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Abstract 

 

Denna studie har till syfte att belysa hur lärarstudenter tolkar begreppet stereotypa 

föreställningar om kön. Studien syftar även till att ta reda på hur lärarutbildningen förmedlar 

till lärarstudenterna hur de ska arbeta i sin framtida undervisning, med att utmana och 

motverka stereotypa föreställningar om det som anses vara manligt och kvinnligt inom ämnet 

idrott och hälsa. I studien används en kvalitativ metod i form av fokusgruppsintervjuer för att 

få en djupare förståelse av lärarstudenternas upplevelser. I studien används Hirdmans (2004) 

genussystem som det teoretiska ramverket för att analysera studiens resultat. Resultatet i 

studien visar på att för lärarstudenterna är stereotypa föreställningar ett nytt begrepp när det 

gäller kön eftersom de aldrig mött begreppet förut under sin skolgång. Dessutom menar de att 

universitetslärarna inte medvetet tar upp begreppet stereotypa föreställningar om kön/genus. 

Resultatet visar även att lärarstudenterna hade önskat mer praktiska övningar och seminarier 

som leder till mer kunskap om stereotypa föreställningar om kön/genus. Lärarstudenterna 

upplever inte att de har tillräckligt med kunskap för att kunna arbeta med att utmana och 

motverka stereotypa föreställningar om vad som anses vara manligt eller kvinnligt i sin 

framtida undervisning. 

 
Nyckelord: Idrott och hälsa, Lärarutbildningen, Genus, Kön, Stereotypa föreställningar  
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Det är en skam att vi lever i en tid då det är lättare att spränga 

en atom än en norm. (Einstein i Svaleryd, 2005:41)	   

1. Inledning  
Är den svenska skolan jämställd? Enligt Wedin (2014) är den inte det, istället är skolan en 

arena där traditionella könsmönster förstärks. Pojkar och flickor har inte lika villkor och 

eleverna begränsas på grund av stereotypa föreställningar om kön. Delegationen för 

jämställdheten i förskolan och skolan skriver att barn, material och aktiviteter delas upp i 

manligt och kvinnligt. Personalen har även olika förväntningar beroende på vilket kön barnen 

har, flickor förväntas vara lugna, tysta och följa reglerna. Pojkarna däremot anses vara otåliga, 

högljudda och bråkiga (Wedin, 2014:13). Svaleryd (2005) menar att det fortfarande finns 

föreställningar om att kvinnor och män besitter olika egenskaper samt vad som är normen för 

det manliga och det kvinnliga könet, vilket inte borde finnas.  

 

 

Enligt Larsson (2009) visar internationell och nationell forskning att lärarutbildningen har 

haft och har fortfarande svårigheter att utmana de stereotypa föreställningar som finns om vad 

som anses vara manligt och kvinnligt. Dessutom har lärarstudenterna ett svagt intresse att 

reflektera över sociala- och genusfrågor (Larsson, 2009:33). Hedlin (2010) berättar att 

lärarutbildningen har fått hård kritik för hur jämställdhet har behandlats i utbildningen, det har 

behandlats mer som en attitydfråga när det borde ha behandlats mer som ett kunskapsområde. 

Detta har lett till att färdigutbildade lärarstudenter har dålig kunskap om hur de ska hantera 

skolans jämställdhetsmål. Den nyexaminerade läraren måste få kunskap om vad skolans 

jämställdhetsmål innebär samt vad kön har för innebörd i ett samhällsperspektiv, läraren 

behöver ha breda kunskaper om kön för att bidra till att eleverna utvecklas optimalt (Hedlin, 

2010:1). Frågor kring normer, kön och jämställdhet ska ha en självklar plats inom 

lärarutbildningen i idrott och hälsa. Dessutom är det viktigt att belysa könsperspektiv, 

eftersom det finns många förutfattade meningar och stereotypa föreställningar om vad som 

anses vara manligt och kvinnligt i vårt samhälle som även påverkar skolämnet idrott och hälsa 

(Larsson, 2009:160).  
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Målet med denna studie är att se om lärarstudenter inom ämnet idrott och hälsa tycker att 

utbildningen har gett dem tillräckligt med kunskap för att kunna arbeta i sina framtida 

undervisningar med att utmana och motverka stereotypa föreställningar om vad som anses 

vara manligt och kvinnligt, vilket står i läroplanen (Skolverket, 2011:83).  

