och pojkar. Det var under 1980-talet som dagens dominerande mönster, såväl när det 

gäller undervisningsinnehåll som könsmönster etablerades, och de könsmönster som vi idag 

uppfattar som problematiska i idrott och hälsa uppstod som en följd av organisatoriska 

förändringar motiverade av en jämställdhetssträvan.
33

 Sammanfattningsvis kan man säga att 

de ändringarna som gjordes för att försöka öka jämställdheten istället skapade och förstärkte 

de könsmönster som idag är problematiska i ämnet idrott och hälsa. Den nuvarande 

formuleringen som återfinns i läroplanens allmänna del kring skolans ansvar att motverka 

traditionella könsmönster
34

, verkar endast ha haft en begränsad betydelse för situationen i 

idrott och hälsa.
35

 

 

Historiskt sett, och fortfarande idag, förknippas brist på jämställdhet i första hand med 

kvinnors underordnade ställning gentemot männen. Idrottens genusordning, där manligt är 

överordnat kvinnligt, har i ämnet idrott och hälsa lett till att undervisningen sedan övergången 

från särundervisning till samundervisning dominerats av fysisk prestation och tävling som 

förknippas med manlighet. Man kan alltså säga att den genusordning som dominerar 

undervisningen i idrott och hälsa är sammanflätad med en heteronormativ ordning.
36

 Före 

1980 fanns det i stort sett inga skillnader mellan flickor och pojkar, och som tidigare nämnt, 

                                                           
31 Larsson, Håkan. Fagrell, Birgitta & Redelius, Karin. Kön-idrott-skola, 2005-12-14, s.3 
32 Carli, Barbro, The making and breaking of a female culture: the history of Swedish physical education 
'in a different voice', Univ., Diss. Göteborg : Univ., 2004,Göteborg, 2004, s.23-29 
33 Larsson, H. Fagrell, B. Johansson, S. Lundvall, S. Meckbach, J. & Redelius, K. 2010, s.6 
34

 Skolverket, Lgr 11, 2011 
35 Larsson, H. Fagrell, B. Johansson, S. Lundvall, S. Meckbach, J. & Redelius, K. 2010, s.6-7 
36 Larsson, H. Fagrell, B. Johansson, S. Lundvall, S. Meckbach, J. & Redelius, K. 2010, s.27 
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de könsmönster som uppstod i samband med införandet av samundervisning kom inte som en 

överraskning. Vanliga uppfattningar när frågan förs på tal varför pojkarna statistiskt sett 

presterar bättre i ämnet är att pojkar har fysiska fördelar och är mer intresserade av idrott. 

Dessa svar döljer dock en större komplexitet
37

 och för att motverka traditionella könsmönster, 

eller för att verka för en likvärdig utbildning mellan könen, går hand i hand med en allmän 

ämnesutveckling som är gynnsam för såväl pojkar och flickor i idrott och hälsa. Utöver detta 

bör man ta fasta på den kunskap som idag finns om könsmönster. Larsson m.fl. menar att en 

allmän ämnesutveckling bör motarbeta ämnets uppdelning i ”teori och praktik”, och på så vis 

bidra att utveckla både flickors och pojkars kunskaper i idrott och hälsa.
38

  

 

Sammanfattningsvis kan man säga att idrott och hälsa är ett komplext ämne, där man genom 

åren har gjort skillnad på pojkar och flickor, och än idag kan vi se kvarlevorna från förr. 

Nutidens forskning
39

 menar att det finns mycket kvar att arbeta med i skolan rörande 

jämställdhet mellan könen, men hur lärarna ser på det sägs det inte så mycket om, vilket är 

studiens fokus. 

  

                                                           
37 Larsson, H. Fagrell, B. Johansson, S. Lundvall, S. Meckbach, J. & Redelius, K. 2010, s.8 
38 Larsson, H. Fagrell, B. Johansson, S. Lundvall, S. Meckbach, J. & Redelius, K. 2010, s.113 
39

 Ex. Holm, A-S, 2008 samt Larsson, H. Fagrell, B. Johansson, S. Lundvall, S. Meckbach, J. & Redelius, K. 2010 
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4. Tidigare forskning 

I kapitlet kommer det tas upp forskning som är relevant för studien. Forskningen ger en 

överblick på vad som har gjorts och vad den har kommit fram till, där fokus ligger på hur kön 

kan konstrueras i skolan, olika villkor inom idrott och hälsa samt hur lärare kan bidra till att 

förstärka traditionella könsmönster.  

4.1 Möjliga (köns)positioner i ämnet idrott och hälsa 

I Larsson, Redelius och Fagrells artikel, ”Jag känner inte för att bli en … kille”- Om 

heteronormativitet i ämnet idrott och hälsa, diskuterar de frågor om kön, sexualitet och 

normalitet i ämnet idrott och hälsa. Utifrån samtal med elever kring frågor om kropp, kläder, 

dans och bollspel anser författarna att de kan konstruera några positioner som pojkar och 

flickor behöver ordna sig under eller också utmana i undervisningen. För att anses som 

”normal” inom ämnet idrott och hälsa behöver en flicka ha en god koordinativ och rytmisk 

förmåga men också ett bristande självförtroende samt en ovilja att uppträda aggressivt och 

tävlingsinriktat. Om en pojke skulle inneha den här positionen är det däremot troligt att de 

kommer att uppfattas som ”fjolliga” eller ”bögiga”, det vill säga om de inte har någon annan 

statusmarkör som kan fungera som ett heterosexuellt alibi. För att bli sedd som ”normal” och 

inta en pojkig position krävs det i motsats till flickorna ett aggressivt och tävlingsinriktat 

uppträdande. Dock finns det undantag i de aktiviteter som traditionellt sätt kan beskrivas som 

estetiska, här handlar istället om att varken vara aktiv eller att ta initiativ som pojke. Slutligen 

skriver författarna att det framför allt handlar om pojkarnas relation till andra pojkar och att 

värden som kan ses som maskulina starkt påverkar undervisningen i ämnet, vilket medför en 

priviligierad ställning för en del av pojkarna, men för att få ta del av detta privilegium räcker 

det inte med att bara vara pojke utan man måste vara det på rätt sätt.
40

  

 

I likhet med Larsson, Redelius och Fagrell undersöker Holm hur kön konstrueras inom 

skolan, dock har Holm ett bredare perspektiv och undersöker inte ett specifikt ämne. 

Avhandlingen tar upp, högstadieungdomar i årskurs 9 och om hur deras kön konstrueras i 

förhållande till kompisar, lärare och de rådande normerna. Utgångspunkten i avhandlingen är 

att kön är något som hela tiden skapas och återskapas i relationer mellan individer, men även i 

förhållande till omgivningen och de normer som finns där.
41

 Holms undersökning grundar sig 

på observationer och intervjuer på två olika skolor med elever i årskurs 9. Den ena skolan 

                                                           
40 Larsson, Håkan, Redelius, Karin & Fagrell, Birgitta ”Jag känner inte för att bli en … kille”-  Om 
heteronormativitet i ämnet idrott och hälsa i Utbildning & Demokrati, vol 16, nr 2, 2007, s.113–138 
41 Holm, A-S. 2008, s.206-207 
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ligger i ett litet samhälle där alla känner alla, medan den andra är en stor skola i en stor stad, 

där det sociala utrymmet enbart är knutet till skolan. Trots att skolorna är så pass olika visar 

Holms undersökning att idealet för hur en flicka och pojke bör vara i stort sett är samma för 

de olika skolorna. För att uppnå idealen bör man vara stark, självständig och synlig, samt ha 

en kamratgrupp som bekräftar en. Man bör även ha ett väl kulturellt, socialt och ekonomiskt 

kapital, och en faktor som skiljer sig från tidigare undersökningar är betydelsen av att prestera 

i skolan. Numera har de mest populära också högst betyg. Holm kommer fram till att för att 

uppnå idealet ska man helst av allt, antingen man är svensk eller invandrare, flicka eller pojke, 

vara som en svensk medelklasskille. Undersökningen visar också att både flickor och pojkar 

uppvärderar pojkarnas aktiviteter och relationer i lika hög grad som de nervärderar flickornas. 

Det är maskulinitetens egenskaper som hyllas som idealet, medan femininitetens kännetecken 

betraktas tvärtom, som svagheter.
42

 Konstruktioner av kön sker alltså inte slumpmässigt, utan 

sker alltid i relation till något eller någon. Holms analys i undersökningen visar att det ofta är 

vid tillfällen då läraren släpper sin formella undervisarroll, och då samtalen är på ett mer 

personligt plan som könsstereotypa föreställningar och heteronormativa antaganden förmedlas 

och förstärks till eleverna.
43

  Troligtvis är det oftast i dessa vardagliga relationer som 

könsskapandet i skolan sker kraftigast och mest öppet, men också osynligt eftersom det från 

början är självklart.
44

  

 

Som ovan nämnt så sker konstruktionen av kön inte slumpmässigt, men arbetet med att 

motverka traditionella könsmönster tycks skilja sig åt mellan skolor. Larsson m.fl.
45

 menar att 

det är främst i socialt gynnande skolor, där lärarna upplever att de har föräldrarnas stöd, och 

där det finns höga ambitioner hos eleverna för att uppnå höga betyg, som det märks tydligast 

att man arbetar med sociala normer och att motverka traditionella könsmönster. I de socialt 

mindre gynnade skolorna tycks det vara svårare att gå utanför mallens ramar och att arbeta 

normkritiskt med eleverna. Eleverna på socialt gynnade skolor tycks vara med 

förändringsbenägna, så länge de är medvetna om att det kan leda till skolframgång.
46

 

4.2 Olika villkor inom idrott och hälsa 

I artikeln Kön – Idrott – Skola (KIS) står skolämnet idrott och hälsa står i fokus. Författarna 

Larsson, Redelius och Fagrell har avsikten att belysa flickors och pojkars olika villkor inom 

                                                           
42 Holm, A-S. 2008 
43 Holm, A-S. 2008, s.202 
44 Holm, A-S. 2008, s.207 
45

 Larsson, H. Fagrell, B. Johansson, S. Lundvall, S. Meckbach, J. & Redelius, K. 2010, s112 
46 Larsson, H. Fagrell, B. Johansson, S. Lundvall, S. Meckbach, J. & Redelius, K. 2010, s.112 
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ämnet idrott och hälsa i skolans senare år. Fokus ligger på de processer i undervisningen som 

bygger på och (åter)skapar föreställningar om flickor och pojkar i ämnet idrott och hälsa. I 

artikeln diskuteras också resultat av KIS-projektet, ett projekt som fokuserar på just kön, idrott 

och skola.
47

 Bland annat så beskriver artikeln hur flickor och pojkar ser på ämnet idrott och 

hälsa, deras inställningar, vad de uppfattar som kvinnligt och manligt beteende, samt hur 

lärarna ser på flickor och pojkar inom ämnet.
48

  

 

Den del som behandlar KIS-projektet kretsar kring det som kallas projektets egentliga 

beteckning, Konstruktionen av kön och synen på kroppen i skolans idrottsundervisning”. 

Detta projekt belyser bland annat den skillnad som man gör på flickor och pojkar idag. Inom 

studien genomfördes observationer, filmning och intervjuer i fyra olika klasser.
49

 Studien 

visade tydliga tecken på hur flickor och pojkar utgör normen för hur de ska bete sig och hur 

flickor och pojkar uppfattar idrotten. Resultatet av studien visar att det framförallt handlar om 

att det maskulina dominerar inom idrotten.  Inom ämnet idrott och hälsa är det manliga som 

uppfattas som positivt och hyllas inom ämnet, och mycket i undervisningen utgår från det 

manliga, såsom styrka och uthållighet. Det kvinnliga kommer också till uttryck i 

undervisningen, men inte i samma utsträckning. I studien presenteras även att flickor och 

pojkar visar ett motstånd mot detta mönster, och att det främst kommer till uttryck i att de inte 

gör som läraren vill.
50

  

 

Hill
51

 tar upp ett annat perspektiv, där hon frångår problematiken mellan flickor och pojkar, 

och fokuserar på pojkar som utgör en minoritet. Studien behandlar hur tre stycken brittiska 

pojkar med ett asiatiskt påbrå inom ämnet idrott och hälsa bemöter det faktum att maskulinitet 

ofta hänger samman med muskulatur samt med en fysisk eller social status. Förutom de nyss 

nämnda faktorerna är idrottande inte bara kopplat till maskulinitet utan också till en ”vithet”, 

vilket leder till en nedvärdering av de asiatiska pojkarnas kroppar och deras 

idrottsupplevelser. Hills forskning visar hur tre pojkar investerar i sina kroppar för att kunna 

uppnå ett fysiskt kapital, som i gengäld kan bidra till att uppnå en högre social status i skolan, 

dock menar Hill att denna önskan att investera och skapa den rätta kroppen inte hindrar 

känslor såsom marginalisering eller också ångest över aktivitet. Slutligen anser Hill att inom 

                                                           
47 Larsson, Håkan, Fagrell, Birgitta & Redelius, Karin, Kön – Idrott – Skola, 2005, s.2 
48 Larsson, H. Fagrell, B. & Redelius, K. 2005, s.19-25 
49 Larsson, H. Fagrell, B. & Redelius, K. 2005, s.10-12 
50 Larsson, H. Fagrell, B. & Redelius, K. 2005, s.25-28 
51

 Hill, Joanne. ‘If you miss the ball, you look like a total muppet!’ Boys investing in their bodies in 

physical education and sport, Sport, Education and Society, 20:6, 2015 
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skolan behöver pojkarna utveckla en stark och skicklig kropp och det här inte bara för att 

uppnå en status som idrottare, utan även som pojke.
52

 

 

I Larssons m.fl. studie
53

 uppger flertalet av lärarna att de huvudsakligen använder sig av 

samundervisning och att det är den undervisningsform som de föredrar. Motiven bakom detta 

handlar oftast om att lärarna anser att eleverna behöver lära sig att samarbeta samt att 

undervisningssituationen upplevs mer positiv jämfört med könsåtskild undervisning. Vid 

könsåtskild undervisning upplever en del av lärarna att vissa pojkar får ett mer “grabbigt” 

beteende, men samtidigt så kommer det fram att könsåtskild undervisning används som en 

tillfällig lösning för att underlätta för vissa elever. Vanligtvis är syftet att underlätta för de 

blyga flickorna, som inte vågar ta för sig vid samundervisning. Även simning nämns som en 

aktivitet där flickor och pojkar skiljs åt i undervisningen, och utöver en strategi kan det även 

vara ett svar på religiösa dilemman.
54

 

4.3 Skola och lärare – medskapare av kön 

Wernersson menar att det är mycket som talar för att de traditionella könsmönstren till en viss 

del fortfarande lever kvar inom skolan.
55

 Skolan är ingen plats som står utanför det övriga 

samhället, utan skolan influeras utav samhället och de föreställningar som finns i vårt 

samhälle kan även återfinnas inom skolans väggar. Widding menar att skolans 

jämställdhetsarbete är väl förankrat både ur en skolpolitisk- och samhällelig kontext, som 

verkar låsa fast lärarnas praktiska handlingsutrymme. Den konkurrenssituation som råder 

inom skolor och kommuner leder till att undervisningsuppdraget och måluppfyllnaden 

värderas högre än arbete med jämställdhet. Widding menar att mycket talar för att det helt 

enkelt inte finns tid eller utrymme för ett sådant kontraproduktivt arbete som att motverka 

traditionella könsmönster.
56

 Utöver denna tids- och utrymmesbrist som Widding nämner, så 

hävdar Holm att den könsordning som råder idag kan hittas i skolans läromedel, organisation, 

hos lärarna och även i lokalernas utformning. Det är även mycket som pekar på att lärarna är 

med och formar olika femininiteter och maskuliniteter genom sina egna föreställningar och 

sin interaktion med eleverna.
57

 De flesta lärare tenderar till att hävda att de inte gör någon 

                                                           
52

 Hill, J. 2015, s.74–77 
53 Larsson, H. Fagrell, B. Johansson, S. Lundvall, S. Meckbach, J. & Redelius, K. 2010, s.69 
54 Larsson, H. Fagrell, B. Johansson, S. Lundvall, S. Meckbach, J. & Redelius, K. 2010, s.69 
55 Wernersson, Inga. Genusperspektiv på pedagogik. Stockholm: högskoleverket. 2006, s.46  
56 Widding, Göran, "Det ska funka" [Elektronisk resurs] : om genus betydelse i relationen hem och skola, 
Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, Diss. (sammanfattning) Umeå : Umeå universitet, 
2013,Umeå, 2013, s.57  
57 Holm, A-S. 2008, s.42-46 
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skillnad när det kommer till kön, utan att de ser sina elever som enskilda individer. Allard 

påstår dock motsatsen och anser att lärarna ofta har stereotypa könsföreställningar. Lärarnas 

föreställningar styr sedan hur de förhåller sig gentemot eleverna inom den dagliga 

skolverksamheten. Vanliga föreställningar hos lärarna är att pojkar är aktiva, utåtriktade och 

högljudda, medan man ser flickorna som passiva, tysta och ordentliga. Dessa föreställningar 

kan bidra till att lärarna är med och förstärker en viss form att feminiteter och maskuliniteter, 

samtidigt som man hindrar andra i klassrummet.
58

  

 

De senaste decennierna har samma mönster inom skolforskningen återkommit, att pojkar 

dominerar och att de som grupp får mer uppmärksamhet av lärarna, att de tillåts att ta större 

plats både fysiskt och verbalt, vilket kan relateras till att pojkar ofta uppfattas som mer 

svårdisciplinerade än flickor och genom detta kan de hota ordningen i klassen.
59

 Vissa studier 

visar även att pojkars störande beteende lättare accepteras och att det till och med kan ses som 

charmigt.
60

 Det här menar Holm att det kan förklaras genom att pojkars störande beteende 

ligger inom det som förväntas av dem som grupp. Pojkar som inte uppfyller de här 

förväntningarna utan visar upp en mjukare framtoning kan däremot av de andra pojkarna 

mötas av en oro och korrigeringar. Holm hävdar att mycket av forskningen antyder att lärare 

att har en förmåga att koppla ihop pojkars beteende till en omognad, och att störandet eller 

sexistiskt agerande ses som en naturlig del av pojkars utveckling. Till skillnad från pojkarna 

så har flickorna en större förväntan på sig att agera moget.
61

 Trots detta så menar Larsson 

m.fl. att flera svenska studier har visat på att lärare ser orättvisor som kan kopplas till kön i 

undervisningen, men att de har svårt att utveckla didaktiska redskap för att kunna utmana 

dessa orättvisor på sikt. Istället verkar huvudambitionen för lärarna vara att se till att pojkarna 

inte ska få dominera på flickornas bekostnad.
62

 Genom sin studie har Larsson m.fl. gjort en 

tolkning av lärares utsagor som visar att könsmönster blir mer stereotypa i klasser där det 

förekommer otrygghet och oklara roller. På liknande sätt tenderar könsmönster att minska i de 

klasser där eleverna upplever trygghet med varandra, läraren och undervisningen.
63

   

 

                                                           
58 Allard, Andrea C. Speaking of gender: teachers' metaphorical constructs of male and female students, 
Gender and Education, 16:3, s. 347–363, DOI: 10.1080/09540250042000251489, 2004 
59 Holm, A-S. 2008, s.42–46 
60 Lahelma, Elina., Öhrn, Elisabeth. ‘Strong nordic women’ in the making? Gender policies and classroom 

practices. I D. Beach, T. Gordon & E. Lahelma. (Red.), Democratic education. Ethnographic challenges 
(s. 39-51). London: Tufnell press, 2003 
61 Holm, A-S. 2008, s.42–46 
62 Larsson, H. Fagrell, B. Johansson, S. Lundvall, S. Meckbach, J. & Redelius, K. 2010, s.66 
63Larsson, H. Fagrell, B. Johansson, S. Lundvall, S. Meckbach, J. & Redelius, K. 2010, s.68 
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Ämnet spelar även en roll när man studerar könsmönstren och det kan skilja sig mellan de 

olika ämnena i skolan. Idrott och hälsa är ämne som beskrivs vara ett ämne som är anpassat 

efter pojkarnas behov, önskemål och fysiska förutsättningar. I ämnen som ses mer som 

könsneutrala verkar det som att flickorna får större möjligheter att hävda sig.
64

 Lekholm 

hävdar att flickor vid slutet av grundskolan har bättre betyg i alla ämnen, men med ett 

undantag, nämligen i idrott och hälsa. I detta ämne har pojkar generellt ett högre betyg och det 

finns enlig Lekholm anledning till att misstänka att betygen påverkas av andra faktorer än 

bara prestationerna.
65

 Pühse och Gerber menar att undervisningen i många länder domineras 

av manliga normer, vilket gör det tydligt att läget i Sverige inte är unikt. Något som däremot 

skiljer Sverige och Norden jämfört med internationell forskning är de uttryck för sexism och 

homofobi som är mer utpräglade i länder utanför Norden.
66

 

4.4 Sammanfattning 

Forskningen tyder på att pojkar och flickor måste inta olika positioner inom ämnet idrott och 

hälsa, och detta för att anses som normala. Pojkar och flickor tillskrivs olika egenskaper, där 

både lärare och klasskamrater förväntar sig att man uppträder enligt sitt köns normer. I idrott 

och hälsa är det den manliga normen som dominerar, och det som anses vara kvinnligt får stå 

tillbaka. Många lärare hävdar att de inte gör skillnad mellan könen, men mycket visar på det 

omvända. Den tidigare forskningen gör det tydligt att lärare och forskare inte ser 

problematiken på samma sätt. Förhoppningen är att få en tydligare bild av hur lärarna 

resonerar kring problematiken och se det utifrån deras perspektiv, vilket vi tycker saknas i 

forskningen. 
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5. Teoretiska utgångspunkter 

I följande avsnitt presenteras studiens teoretiska utgångspunkter. Studien har utgått från 

Lindes
67

 läroplansteori, men också utifrån Ekbergs
68

 tolkning av läroplansteori, där han har 

applicerat Lindes teori på ämnet idrott och hälsa. Även Connells
69

 genusperspektiv och 

Hirdmans
70

 genussystem kommer att presenteras. 

 

Linde utgår i sin läroplansteori
71

 från framförallt tre arenor: formuleringsarenan, 

transformeringsarenan och realiseringsarenan. Skolans styrdokument passerar genom dessa 

tre arenor, från regeringsnivå där de formas och skapas, till hur lärare i den dagliga 

skolverksamheten praktiserar och tolkar dessa. I praktiken går de tre arenorna ihop och 

sammanfogas, men för att få en bättre översikt så kommer varje arena presenteras var för sig. 

I följande avsnitt kommer vi att beskriva de tre arenorna på ett mer utförligt sätt. 

Läroplansteori är relevant för vår studie då syftet är att synliggöra hur lärarna tolkar och 

realiserar styrdokumenten. Connell
72

 och Hirdmans
73

 teorier används i studien för att 

tydliggöra traditionella könsmönster och hur dessa kan förklaras.  

5.1 De tre arenorna - läroplansteori 

Linde anser att det sker ett stoffurval på formuleringsarenan, transformeringsarenan och 

realiseringsarenan som kan räknas som den kunskap som är giltig att förmedlas.
74

 Ekberg 

skriver att formuleringsarenan handlar om hur skolan styrs, det vill säga, genom föreskrifter 

och styrdokument som läroplanen och dess premisser.
75

 Formuleringsarenan är den arena där 

staten har som mest påverkan på skolan eftersom staten är involverade i framtagandet av de 

gällande samt kommande styrdokumenten. Inom formuleringsarenan avgörs vad som ska 

läras ut i form av en läroplan. Denna formulering av läroplanen inbegriper alla yttre faktorer 

som styr hur undervisningen kan bedrivas, exempelvis styrdokument, ekonomi, elevantal, och 
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den tid som ges till ämnet. Alla dessa faktorer är sådana som ligger utanför lärarens kontroll 

och kan därmed inte påverkas.
76

 Läroplanen kan ses som ett resultat av politiska 

överväganden och kompromisser, som i sin tur återspeglar vilka intentioner som samhället har 

med skola och utbildning. I kursplanerna står det angivet vad alla elever ska lära sig, däremot 

anges inte något exakt stoff eller vilka arbetsmetoder som ska användas. Det här resulterar i 

att skolan och den enskilda läraren har en frihet att själva avgöra hur innehållet ska läras ut.
77

  

Nästa arena är vad Linde kallar för transformeringsarenan. Här anpassas styrdokumenten från 

formuleringsarenan till den gällande skolverksamheten, det vill säga en transformering: 

”Transformeringen av läroplanen, dvs. de tolkningar, tillägg och fråndrag som görs till den 

formulerade läroplanen och alla övriga faktorer som också påverkar stoffurvalet”.
78

 

Transformeringsarenan är alltså den del i läroplansteorin som handlar om hur lärare tolkar, 

tillägger och sorterar bort innehåll i läroplanen. Aktörerna kommer från, vad Linde kallar, den 

lokala nivån, och det kan vara alltifrån elever, lärare, skolledning till statliga organ.
79

 Enligt 

Linde finns det olika faktorer som påverkar transformeringsarenan och exempel på detta kan 

vara ämnets tradition, hur läraren är som individ, den potentiella repertoaren och 

undervisningsprocessen. Ämnens traditioner kan skilja mellan skolor, och det behöver inte 

alltid stämma överens med den rådande läroplanen. Den enskilde läraren har mer eller mindre 

en frihet i sin tolkning av läroplanen, beroende på vilket ämne som denne undervisar i. 

Somliga ämnen har ett väldigt strikt innehåll där det finns ett litet utrymme för tolkning, 

medan exempelvis ämnet idrott och hälsa har ett större utrymme för en personlig tolkning. 

Den potentiella repertoaren handlar om vilken typ av undervisning som läraren kan 

genomföra med avseende till sin bakgrund, och här spelar lärarens utbildning och erfarenhet 

en roll.
80

 

Den sista arenan är realiseringsarenan.  Ekberg skriver att realiseringsarenan handlar om det 

realiserande innehållet, det vill säga hur lärare tolkar och realiserar läroplanerna i den 

praktiska verksamheten.
81

 Linde anser att kommunikationen och aktiviteten står i centrum för 

realiseringen och att realiseringen av undervisningen handlar om själva verkställandet eller 

förverkligandet av det valda innehållet och vad som sker då. Detta handlar dels om lärarens 

verkställande och elevernas verksamhet, men det handlar också om elevernas mentala 
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processer, det vill säga, vad eleverna uppfattat att de lärt sig.
82

 De tre arenorna blir aktuella för 

studien då vårt syfte är att undersöka hur lärarna transformerar och realiserar målet om 

traditionella könsmönster. 

5.2 Connells genusperspektiv 

Connell menar att kvinnor och män skapar sina könsrelaterade beteenden genom en process 

som ständigt pågår. I denna process utvecklas femininitet eller maskulinitet och människor 

identifierar sig som man eller kvinna. Connell menar vidare att detta är en mycket komplex 

process och leder till varierande resultat.  Kvinnlighet och manlighet ska enlig Connell inte 

ses som något som är biologiskt medfött, men inte heller något som kan ses som påtvingat 

beteende genom myndighetsutövning eller genom sociala normer. Utan män och kvinnor 

konstruerar sig själva som maskulina eller som feminina. Genom beteende förhåller sig 

personen eller intar personen en plats i genusordningen, vilket vanligtvis sker frivilligt och i 

regel har människor både feminina och maskulina karaktärsdrag i varierande utsträckning.
83

  

Connell menar att männen generellt sett vinner på att det finns en ojämlik genusordning, men 

att detta inte gäller alla män och att somliga förlorar på den rådande genusordningen. Det kan 

exempelvis vara de som har ett avvikande beteende från normen i samhället, såsom 

homosexuella, feminina eller mindre tuffa män och pojkar. De som missgynnas av den 

rådande genusordningen kan råka ut för diskriminering eller fysisk och psykisk misshandel.
84

 

Inom denna genusordning så får kvinnor generellt mindre respekt än männen och kan 

behandlas som bihang till mannen, exempel på detta kan vara att den kvinnliga kroppen 

marknadsförs som ett objekt till mannens njutning och är tillgänglig som en 

konsumtionsvara.
85

 Connell menar också att det finns hierarkiska mönster i samhället som ger 

kvinnan en underordnad ställning mot mannen, men att det också finns hierarkier där män 

underordnas gentemot andra män, som i armén.
86

 Genusordningen är inget som skapas 

biologiskt enligt Connell utan socialt genom den styrkan som finns i de strukturer som sätter 

gränser för det individuella handlandet. En sådan struktur som Connell nämner är 

relationsstruktur, att relationsstrukturer kan ge människor begränsade möjligheter och anger 

vilka konsekvenser som vissa val kan komma att ge.
87
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5.3 Hirdmans naturliga ordning, genussystem och genuskontrakt  

Den naturliga ordningen, menar Hirdman, är det som anses vara rätt enligt naturen, det vill 

säga, hur det ska vara och hur det bör vara mellan man och kvinna. I fokus står själva 

relationen: mannen tar hand om kvinnan eftersom hon är mindre och svagare. Kvinnan, den 

barnafödande, där det framförallt handlar om att göra/vara, och förmågan att föda blir därmed 

hennes enda öde. Så här har det sett ut i generationer, och genom det här har hemmet och 

underordningen blivit en del av kvinnans naturliga plats. Det är kvinnans biologi som 

rättfärdigar hennes sociala plats. Hirdman betonar dock att det är viktigt att förstå att 

sexualiteten och fortplantningen i sig inte är en orsak till underordning i världen.
88

 Vidare 

skriver Hirdman: “Den dirigerar inte i sig fram manlig överhöghet. Den skapar inte i sig den 

manliga normen.”
89

 Med detta hävdar Hirdman att bara för att något är naturligt så betyder 

inte detta att man måste acceptera en rad följdföreteelser, exempelvis att kvinnor ska vara 

bundna till hus och hem. Det legitimerar inte segregering och det gör inte heller segregering 

naturlig.
90

  

 

Hirdmans genussystem präglas av en maktobalans mellan de två könen och kan förklaras som 

ett dynamiskt system. Detta system kan således ses som en ordningsstruktur av kön, som i sin 

tur är en förutsättning för andra sociala ordningar. Hirdman menar att basen för de politiska, 

ekonomiska och sociala ordningarna har sin grund i att människor ordnas in efter genus. Att 

det går att prata om ordningen på ett abstrakt sätt beror på systemets två logiker. Hirdman 

nämner dessa två logiker som dikotomin, alltså isärhållandet av manligt och kvinnligt och att 

det inte bör blandas, samt hierarkin, där mannen ses som norm och det de gör betraktas som 

mer värdefullt, och där männen är de människor som utgör normen för det normala och 

allmängiltiga.
91

 

 

Segregeringen mellan kvinnor och män upprätthålls av båda könen, i ett så kallat 

genuskontrakt mellan kvinnor och män om hur de ska vara mot varandra och vilka sysslor och 

egenskaper som är lämpliga.
92

 Genuskontraktet går vidare från generation till generation och 

genussystemet är det som genom genuskontraktet bidrar till skapandet av ny hierarki och 

segregering. Anledningen till att genussystemet fortlever är att alla människor är med och 
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omskapar systemet, utan att vara medvetna om det.
93

 Enligt Hirdman är syftet med att skapa 

ett begrepp som genuskontrakt en grund att teoretisera utifrån då det är relativt varaktigt. 

Genuskontraktet skapar olika förutsättningar för könen, och har aldrig handlat om könens lika 

möjligheter och begränsningar, utan om skilda villkor. Det är speciellt de skilda villkoren som 

Hirdman vill framhäva.
94

 Med hjälp av begreppet genuskontrakt kan vi enligt Hirdman se det 

osynliga som reglerar förhållandena mellan könen, det som sätter gränser för kvinnors 

möjligheter samt få en ökad förståelse för hur mannen som norm kunnat behålla sin 

överordnade position.
95

 Både Connell och Hirdmans teorier kommer till användning i studien 

då de ger en förklaring på hur det kommer sig att genussystemen kan reproduceras i skolans 

värld och vad det kan bero på.  
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6. Metod 

Syftet med metodkapitlet är att ge tydlig inblick i hur studien genomfördes samt de processer 

som ledde fram till det färdiga resultatet. I kapitlet redogörs det hur metodvalet gick till, 

centrala aspekter i urvalsprocessen, hur genomförandet av intervjuerna gått till samt etiska 

reflektioner. 

6.1 Metodval 

Denna studie har den kvalitativa forskningsmetoden som utgångspunkt. Valet föll på den 

kvalitativa forskningsmetoden då den lämpade sig bäst för studiens syfte och frågeställningar 

då de grundar sig i ett fokus på ord snarare än statistik. En statistisk undersökning var inte 

relevant då syftet var att ha djupgående diskussion med de utvalda lärarna på hur de såg på 

begreppet traditionella könsmönster och hur de ansåg att de arbetade för att utmana/motverka 

dessa könsmönster i ämnet idrott och hälsa. Kvalitativa metoder beskriver Bryman som ett 

verktyg för att studera en företeelse. Detta metodval menar Bryman ger studien möjlighet att 

se resultatet ur informantens perspektiv och med hjälp av teoretiska verktyg kan man sedan 

tolka informantens erfarenheter och tankar.
96

 Studiens syfte var att undersöka den subjektiva 

upplevelsen hos informanterna, och detta gjorde att den kvalitativa forskningsmetoden var 

den mest relevanta metoden för att få svar på studiens frågeställningar. 

6.1.1 Intervjuguide 

I studier som har intervju som metod krävs en intervjuguide (se bilaga), och denna ska 

behandla studiens syfte och frågeställningar och omsättas till konkreta teman med 

underfrågor. Intervjuguiden är utformad utefter en semistrukturerad intervju, som innebär att 

det är förutbestämt vilka ämnen samtalet ska vara inriktat på. Intervjuguidens inledande 

frågor är formulerade och ställda på ett sådant sätt att informanterna ska kunna känna sig 

trygga och avslappnade och därefter följer frågor som på studiens centrala teman för att 

slutligen handla om mer generella saker.
97

 

6.2 Urval 

Studiens urval av informanter är vad Trost benämner som ett strategiskt urval, och det här 

innebär att studiens urval baseras på ett antal bestämda kriterier.
98

 Kriterierna i denna studie 

var att informanterna skulle vara lärare i idrott och hälsa på högstadiet, eftersom det var 

relevant att informanterna undervisar efter samma läroplan och kursplan. Ett annat kriterium 
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som det har tagit hänsyn till är den geografiska aspekten, och genom det här grundar sig 

urvalet på högstadieskolor i Växjö kommun och närliggande kommuner. Detta dels baserat på 

en tidsaspekt, men också tack vare kontakter på dessa skolor. 

 

Beroende på studiens syfte och beroende på tid och resurser som finns tillgängliga kan antalet 

intervjupersoner skifta.
99

 Arton lärare på högstadiet tillfrågades för att medverka i studien, 

och av dessa arton svarade sex stycken och ville deltaga i studien. Det var tre män och tre 

kvinnor som medverkade i studien, och de hade varit verksamma som lärare i idrott och hälsa 

i alltifrån två till tjugofyra år. Studiens informanter kommer från sex olika högstadieskolor. 

6.3 Genomförande och bearbetning av data 

Dalen
100

 skriver att i en kvalitativ intervjustudie så bör man genomföra provintervjuer för att 

testa sin intervjuguide och sin egen förmåga som intervjuare. Det ger också tillfälle att testa 

den tekniska utrustningen. Efter provintervjun ges tillfälle att eventuellt korrigera frågor eller 

utrustning. För att testa intervjuguiden genomfördes en provintervju. Det som vi tog med oss 

efter provintervjun var att vara beredda på att man kan behöva ställa följdfrågor samt att man 

kan behöva omformulera frågor om de skulle vara oklara för informanten. 

 

Vi kontaktade lärarna via mejl och i samband med förfrågan informerade vi även om studiens 

syfte och forskningsetiska principer. Efter den första mejlkontakten med informanterna 

bestämdes tid och plats för att genomföra intervjuerna. Samtliga sex intervjuer genomfördes 

på lärarnas skolor i avskilda rum. Intervjuerna spelades in på två mobiltelefoner, och 

dessutom togs anteckningar. I kvalitativa intervjuer är det viktigt att kunna redogöra för 

intervjupersonernas egna ord.
101

 Alla intervjuer transkriberades i direkt anslutning till 

genomförandet, detta för att underlätta transkriberingen då intervjun fortfarande var färskt i 

minnet. Transkribering av det inspelade materialet görs för att få intervjuerna i skrift, för att 

underlätta analysarbetet, men också för att återge och citera informanternas egna ord. 

 

När vi bearbetade våra data läste vi kronologiskt flera gånger igenom transkriptionerna. 

Transkriberingen har analyserats som en helhet och genom genomläsning kunde vi upptäcka 

vad som var centralt och vad som var återkommande i intervjuerna. De svar som innehöll 
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relevant information i förhållande till vår studies syfte och frågeställningar markerades för att 

därefter delas in i kategorier som sedan blev teman som motsvarar studiens syfte, samt våra 

teorier.
102

 

6.4 Överförbarhet och validitet 

Kvalitativ forskning innebär en närgången studie av en grupp som har vissa gemensamma 

egenskaper. Bryman menar således att kvalitativa resultat har en tendens att fokusera på det 

sammanhangsbundna och på den betydelse av den aspekt av den sociala verklighet som 

studeras.
103

 Vid genomförandet av vår kvalitativa studie undersökte vi hur lärare tolkade 

begreppet traditionella könsmönster samt hur de arbetade för att motverka dessa mönster. 

Som kvalitativ forskare vill man uppnå utförliga eller täta beskrivningar av detaljer som ingår 

i en kultur, det vill säga i vårt fall skolmiljön. Med hjälp av en tät beskrivning kan man förse 

andra personer med en så kallad databas och med hjälp av denna kan man senare se hur pass 

överförbara resultaten är till en annan miljö.
104

 

 

Validitet innebär att man utifrån slutsatser som man fått fram i en undersökning har ett 

samband och hänger ihop eller inte. Enligt Bryman är många kvalitativa forskare kritiska till 

att använda begreppet validitet i en kvalitativ studie. Detta på grund av att det främsta 

intresset inte är mätning som det är vid en kvantitativ undersökning, men validitet handlar om 

hur giltig en studie är, att studien mäter det som är avsett att mätas.
105

 Patel och Davidsson 

anser att en kvalitativ studies validitet inte bara är kopplat till datainsamlingen utan att 

validiteten ska genomsyra forskningsprocessen. Underlag för att kunna göra trovärdiga 

tolkningar av informanternas svar och uppfattningar inom de områden som vi skulle studera 

genomfördes genom att vi arbetade fram en intervjuguide som var utformad för att kunna ge 

information på de områden som vi eftersökte.
106
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6.5 Forskningsetik 

Enligt Vetenskapsrådet finns det fyra huvudsakliga vetenskapliga principer som forskaren 

borde arbeta efter. Dessa fyra etiska principer är, informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.
107

   

 

Vi informerade lärarna i studien om undersökningens syfte och vi informerade även dem att 

det var frivilligt att delta, att de skulle vara anonyma samt att de kunde avbryta sitt deltagande 

när som helst under studien utan konsekvenser.  Detta gör att vi enligt Vetenskapsrådet 

uppnår informationskravet. I och med att deltagarna har valt att ställa upp har de även godkänt 

sin medverkan, och detta gör att vi uppfyller samtyckeskravet. I studien redovisas inga 

personuppgifter vilket gör identifiering av lärarna omöjlig vilket gör att studien uppfyller 

konfidalitetskravet. Genom att vårt insamlade underlag endast används till vår studie och det 

enbart är vi som har tillgång till det så uppfyller vi nyttjandekravet som innebär att den 

insamlande empirin uteslutande får användas till forskning.
108
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7. Resultat och analys 

I följande kapitel kommer resultat och analys att presenteras tillsammans. Resultat och analys 

redovisas i form av teman, som i sin tur bygger på studiens frågeställningar och teorier. 

Namnen som förekommer i kapitlet är fiktiva, och är alltså inte lärarnas riktiga namn. 

7.1 Traditionella könsmönster – tolkningar, ansvar och relevans 

När de medverkande lärarna fick ge sin definition av begreppet traditionella könsmönster så 

hade de en samstämmig syn på begreppets innebörd – att det handlar om vad vi enligt 

tradition förväntas göra beroende på om vi är flicka eller pojke. En skillnad som kan utläsas är 

att samtliga av de manliga lärarna, David, Måns och Soran, kopplar begreppet traditionella 

könsmönster till dåtiden, då det var vanligare att kvinnorna var hemmafruar och männen var 

de enda som arbetade och stod för det ekonomiska. Ett exempel är:  

 

David: Då tänker jag på hemmafruar och män med portföljer som går till jobbet 

på morgonen och sen kommer hem på eftermiddagen och då ska det stå mat på 

bordet och vara städat.  

 

De kvinnliga lärarna, Petra, Carina och Josefine, gav ingen tidsbunden definition, utan det var 

en mer generell definition. Följande citat kan spegla detta:  

 

Petra: Jag tolkar det ju som att traditionella könsmönster är att enligt tradition så 

ska tjejen göra såhär och killen göra såhär. Man har förväntningar på sig. 

 

När frågan ställdes om hur lärarna tolkar sitt ansvar i att motverka traditionella könsmönster 

så kunde endast ett fåtal ge ett konkret svar på hur de såg på sitt enskilda ansvar, och då 

beskriver David det på följande sätt:  

 

David: Ehh, jag tänker såhär att i Sverige så har vi ju blandad idrott, könsblandad 

så att säga, flickor och pojkar har idrott tillsammans, och inte var för sig, och det 

gäller ju att ta till vara på det. 

 

Josefine beskriver det som: ”Jag tror att man måste börja hos sig själv för jag tror att mycket 

sitter hos oss”. Hos övriga lärare övergick diskussionen snarare i en generell beskrivning av 

hur det ser ut på deras skola, exempelvis att skolan anordnar temadagar kring kärlek, där det 

bland annat pratas om könsroller och sex och samlevnad. Flertalet av lärarna tar även upp att 
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könsroller är en diskussion som alltid är aktuell och tas upp för diskussion bland kollegorna 

och i arbetslaget.  

 

En följdfråga på detta var om lärarna ansåg att det är viktigt att arbeta för att motverka 

traditionella könsmönster. I denna fråga skiljde sig svaren åt. Måns ansåg att frågan är löjlig, 

för att han tycker att han gör så mycket kvinnligt i sitt liv, det som kan ses som 

traditionsbundet kvinnligt. Soran anser att det är viktigt att det är lika för båda könen, men 

samtidigt anser han att diskussionerna kring detta ämne är tjatiga och att vi kanske gör det till 

ett större problem än vad det egentligen är, medan Carina anser att det är elevens rätt att få 

prova på olika saker utan att bli placerade i fack:  

 

Carina: Jag tycker att det är elevens rätt att dom ska få prova på olika saker och 

att dom ska, inte bli placerade i några fack utan dom ska liksom ses som, ja, som 

människor. 

 

Hon anser även att alla ska få chansen att få lära sig allt, oavsett om man är pojke eller flicka. 

Josefine kopplar det till skolans läroplan, och tolkar det som lärarens uppdrag. I förlängningen 

säger hon att det handlar om dess avart som exempelvis kan vara mobbning eller utsatthet, 

och därför är det viktigt att vi som skola förmedlar det vi ska. David säger: ”Det är ju 

jätteviktigt”, och detta eftersom David menar att det är så förekommande både inom 

idrottsrörelse och skola. Många av hans elever kommer och frågar om de inte kan vara 

uppdelade pojkar och flickor var för sig, men i större utsträckning är det framförallt flickorna 

som vill spela själva, och då menar David att det är viktigt att arbeta med att de ska kunna 

genomföra aktiviteter ihop. Vidare menar han att vi är långt ifrån där vi vill vara, att det är 

långt ifrån jämställt. Petra tycker att det är viktigt att arbeta för att motverka traditionella 

könsmönster: ”…för det är många elever som känner sig som kanske ett annat kön…”. 

 

Frågan om lärarna anser att det är viktigare att arbeta med att motverka traditionella 

könsmönster i något speciellt ämne ställdes även. Tre av sex lärare anser att det är viktigare 

att arbeta med detta inom ämnet idrott och hälsa. David motiverar det med att det är viktigt i 

alla ämnen, men att det är viktigare i idrott och hälsa just för att man gör så mycket praktiska 

saker tillsammans, och det handlar så mycket om samarbete:  
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David: Det är viktigt i alla ämnen, men det är lätt viktigare i idrott och hälsa 

skulle jag säga på ett sätt, och just för att vi gör så mycket praktiska saker 

tillsammans och det handlar så mycket om samarbete…  

 

Han poängterar även att det betygsmässigt är ett killdominerat ämne och därför är det extra 

viktigt att trycka på det i idrott och hälsa. David framhäver också att man kan behöva vända 

på perspektivet, alltså att man kan behöva framhäva pojkarna i vissa moment, där flickorna 

generellt är starkare i, exempelvis i dans. Även Måns och Petra är inne på samma spår. Måns 

menar att det är mer utpekande i idrott och hälsa och att det därför är viktigare att arbeta med 

traditionella könmönster där:  

 

Måns: Jag tror att det kan bli mer utpekande i vårt ämne, alltså idrott, alltså att 

det är… viktigare att jobba där, tror jag. 

 

Petra tar även hon upp elevernas utsatthet inom ämnet och att det därför blir viktigare att 

arbeta med det inom idrott och hälsa. En annan faktor som Petra tar upp är att det är så 

mycket om kroppen, och nämner även omklädningssituationen och att duscha tillsammans. 

Likt David nämner Petra att pojkarna tenderar att lyckas bättre i ämnet och därför anser Petra 

att det är viktigare att arbeta mot fördomarna att pojkarna “ska” prestera bättre i ämnet, så hon 

menar att det är extra viktigt att poängtera att prestation inte är könsrelaterat. De andra lärarna 

har en annan syn på frågan. Josefine menar att det är ett ansvar som de kollektivt har inom 

arbetslaget, men att alla ämnen kanske inte behöver arbeta med det. Hon tänker att 

samhällskunskapen har ett större ansvar, då diskussioner är en stor del av ämnet, men anser 

också att idrott och hälsa erbjuder tillfällen att ventilera frågor kring traditionella 

könsmönster. 

 

Soran: Det här är ju naturligtvis nått som är viktigt i alla ämnen, sen kanske det 

blir mer påtagligt i vissa ämnen än andra, men självklart är det viktigt i hela 

skolforumet.  

  

Carina har svårare att konkret ge ett svar, men lyfter att det inom teoretiska ämnen är lättare 

att inspirera flickor och pojkar.  

7.1.1 Analys - Den naturliga ordningen 

Som redan har nämnts så står det i skolans styrdokument att skolan har ett ansvar att motverka 

traditionella könsmönster: ”Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. 
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Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen 

oberoende av könstillhörighet”.
109

 Det ges ingen definition på vad traditionella könsmönster 

inbegriper, därav är det fritt för skolan och läraren att skapa sin egen definition av vad 

traditionella könsmönster innebär. I förlängningen innebär detta att det inte finns några rätt 

eller fel. De manliga lärarna i vår studie förknippar begreppet med en svunnen tid där männen 

arbetade medan kvinnan stannade hemma. Detta kan kopplas till vad Hirdman kallar “den 

naturliga ordningen”, där relationen står i fokus, som innebär att mannen tar hand om kvinnan 

eftersom hon anses som mindre och svagare, där barnafödande och hemmet ses som kvinnans 

viktigaste uppgift.
110

 De manliga lärarnas definition är inte på något sätt fel, men kan 

betraktas som en smal definition om man ska applicera den i skolans värld då det svenska 

samhället idag eftersträvar en jämställdhet, där könet inte ska påverka exempelvis skolgång 

och karriärmöjligheter. De tre kvinnliga lärarnas definition kan tolkas som bredare, och har 

dessutom en högre relevans om man ska koppla det till Skolverkets värdegrund för 

grundskolan, då de kvinnliga lärarnas definition inte kan tolkas som tidsbunden, utan handlar 

mer om förväntningar på pojkar och flickor utifrån deras kön. 

 

På frågan om lärarna anser det är viktigt att arbeta med att motverka traditionella könsmönster 

sa fem av sex lärare att det är viktigt, och angav olika skäl för detta. Det var två manliga lärare 

som urskilde sig från de övriga, då de uttryckte att ämnet känns uttjatat och löjligt. Dessa två 

lärare tolkade även traditionella könsmönster som något dåtida, där kvinnorna var 

hemmafruar och männen stod för det ekonomiska. Hirdman skriver att anledningen till att 

genussystemet lever kvar är eftersom alla människor är med och omskapar detta system utan 

att faktiskt vara medvetna om det.
111

 Eftersom dessa två lärare har en syn på traditionella 

könsmönster som kan kopplas till dåtiden samhälle så kan det tänkas att det blir svårare för 

dessa två lärare att faktiskt uppmärksamma på vilket sätt de traditionella könsmönstren 

omskapas i just deras undervisning, vilket också kan bidra till att de anser att man tenderar till 

att göra det till ett större problem än vad det är. Med stor sannolikhet bidrar alla lärare 

omedvetet i mer eller mindre utsträckning till att genussystemet fortlever och omskapas 

genom deras undervisning. Med hjälp av begreppet genuskontrakt kan man se det osynliga 
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som reglerar förhållandena mellan könen, och detta dels för att få en förståelse för hur 

mannen som norm kunnat behålla sin överordnade position.
112

  

 

Ytterligare en aspekt som kan spela in och påverka lärarnas inställning till att tycka att 

problemet om traditionella könsmönster görs större än vad det är, kan vara av det faktum att 

de är män, och själva kan ha varit normen och haft en överordnad position. Detta kan kopplas 

till Connell och Hirdmans teorier.
113

 Connell menar att det finns hierarkiska mönster i 

samhället som ger mannen en överordnad ställning gentemot kvinnan.
114

 I likhet med Connell 

så skriver Hirdmans om ett genussystem som bygger en maktobalans mellan könen och detta 

benämner Hirdman som dikotomin. Dikotomin är uppdelad i två logiker, varav en handlar om 

hierarki. Inom denna logik ses mannen som norm och det mannen gör betraktas som mer 

värdefullt, och där männen är de människor som utgör normen för det normala och 

allmängiltiga.
115

 Om man nu ska utgå från Hirdmans teori där mannen utgör normen, så kan 

detta i sin tur bidra till att män får svårare att se problematiken. 

 

Lärarnas tolkningar av begreppet kan även ses utifrån transformeringsarenan, som handlar om 

hur lärare tolkar, lägger till och sorterar bort innehåll från läroplanen
116

, alltså hur lärare och 

deras skola anpassar styrdokumenten till deras gällande skolverksamhet. Flertalet av lärarna 

uttrycker att detta är ett arbete som sker gemensamt inom skolan, exempelvis inom arbetslaget 

eller tillsammans med en kollega. Som Linde nämner så finns det olika faktorer som påverkar 

transformeringsarenan, och ett exempel kan vara den specifika skolans traditioner, och de 

behöver inte alltid stämma överens med den rådande läroplanen.
117

 Skolans tradition kan 

givetvis påverka den enskilde lärarens tolkningar, uppfattningar och arbetssätt kring 

uppdraget att motverka traditionella könsmönster. Genom vårt resultat så kan vi se att det 

finns en tendens till att skolan och dess tradition påverkar den enskilde läraren och dess 

ansvar. Genom att fyra av lärarna inte kunde ge ett svar på hur de ser på sitt ansvar i att 

motverka traditionella könsmönster, utan återgav endast hur skolan som helhet arbetar med 
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det. Det här gör att man kan anta att de här skolorna inte ställer några direkta krav på den 

enskilde läraren att faktiskt arbeta och realisera värdegrundsmålen i sin undervisning, utan det 

ses som ett gemensamt ansvar för hela skolans personal, till exempel genom temadagar.  Mer 

konkret så innebär det att dessa lärare enskilt i sin undervisning varken kommer till Lindes 

transformeringsarena eller realiseringsarena.
118

 I förlängningen betyder det att det finns en 

sannolikhet att man inte arbetar med att motverka traditionella könsmönster i ämnet idrott och 

hälsa, då skolorna verkar anse att det räcker med temadagar och dylikt, och att det inte 

behöver arbetas med ämnesspecifikt. Samtidigt är det upp till varje lärare att forma sin 

undervisning med utgångspunkt i läroplanen, och den enskilde läraren kan tycka att det är 

viktigt att arbeta med att motverka traditionella könsmönster som gör att det på något sätt 

genomsyrar dennes undervisning, även om det inte är något direktiv från skolan.  

7.2 Traditionella könsmönster i det praktiska arbetet 

Samtliga lärare anger att de tillsammans med sina kollegor för diskussioner om sådant som 

kan innefatta traditionella könsmönster och genusfrågor. Det som skiljer lärarna åt är hur de 

konkret arbetar med att motverka traditionella könsmönster i undervisningssituationer. Carina 

säger att hon egentligen inte tänker på det här med traditionella könsmönster, utan “det vi gör, 

det gör vi”, det spelar inte så stor roll om det är flickor eller pojkar som hon undervisar utan 

försöker se sina elever som människor. Josefine säger att hon tar diskussioner med eleverna 

när tillfällen dyker upp. Här nämner hon exemplet när de går igenom en betygsmatris: vad det 

innebär att vara delaktig och att detta kräver att omgivningen också uppmärksammar den 

enskilde individen för att delaktighet ska bli möjlig. I diskussionerna framkommer det att det 

framförallt är flickorna som känner sig exkluderade medan vissa pojkar anser att flickorna 

inte ens försöker och då menar Josefine att det är viktigt att föra en diskussion samt att se till 

så att alla elever kan få ta den plats som de behöver, även om det så kräver att man delar upp 

flickor och pojkar för sig.  

 

Måns säger att han inte uttryckligen säger till sina elever att de ska arbeta med traditionella 

könsmönster, men att han och hans kollegor försöker tänka på sammansättningar, alltså hur de 

sätter ihop pojkar och flickor. Man ska, enligt Måns, inte se det utifrån kön för mycket, och 

menar att kön inte är något hinder.  Konkret så beskriver Måns att han i aktiviteter som 

                                                           
118

 Linde, Göran, Det ska ni veta!: en introduktion till läroplansteori, 2., [rev.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 
2006, s.63-65 



34 
 

traditionsenligt dominerats av pojkar eller flickor, försöker lyfta fram den svagare parten och 

poängterar att det finns båda delarna:  

 

Måns: Inte så att jag uttrycker tror jag gentemot eleverna på det sättet, tror jag 

inte. Alltså men… i sådana traditionsenliga grejer som kanske har dominerats av 

pojkar så är det väl kul åh visa fram tjejer istället exempel och sådär.  

 

Dock så påpekar han att det i klasser med starka flickor tenderar till att ha ett större lugn.  

 

Fyra av lärarna, Josefine, David, Carina och Petra, säger vidare att de delar upp klassen 

utifrån elevernas förmågor, och att kön inte har någonting med det att göra. Petra och Soran 

nämner att de arbetar med att motverka traditionella könsmönster i exempelvis dans. Varken 

Petra eller Soran använder sig av vad de kallar för tjejsteg och killsteg, utan använder sig utav 

band, där alla får lära sig alla steg och att alla dansar med alla oavsett kön. Petra har även 

diskussioner med sina elever kring omklädningssituationer, där de pratar om att alla är olika 

och att det är normalt. 

7.2.1 Tankar kring särundervisning 

Ingen lärare säger att de använder sig av särundervisning, men däremot så framkommer det att 

flera av lärarna faktiskt använder sig av detta när det kommer till simundervisningen. De 

anger dock lite olika skäl till varför man använder sig av särundervisning i simningen. Måns 

säger att det är några år sedan de gjorde det i simningen, och om de låg två klasser parallellt 

åkte en av lärarna med flickorna ena gången och den andra med pojkarna andra gången. Han 

nämner att “det var mycket skönare att ha tjejgänget”. Vidare säger Måns att önskemålet om 

särundervisning främst har kommit från några av flickorna. Måns menar att grunden till detta 

bottnar i att flickorna känner sig uttittade och att han förstår att det är känsligt. Ytterligare en 

aspekt han tar upp handlar om beslöjade flickor, men att han är osäker på vart man ska dra 

gränsen om vad man ska tillåta. Han anser vidare att om man kommer till Sverige får man 

ibland ta seden dit man kommer, för han menar att det skapar merarbete för både lärare och 

simhallspersonal. Sen menar han på att flertalet av dessa flickor vill simma med klassen, men 

att de inte får av religiösa skäl, och han vet inte om han ska jämställa detta med att man inte 

vill. Soran och David nämner också problematiken med att religion kan sätta hinder för 

simundervisningen. Soran säger att de har löst det med att de flickor som inte kan tänka sig att 

bada med pojkar får simma på en egen tid med en kvinnlig lärare.  
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Likt Soran nämner David att det är i simningen som de har en form av uppdelning, eftersom 

de på Davids skola har fått problem att få med flickor med en muslimsk tro eller bakgrund till 

simundervisningen. Detta har de löst med att ordna extrasim på andra tider än när klassen 

simmar. Han menar att det inte är någon uppdelning som var menat att bli, alltså inget aktivt 

val, utan att det är flickorna som har vägrat att delta med klassen. Även Carina säger att de 

anordnar simning för muslimska flickor, men även för så kallade ”svenska flickor”, som 

kanske inte känner sig bekväma i att visa sin kropp eller liknande. Carina tar upp en annan 

aspekt, där hon menar att de utländska pojkarna bidrar till att flickorna känner sig otrygga, 

eftersom de utländska pojkarna inte är så vana vid att se  lättklädda flickor. Detta menar hon 

kan bidra till en situation som inte är så trevlig och att de känner sig uttittade. Carina och 

hennes kollega har diskuterat om det är rätt att tvinga flickorna att vara med på en 

undervisning som känns otrygg, och att det då är bekvämare att flickorna och pojkarna 

simmar var för sig. Josefine säger att hon delar på flickor och pojkar:  

 

Josefine:… det händer att jag delar killar och tjejer, men inte för att göra olika 

saker utan för att göra samma saker.  

 

Detta gör Josefine för att man ska få göra aktiviteter i en grupp som är något mer homogen. 

Hon nämner också att hon gör individuella lösningar: ”för mig är det nästan mer 

särundervisning, där jag gör individuella lösningar”. Individuella lösningar gör hon främst när 

det handlar om en elev med någon diagnos. Petra säger att enda gången hon delar upp klassen 

efter kön är när hon har omklädningsrumsvecka, där hon diskuterar med flickorna och 

pojkarna var för sig hur man ska bete sig i ett omklädningsrum. 

7.2.2 Genusmedvetenhet 

Måns säger att genus inte är något han medvetet tänker på när han planerar eller undervisar, 

utan snarare att det sker omedvetet, dock försöker han alltid ha genusglasögon på sig. Han 

säger att man inte kan tänka att det är pojkar och flickor, att det inte är så man tänker. Om 

man exempelvis har två åttor så betyder inte det är lektionerna blir identiska, för det är olika 

individer som man anpassar efter, men det betyder inte heller att man anpassar efter kön. 

Josefine säger att för henne handlar det mycket om att ifrågasätta sig själv och göra sig själv 

medveten om hur man tänker och att hon i sin undervisning inte försöker klampa i klaveren, 

som man lätt kan göra när man tänker traditionellt. Hon tänker att det dock inte bara handlar 

om genus, utan också att man inte kan förutsätta att alla har en mamma och en pappa, då 

familjekonstellationer idag kan se väldigt olika ut. Hon tar även upp en religion som en 
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aspekt, där man inte kan förutsätta att alla firar jul på samma sätt, men att hon försöker se det 

som en berikande sak och se det som en tillgång att vi har olika saker med oss i bagaget som 

gör att vi kan lära oss av varandra.  

 

David diskuterar mycket med sin kollega kring deras undervisning och ibland så diskuterar de 

även genus, så han menar att det finns med hela tiden, men att man får arbeta mycket med 

kvinnosyn och språkbruk i idrott och hälsa, men även i andra ämnen. Det är svårt eftersom 

eleverna har med sig så mycket i sitt eget bagage som de använder när det kommer till 

exempelvis språkbruk. Han säger att han förhoppningsvis arbetar med genus när han planerar 

och undervisar. Det David upplever problematiskt är att hitta en relation till de elever, som 

han beskriver som flickor som saknar intresse för fysisk aktivitet. Detta eftersom de är så 

långt ifrån honom själv, och menar att det är hans största utmaning att komma närmare dem, 

för att på så vis hjälpa dem att komma in i ämnet och väcka ett intresse för fysisk aktivitet. 

Det är något han ständigt arbetar för att förbättra.  

 

Carina säger att man har lärt sig att jobba med genusmedvetenheten, att det känns naturligt 

och att hon inte tänker så mycket när hon planerar sin undervisning. Hon vet dock inte hur 

eleverna upplever undervisningen, men hoppas på att de tycker att det är ganska neutralt. I 

stort tänker hon dock inte så mycket genus, utan poängterar att hon tänker mer på eleverna 

som människor. Utifrån egna erfarenheter så tänker Petra ganska mycket på hur man delar 

upp en klass så att det inte ska bli pojkar och flickor var för sig, utan snarare nivågrupperat. 

Hon medger dock att hon kan bli mycket bättre, framförallt i kommunikationen med eleverna, 

och nämner exemplet “tjejgänget” och “killgänget”, och att det är något som hon ska undvika 

efter ifrågasättande från eleverna. Soran säger att han inte har speciella lektioner för att bryta 

några könsmönster och han ser inget behov av det. Snarare försöker Soran att få med det mer 

eller mindre hela tiden och vara så medveten som det bara går. Han och hans kollegor tar 

hjälp av varandra:  

 

Soran: Vi kollegor träffas ju ibland också och pratar om dom här grejerna och 

visst det händer att vi även är med på varandras lektioner och kan belysa vissa 

saker, till exempel traditionella könsroller och hur man agerar kring det och hur 

man kan göra det annorlunda och så där också. 

7.2.3 Manligt och kvinnligt i ämnet 

Lärarna har tolkat frågan om manligt och kvinnligt i idrott och hälsa på olika vis.  
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Måns:...klassiska bollspel, om man har det så är det ju väldigt manligt...Det är 

högljutt, medan dans, eller musik och rörelse, då tar ju tjejerna större utrymme, 

medan pojkarna då liksom har svårare att visa och försöka. 

 

David tycker att det skiljer mellan pojkars och flickors intressen i undervisningen. Flickorna 

vill gärna vara i stallet och vill ha mer dans:  

 

David:…men generellt så är det ju killarna som kanske skriker rakt ut att dom 

vill spela fotboll. Generaliserar man så ser det väl ut så.  

 

Josefine besvarar frågan snarare genom att beskriva hur hon pratar om kvinnligt och manligt, 

och vad som skiljer könen åt och vad dessa skillnader beror på, där hon bland annat nämner 

stenåldersgener. Likt Josefine säger Petra att hon arbetar med att prata om kroppen och dess 

skillnader hos de olika könen, exempelvis om muskler. Carina nämner att dansen kan vara en 

aktivitet där pojkar sticker ut, och visar lite motstånd. I bollspel så märker hon ingen skillnad, 

eftersom det där finns det svaga elever som är flickor och svaga elever som är pojkar. Soran 

ställer en motfråga om vad som är manligt och kvinnligt, och att det kanske inte är så lätt att 

reda ut, men han vet inte om kvinnligt och manligt utmärker sig i ämnet:  

 

Soran: Nej men alltså visst rent traditionellt så är det väl så att det har varit mer 

killar som håller på med bollspel och mer tjejer som håller på med dans, men 

alltså det är ju inte riktigt så på det sättet längre... man får tänka på att man inte 

förstärker det, för det är ju som sagt att bara för att det är bollspel så är ju inte det 

killarnas arena, utan det är ju även tjejernas också. 

7.2.4 Det tredje könet 

Något som kom fram i några av intervjuerna var tankar kring elever som inte identifierar sig 

som sitt biologiska kön. Måns kommer in på, vad han, benämner som det tredje könet under 

frågan hur han tolkar sitt ansvar i att motverka traditionella könsmönster. Han säger att det har 

blivit vanligare på senare år med ett tredje kön, där han menar att flickor som vill vara pojkar 

och tvärtom. Trots den upplysta värld vi lever i, så menar Måns, att detta är något som är 

väldigt nytt för honom:  

 

Måns: Det är inte så konstigt att man har identitetskris heller, på högstadiet. Om 

det nu är en kris eller vad det nu må vara, de kan ju vara så att man är född i fel 

kropp också ibland ju.  
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Detta är något som är aktuellt för Måns då han har en elev som upplever att den är född i fel 

kropp. Han upplever att det inte är något problem runt detta i klassen, utan klasskamraterna 

köper det. Josefine kommer in på det tredje könet i frågan om hur hon tolkar traditionella 

könsmönster.  

 

Josefine: Och könsmönstren handlar ju om pojkar och flickor och ska då lägga 

till det tredje könet med så får man väl tänka att det ska finnas någon form av 

hen däremellan då. 

 

Både Josefines och Måns använder begreppet tredje kön, men deras definition skiljer sig alltså 

åt.  Måns använder begreppet tredje kön när han pratar om flickor som identifierar sig som 

pojkar och tvärtom, medan Josefine använder begreppet när hon talar om individer som inte 

identifierar sig som varken pojke eller flicka. Det blir tydligt när Josefine pratar om att vi så 

småningom kommer kunna kryssa i kvinna, man eller annat, såsom det redan är i vissa länder. 

Som redan har presenterats så kommer Petra in på ämnet i frågan om det är viktigt att 

motverka traditionella könsmönster:  

 

Petra: Ja det är klart det är viktigt, för det är många elever som känner sig som 

kanske ett annat kön, men inte riktigt vågar vara det könet för då tänker dom att: 

ja okej jag är född som en tjej, men jag tror jag är en kille, och då är det inte okej 

för mig att ta kalsonger för alla skulle tycka jag är konstig för att jag har 

kalsonger på mig.  Så det är viktigt för dom. 

 

Likt Måns har Petra elever i klasser som identifierar sig som ett annat kön, men inte heller 

hon upplever det som något problematiskt. 

7.2.5 Analys - Olikheter i realiseringsarenan 

Det som skiljer lärarna åt är hur de realiserar sina tolkningar utifrån läroplanens värdegrund i 

att motverka traditionella könsmönster i sin undervisning. I och med att Carina uttrycker att 

traditionella könsmönster i undervisningen inte är någonting hon tänker på, utan “de bara gör” 

Utifrån Carinas svar så finns det ingenting som tyder på att traditionella könsmönster är en 

aspekt som hon tar med i sin planering av undervisningen. Carina säger dock att hon ser sina 

elever som människor, där hon inte vill se eller dela in dem utifrån kön, vilket tyder på att hon 

ändå har någon slags medvetenhet kring jämställdhet och genus. Ska man se detta utifrån 
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Lindes arenor
119

 så kan man tolka det som att Carina omedvetet transformerar och realiserar 

uppdraget kring att motverka traditionella könsmönster, utan att faktiskt vara medveten om att 

hon har en form av strategi för att motverka traditionella könsmönster i sin undervisning. Det 

här genom att se sina elever som individer, där könet inte har någon påverkan. I likhet med 

Carina så gör inte heller Josefine en planering där hon har en tydlig strategi för hur hon ska 

realisera uppdraget, utan beskriver att hon tar tillfället när det kommer, exempelvis genom att 

diskutera med eleverna.  

 

Måns, Petra och Soran är de enda som uttrycker att de medvetet har strategier hur de realiserar 

sin transformering av uppdraget och det här genom exempelvis sammansättning av elever och 

hur man använder sig av termer i dansundervisningen: att man inte använder sig av “tjejsteg” 

och “killsteg”. Måns beskriver också att han beroende på aktivitet försöker lyfta fram den 

svagare parten i en aktivitet som traditionsenligt har dominerats av flickor eller pojkar. 

Connell menar att genusordningen skapas socialt genom styrkan i de strukturer som sätter 

gränser för det individuella handlandet, och en sådan struktur kan handla om relationer.
120

 

Inom skolan finns det olika former av relationer, exempel på detta kan vara relation mellan, 

lärare - elev och elev-elev. Genom att använda könsneutrala danssteg sätts inga gränser vad 

pojkar respektive flickor ska göra, och därmed kan man hävda att det blir en sorts strategi för 

att lösa upp könsbundna gränser som annars kan återfinnas inom just dans, och på så sätt blir 

det en metod för att motverka traditionella könsmönster. Kopplat till Lindes arenor blir detta 

ett tydligt exempel på en realisering av uppdraget.
121

 Sammanfattningsvis visar resultatet att 

tre av lärarna beroende på aktivitet emellanåt praktiskt realiserar uppdraget att motverka 

traditionella könsmönster i sin undervisning, däremot så är det bara en av lärarna som säger 

att hon både praktiskt och teoretiskt arbetar med att motverka traditionella könsmönster. 

 

Särundervisning är ingenting som lärarna förespråkar, och är någonting som de helst undviker 

i sin undervisning, men det finns tillfällen då de känner sig tvingade till att dela upp eleverna 

efter kön. Som David nämner så är det inget aktivt val, utan det är eleverna som har tvingat 

fram det genom vägran. Fyra av lärarna nämner att det är specifikt i simundervisning som 

särundervisning förekommer. Dessa nämner att det är på grund av hänsyn till flickorna som 

man väljer att dela upp simundervisningen efter kön. Skälen till detta varierar, men 

återkommande har flera av lärarna nämnt aspekter såsom religion och att flickorna känner sig 
                                                           
119 Linde, G. 2006, s.64 
120 Connell, R, 2003, s.22 & 77 
121 Linde, G, 2006, s.58-65 



40 
 

obekväma. I och med detta blir det tydligt att det finns en form av Hirdmans ena logik, om 

isärhållandet av manligt och kvinnligt
122

, i undervisningen, även fast det inte handlar om ett 

aktivt val hos lärarna, utan snarare om påtryckningar från elever och deras föräldrar. Josefine 

kommer in på särundervisning när vi diskuterar hur hon konkret arbetar med att motverka 

traditionella könsmönster. Då menar hon att det händer att hon delar upp klassen utefter kön, 

med motiveringen att flickorna ibland känner sig exkluderade och genom att dela upp klassen 

efter kön menar Josefine att alla elever får chansen att ta den plats de vill och behöver. 

Problematiken att flickorna känner sig exkluderade bidrar till att Josefine använder sig av 

isärhållandets logik
123

, och detta kan bero på att hon inte har någon annan metod för att få 

flickorna att känna sig inkluderade i undervisningen. Vid de här tillfällena, och även vid 

simningen, får uppdraget att motverka traditionella könsmönster stå tillbaka för att uppnå 

andra mål i undervisningen. 

 

Samtliga lärare uttrycker att de har någon form av genusmedvetenhet i sin planering och 

undervisning, men att det tar sig uttryck på olika vis.  Återigen så lutar resultaten åt att de 

transformerade
124

 målen inte blir realiserade i den praktiska undervisningen, utan snarare 

handlar det främst om att lärarna diskuterar genus med sina kollegor eller att man försöker 

tänka på hur man uttrycker sig gentemot sina elever, Så arbetet med att motverka traditionella 

könsmönster sker främst genom kommunikation, men genusmedvetenheten är ingenting som 

styr majoritetet av lärarnas val av lektionsinnehåll. 

7.3 Ämnets syfte och lärarens intention 

Måns anser att syftet med ämnet är tvådelat. Ett syfte är att få så många elever som möjligt att 

röra sig på så många olika sätt som möjligt, och det andra är att skapa ett intresse på fritiden 

att röra på sig. Att försöka göra ämnet så glädjefyllt som möjligt är också en stor uppgift, 

tycker Måns. Han vill lära ut grunderna, alltså att man ska kunna leva så länge som möjligt, 

och så friskt som möjligt. Josefine anser att syftet med idrott och hälsa är idrottsbiten och 

hälsobitarna och att eleverna får ihop dessa bitar för det livslånga måendet och att man sår ett 

frö hos eleverna att det faktiskt handlar om deras kropp och deras mående. Josefine har fyra 

mål som hon anser är viktigast i sin undervisning. Det första målet handlar om rörelse, det 

andra om att planera, genomföra och värdera, det tredje om utebiten och det fjärde handlar om 

ett säkerhetstänk. Hon poängterar dock att hon tycker att själva rörelsebiten är kärnan i ämnet. 

                                                           
122 Hirdman, Y. 1988, s.7-8 
123 Hirdman, Y. 1988, s.7-8 
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David säger att syftet för han är att ge eleverna ett livslångt lärande och att de ska lära sig att 

tycka om rörelse. Vidare anser han även att syftet är att de ska lära sig att hitta vägar till 

rörelse och välbefinnande. Det han vill lära eleverna är det livslånga lärandet, men även 

simning och friluftsliv nämner han som viktiga faktorer i ämnet. För Carina är syftet med 

ämnet rörelseglädje och det livslånga lärandet och att eleverna ska förstå varför det är bra att 

röra på sig. Det hon vill lära ut är dels speluppfattning när det kommer till boll, och även lite 

om själva sporterna i sig. Hon nämner också bitar som gemenskap och rörelseglädje. 

Nedanstående citat visar vad Petra anser är syftet med ämnet samt vad hon vill lära ut:  

 

Petra: Oj… jag tycker det är viktigast att typ ha massa olika aktiviteter för att 

barnen ska tycka det är kul att röra på sig, och det ser jag som syftet också. Så 

jag vill ju lära ut massa olika saker för att dom ska fastna för kanske något och 

fortsätta med det typ. Länge. 

 

Soran nämner inga specifika aktiviteter eller mål med idrott och hälsa, utan tar bara upp 

läroplanen där det står vad ämnet ska syfta till. Vidare nämner han inte heller exakt vad han 

vill lära ut, men säger att ämnet är väldigt brett och om han skulle gissa så är det fortfarande 

komplexa rörelser i olika miljöer som tar störst plats. 

7.3.1 Analys – traditionella könsmönster i skymundan i transformeringen 

Utifrån Lindes arenor
125

 så kan vi diskutera hur lärarna transformerar ämnets kursplan genom 

att de får nämna vad ämnets syftar till och vad de anser är viktigast att lära ut i ämnet. 

Samtliga lärare tolkar det som att kursplanen syftar till rörelse, och flertalet tar även upp 

rörelseglädje och ett livslångt mående. Genom att lärarna måste förhålla sig till ämnets 

kursplan så “tvingas” de till att transformera kursplanens mål, och även realisera dessa i 

praktiken. Deras svar visar på att de har en tydlig bild av vad de vill uppnå och vad deras 

ämne syftar till. Under intervjun handlade en av de första frågorna om vad lärarna tycker att 

ämnets syfte är och vad de anser är viktigast att lära ut. Ingen av lärarna nämnde något av 

värdegrundsmålen i svaret på frågan, alltså jämställdhet eller att motverka traditionella 

könsmönster etcetera. När lärarna sedan fick svara på frågan om de anser att det är viktigt att 

motverka traditionella könsmönster i idrott och hälsa så svarade samtliga lärare att det är 

viktigt, och en självklar del av ämnet. Lärarnas svar på de olika frågorna gör det svårt att veta 

om de faktiskt tycker att det är så viktigt som de säger eller om det är något som de “måste” 

säga när de får frågan rakt ut. Å andra sidan kan det vara så att när lärarna får frågan om deras 
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ämnes syfte så går deras tankar direkt till ämnets kursplan, där det inte nämns något om att 

motverka traditionella könsmönster, och av den anledning blir det ingenting som de kopplar 

ihop med vår fråga och därmed inget som tas upp. En annan aspekt är att det är ämnets 

kursplan som står lärarna närmast och tydligt formar deras undervisning då den utgör vad som 

ska bedömas och vad eleverna ska uppnå, medan värdegrundsmålen inte är något som bedöms 

och kan därför lätt glömmas bort. Till sist kan det handla om att värdegrundsmålen ses som 

hela skolans angelägenhet och inte som den enskildes ansvar, och när lärarna gör sin 

transformering av läroplanen finns det en risk att värdegrundsmålen till stor del sorteras bort, 

då lärarna ser idrott och hälsas kursplan som första prioritet. Linde menar att när man gör en 

transformering av läroplanen så görs tolkningar, tillägg och bortsorteringar av innehåll i 

läroplanen
126

, och det kan ses som en förklaring. 
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8. Diskussion 

I följande kapitel kommer studiens resultat och analys diskuteras i relation till dess syfte och 

frågeställningar med koppling till tidigare forskning. Kapitlet innehåller även en 

metoddiskussion, tankar om vidare forskning och en sammanfattning.  

8.1 Resultatdiskussion 

Studiens första frågeställning om hur lärarnas tolkar begreppet traditionella könsmönster, 

avslöjar inte hur de arbetar med att motverka traditionella könsmönster i sin undervisning, 

däremot visar vårt resultat att det skiljer sig i uppfattning om vad begreppet egentligen 

innebär. Som Linde
127

 nämner så kan tolkningar dels bero på hur läraren är som individ, där 

erfarenheter, bakgrund och utbildning påverkar denna tolkning. I vår studie blev det tydligt att 

det skiljde sig mellan de manliga och kvinnliga lärarnas tolkningar kring begreppet 

traditionella könsmönster, där de manliga hade en samstämmig tolkning som skiljde sig från 

de kvinnliga lärarnas tolkningar. Detta kan vara en tillfällighet, men det kan också vara ett 

tecken på att kvinnor och män faktiskt tolkar begreppet olika. Den här tolkningsskillnaden 

kan bero på att män och kvinnor har olika erfarenheter, och det verkar som att kvinnliga 

lärarna har det lättare att sätta begreppet i realitet till nutiden. Om man utgår från Hirdmans 

teori
128

 som säger att mannen utgör normen, så kan den förklara varför de manliga lärarna kan 

ha svårare att sätta in begreppet i en nutida kontext och urskilja traditionella könsmönster i 

deras undervisning. Utifrån lärarnas berättelser verkar det inte finnas något tydligt direktiv 

från skolorna att den enskilde läraren ska realisera målet att motverka traditionella 

könsmönster i sin undervisning, utan det är något som skolorna som helhet arbetar med, 

exempelvis genom temadagar.  I läroplanen står det inte heller några direkta direktiv hur detta 

arbete ska bedrivas och utformas, utan bara att skolan ska arbeta med att motverka 

traditionella könsmönster.  Detta kan bidra till att lärarna kan uppleva en osäkerhet kring hur 

man kan realisera arbetet med att motverka traditionella könsmönster i sin egen undervisning. 

Ett exempel på detta är att flertalet av lärarna medgav att man inte tydliggör för eleverna att 

man arbetar med att motverka traditionella könsmönster. 

 

Genom studiens andra frågeställning som behandlar hur lärarna konkret arbetar för att 

motverka traditionella könsmönster, har det blivit tydligt hur arbetet kan se ut i den faktiska 

undervisningen. Ingen av lärarna säger att de tydligt förmedlar till eleverna att de arbetar med 
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att motverka traditionella könsmönster och då kan man ställa sig frågan hur eleverna uppfattar 

detta, om de förstår att lärarna arbetar för jämställdhet och för att motverka traditionella 

könsmönster. I likhet med tidigare forskning, exempelvis Larsson m.fl.
129

 så uppger samtliga 

lärare att samundervisning är någonting som de huvudsakligen använder sig av och föredrar. 

Larsson m.fl.
130

 tar även upp att könsåtskild undervisning kan användas som en tillfällig 

lösning för att underlätta för vissa elever, och nämner att det ofta är för att underlätta för de 

blyga flickorna som inte vågar ta för sig vid samundervisning, så att pojkarna inte ska få 

dominera på flickornas bekostnad. Könsåtskild undervisning används även för att lösa 

religiösa dilemman vid simning
131

 och även i den här studien så har det framkommit att 

könsåtskild undervisning används som en strategi för att låta flickorna ta plats i 

undervisningen samt en metod för att komma åt religiösa dilemman när det gäller simningen. 

Till skillnad från Larsson m.fl. studie
132

 så kan vi i den här studien urskilja att motiven för 

särundervisning skiljer sig åt när det kommer till att låta de ”blyga flickorna” komma fram 

och när det kommer till att lösa religiösa dilemman. Att låta de “blyga flickorna” ta plats i 

undervisningen kan utifrån lärarnas svar betraktas som ett aktivt val, och när det kommer till 

att lösa religiösa dilemman så upplever några av lärarna att det är ett framtvingat val, alltså 

inget aktivt beslut från lärarnas sida. Det faktum att lärarna endast pratar om de ”blyga 

flickorna” och nämner ingenting om att pojkar kan vara blyga, så kan detta vara ett tecken på 

att lärarna betraktar blyghet som en feminin egenskap. Detta kan kopplas till Allards studie
133

 

där hon hävdar att vanliga föreställningar hos lärare är att pojkar är aktiva och högljudda 

medan flickorna är passiva och tysta. Vidare menar Allard att många lärare hävdar att de inte 

gör någon skillnad när det kommer till kön, utan att de ser eleverna som enskilda individer.
134

 

Detta kan vi även se i vår studie, då lärarna hävdar att de ser sina elever som individer och 

inte efter kön. Allard påstår dock att så inte är fallet, utan att lärarna ofta har könsstereotypa 

föreställningar
135

, och att lärarna i vår studie endast ser att flickorna är blyga pekar på att de 

faktiskt har könsstereotypa föreställningar utan att vara medvetna om det. Det här kan även 

kopplas till Holms studie
136

och Larsson m.fl. artikel
137

 där de hävdar att det är maskulina 
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131 Larsson, H. Fagrell, B. Johansson, S. Lundvall, S. Meckbach, J. & Redelius, K. 2010, s.66-69 
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egenskaper som hyllas, och feminina egenskaper betraktas som svagheter, och i vår studie 

upplevs blyghet som ett problem endast hos flickorna som behöver lösas.  

 

Vidare menar lärarna i studien att det inte är några aktiviteter som är mer manliga eller mer 

kvinnliga. Larsson m.fl.
138

 menar att mycket i undervisningen utgår från vad som betraktas 

som manliga egenskaper, såsom styrka och uthållighet, men lärarna i vår studie ser det inte på 

detta sätt. De tycker sig inte se sig någon skillnad mellan könen beroende på aktivitet, med 

undantag för dans, där några av lärarna menar att de får arbeta lite extra för att få med sig 

pojkarna. 

 

Likt Larsson m.fl. studie
139

 skiljer sig lärarnas arbete sig åt när kommer till att motverka 

traditionella könsmönster. Somliga av lärarna tycks vara mer medvetna om uppdraget kring 

att motverka traditionella könsmönster vilket också visar sig i att de har fler verktyg och 

strategier i sitt arbete och i sin undervisning. Till skillnad från Larsson m.fl.
140

 som menar att 

socialt gynnade skolor tenderar till att arbeta mer frekvent och synligt med att motverka 

traditionella könsmönster samt normer så kan inte vi uttala oss om detta beror på om dessa 

lärare arbetar på en socialt gynnad skola, då detta inte framkommer under intervjuerna. I 

likhet med Widding
141

 så tolkar vi lärarnas svar, trots att samtliga lärare hävdade att det var 

viktigt, att arbetet med att motverka traditionella könsmönster inte har högsta prioritet i 

planering och undervisning. I och med detta framkommer det en motstridighet, och detta när 

samtliga av lärarna menar att det är viktigt att arbeta med att bryta traditionella könsmönster 

men sedan när det ska berätta hur de konkret gör detta i sin undervisning så hade lärarna svårt 

att ge konkreta exempel på hur det kan ut. Det här tyder på att lärarna inte aktivt eller 

medvetet arbetar med detta i sin undervisning, utan snarare lyfter fram det när de anser att 

behovet finns. Detta kan bero på att det inte finns tid eller utrymme för ett sådant 

kontraproduktivt arbete som att motverka traditionella könsmönster. En förklaring kan vara 

det faktum att det inte är något som eleverna betygsätts i. Det finns en stor sannolikhet att det 

är kursplanens kunskapskrav som lärarna i första hand prioriterar och planerar efter, och 

exempel på detta är när Josefine säger att hon diskuterar med eleverna när en situation dyker 

upp som berör det här området. Det är svårt att vara medveten om allt man gör, och därför är 
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det viktigt, som en av lärarna i studien säger, att man måste börja hos sig själv och ifrågasätta 

det man gör. 

8.2 Metoddiskussion 

Vi hade väldigt svårt att få respons på vår förfrågan om deltagande i studien. På vårt första 

utskick till samtliga högstadieskolor i Växjö kommun fick vi endast svar från en lärare, och 

denne kunde inte deltaga. Detta kan dels bero på tidsbrist och att förfrågan försvann i 

mängden av mejl i inkorgen, men också att vårt ämne i sig kan ses som svårt och känsligt. Vi 

tvingades att skicka ut ytterligare en förfrågan, där vi även skickade mejl till högstadieskolor i 

närliggande kommuner, för att öka våra chanser att få tag på deltagare. Efter tips från en 

lärarutbildare på universitetet så skickade vi ut en ny förfrågan till några av de lärare som vi 

redan hade mejlat och hänvisade då i mejlet till den ovannämnda lärarutbildaren. Detta 

resulterade i att vi fick kontakt med sex lärare i idrott och hälsa på högstadieskolor i Växjö 

kommun och i närliggande kommuner.   

 

Vi anser att kvalitativa intervjuer med en semistrukturerad intervjuguide var rätt metod att 

välja för att uppnå studiens syfte, då vi ville veta hur lärarna generellt ser och tolkar begreppet 

traditionella könsmönster och hur deras arbete kan se ut med att motverka det i skolan.
142

 

Hade vi använt en enkät för att uppnå studiens syfte så hade det funnits en risk att vi hade gått 

miste om de breda och djupa svar som vi fick på frågorna, och inte heller kunnat fånga in 

exempel som lärarna gav, då intervjuer bidrar till täta och utförliga beskrivningar.
143

 En 

problematik med intervjuer kan vara att vi inte kan säkerhetsställa om det som lärarna berättar 

är sant och speglar verkligheten eller om de säger saker som “ska” låta bra. Det bästa hade 

nog varit att kombinera intervjuerna med observationer, för att kunna se hur lärarna är i 

praktiken, men då hade det behövts en större studie för att göra det möjligt. 

8.3 Vidare forskning 

I vår studie har vi genom intervjuer fått fram lärarnas tankar och funderingar kring hur man 

kan arbeta med att motverka traditionella könsmönster i idrott och hälsa, men också hur 

lärarna tolkar begreppet traditionella könsmönster. Något som också hade varit intressant och 

som hade kunnat ge en input till vidare forskning, vore om man utöver intervjuerna också 

genomförde observationer över lärarnas arbetssätt. Detta för att kunna urskilja om lärarnas 

svar överensstämmer med hur deras faktiska arbete med att motverka traditionella 
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könsmönster ser ut, och detta inte på något sätt för att sätta dit dem, utan för att se hur det rent 

praktiskt ser ut. 

 

Många lärare i vår studie säger att de inte förmedlar att de arbetar med traditionella 

könsmönster, vilket gör att en intressant vinkling på studien hade kunnat vara att ta reda på 

hur eleverna ser på traditionella könsmönster och om de upplever att det speglas i 

undervisningen. I framtida forskning hade man även kunnat koppla elevernas tankar till 

lärarnas tankar, och detta för att se om det finns någon skillnad och på så sätt ta elevernas 

tankar i beaktande för att motverka traditionella könsmönster. 

8.4 Sammanfattning 

Enligt tidigare forskning så tyder mycket på att lärare i idrott och hälsa är med och bidrar till 

att bibehålla traditionella könsmönster. Trots höga ambitioner att öka medvetenheten kring 

jämställdhet och traditionella könsmönster visar forskningen på att väldigt lite har förändrats. 

Problematiken kring den sociala konstruktionen av kön/genus inom ämnet idrott och hälsa är 

fortfarande påtaglig. Lärarna i studien tycker själva att de har en hög genusmedvetenhet och 

tycker att det är viktigt att arbeta med att motverka traditionella könsmönster i skolan och i 

deras undervisning. Det är dock tydligt att lärarna tolkar detta begrepp på olika vis, vilket i 

förlängningen också bidrar till att arbetet i sig skiljer sig åt och vad lärarna uppfattar som 

problematiskt. Vissa av lärarna har mer uttänkta strategier för hur man i undervisningen kan 

arbeta med att motverka traditionella könsmönster. Detta samtidigt som somliga av lärarna 

inte kan nämna ett konkret exempel hur de arbetar med detta, utan hänvisar snarare till det 

faktum att de ser sina elever som individer där kön inte spelar någon roll.  

 

Något som är anmärkningsvärt i studien är att särundervisning mellan könen faktiskt används 

som en strategi för att låta flickorna ta plats i undervisningen. Detta känns som något 

kontraproduktivt när det kommer till arbetet att motverka traditionella könsmönster. En 

anledning till detta kan vara att lärarna inte har tillräckligt med redskap och strategier att ta till 

i sin undervisning. Elevernas måluppfyllnad sätts i första rummet och är det som prioriteras 

först, och inte läroplanens värdegrundsmål som är hela skolan angelägenhet. Det här visar sig 

genom lärarnas planeringar där arbetet med att motverka traditionella könsmönster inte är 

något som medvetet beaktas. Alla lärare menar att det är viktigt att arbeta med att motverka 

traditionella könsmönster, men hade svårt att ge konkreta exempel på hur de konkret arbetar 

med det. Det här tyder på att lärarna inte aktivt eller medvetet arbetar med detta i sin 
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undervisning, utan snarare lyfter fram det när de anser att behovet finns. Enligt studiens 

resultat finns det mycket kvar att arbeta med när det kommer till arbetet med att motverka 

traditionella könsmönster inom idrott och hälsa.  
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Bilaga - Intervjuguide 

Allmänna frågor  

1. Utbildning - när och var?  
  

2. Vad har du för egna erfarenheter från idrott och hälsa som elev?  
  

3. Hur länge har du arbetat som lärare i idrott och hälsa? 
  

4. Vad tycker du är syftet med idrott och hälsa? 
 

5. Vad vill du lära ut? Vad anser du vara viktigast? 
 
Teman:  
Arenorna – manligt/kvinnligt - medvetenhet 
  

6. Hur tolkar du begreppet traditionella könsmönster? 
 

7. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster, hur tolkar du detta ansvar?   
Hur ser det ut på din skola?  
Arbetar varje enskild lärare med sina egna mål eller har skolan gemensamma mål som man arbetar 
med under exempelvis temadagar?  
(I Lgr11 står det i värdegrunden) 

 
8. Är det viktigt och i så fall varför är det viktigt att motverka traditionella könsmönster? 

 
9. Arbetar du konkret med att motverka/utmana traditionella könsmönster i din undervisning? 

(Hur arbetar du med traditionella könsmönster i din undervisning?) 
Och hur ser detta arbetet ut?  
Tycker du att du arbetar tillräckligt med det här? 
Om du inte arbetar med det, varför inte?  

 
10. Anser du att det är viktigare att arbeta med att utmana/motverka traditionella könsmönster i 

något speciellt ämne? (Finns det något ämne det är viktigare att arbeta med dessa frågor)  
Varför/varför inte? 

 
11. Hur utmärker sig manligt/kvinnligt i ämnet?  

Finns det aktiviteter där det blir extra tydligt, exempelvis att någon grupp tar över? Kan du se 
att det skiljer sig mellan pojkar och flickors intressen i din undervisning?  
På vilket sätt? 

  
12. Vad har du för tankar om särundervisning?  

Finns det tillfällen då du använder det? 
 

13. Hur ser du på din egen genusmedvetenhet, exempelvis, är det någon du tänker på aktivt när 
du planerar/undervisar eller blir det enstaka lektioner då och då?  
Och hur tror du det ser ut generellt hos andra lärare inom ämnet?  
Finns det några faktorer som påverkar medvetenheten? 

 
14. Hur ser du på din egen utbildning, har du fått tillräckligt med utbildning/kunskap i hur man 

kan utmana/motverka traditionella könsmönster?  
Har du fått någon fortbildning? 