1.1. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka hur lärarstudenter med inriktning idrott och hälsa för 

gymnasiet tolkar begreppet stereotypa föreställningar när det handlar om kön. Syftet är även 

att ta reda på hur lärarutbildningen förbereder lärarstudenterna till att arbeta med att utmana 

och motverka stereotypa föreställningar om vad som anses vara manligt och kvinnligt i sin 

framtida undervisning. Arbetet utgår således från följande två frågeställningar: 
 

• Hur tolkar lärarstudenterna begreppet stereotypa föreställningar när det handlar om 

kön? 

 

• Hur anser lärarstudenterna att deras utbildning förbereder dem för att arbeta med att 

utmana och motverka stereotypa föreställningar om vad som anses vara manligt och 

kvinnlig i sin framtida undervisning?  
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2. Bakgrund 
I kapitlet bakgrund beskrivs begreppet stereotypa föreställningar. Dessutom tar kapitlet upp 

begreppet jämställdhet och hur jämställdheten har stärkts över tid i skolans historia samt 

lärarutbildningens utbildningsplan. 

2.1 Könsmönster  
Stereotypt – innebär oftast en allmän föreställning om hur en viss grupp utmärker en viss 

egenskap, nation, religion eller kön. Stereotypen påverkar alla individer som tillhör en viss 

grupp utan att man närmare prövat att det stämmer. Det handlar inte enbart om hurdana vi är 

utan också hurdan vi bör vara inom en viss grupp, tyvärr bidrar ofta stereotyper till negativa 

attityder och fördomar (Nationalencyklopedin, 2016). 

 

Svaleryd (2005) menar på att ordet flickor får många att tänka på rosa rosetter, dockor och 

pyssel, medan ordet pojkar får många att tänka på bilar, bus och brottning. Det är lätt att vi 

talar och tänker om könen i termer av stereotyper, dessutom finns det ett generellt mönster 

mellan flickor och pojkar. I den pedagogiska miljön som skolan, tydliggörs det sociala könet i 

de specifika mönster som finns för gruppen pojkar och gruppen flickor. Många av pojkarna 

inte vill klättra i träd eller vara högljudda, de vill hellre läsa en bok eller måla. Många flickor 

leker inte med dockhuset utan istället spelar fotboll, vilket betyder att dessa flickor och pojkar 

inte passar in i de stereotypa föreställningarna som finns. I människors vardag finns det ett 

synsätt på hur pojkar och flickor ska agera och hur de ska leka. Många av barnens val av 

aktiviteter och lekar är styrda av de kulturella och sociala förväntningar som är knutna till de 

olika könen. En tidig könsstereotyp föreställning kommer troligtvis ha en betydelse för hur 

barnen kommer forma sin framtid (Svaleryd, 2005:14-16). 

 

När man talar om kön och könsroll brukar man även tala om genus. De har stora likheter 

mellan varandra eftersom det anger att kön är resultat av idéer, föreställningar och uppfostran. 

Men i genus ingår även en maktdimension som markerar under- och överordningens mönster 

mellan könen. Genus beskriver de problematiska relationerna mellan kvinnor och män och 

tydliggör maktaspekten, om vad som är kvinnligt/flickigt eller manligt/pojkigt som återskapas 

i ett könsåtskiljande mönster (Tallberg Broman, 2002:25). Tallberg Broman (2002) talar om 

att stereotypa föreställningar påverkas även i vilken tid och samhälle människorna bor i. Till 

exempel visar historien om hur skötseln och ridning av hästar har gått från ett maskulint till en 
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feminin föreställning. I dagens samhälle i Sverige associeras ridning med flickor eller att det 

är feminint att rida, medan i Spanien är det maskulint att rida (Andersson, 2014).  

 

Hur vi bemöter människor beror på hur vi själva ser på dem och vilka förväntningar vi har på 

dem, i många fall gäller olika normer för män och kvinnor. Vissa normer gäller för hur män 

ska uppföra sig för att vara manliga, bryter man mot dessa får man en stämpel som omanlig. 

Detsamma gäller kvinnor som bryter mot samhällets norm om kvinnor, bryter man normen 

finns det risk för att stämplas som manhaftig eller okvinnlig (Hedlin, 2010:111). I dagens 

samhälle talar vi om manligt och kvinnligt och sätter det som ledord framför andra saker, ett 

tydligt exempel är kvinnligt ledarskap som inte kan förklara vad som är kvinnligt ledarskap. 

Det sägs att män är manliga och kvinnor är kvinnliga men vad är det som talar om vad ett 

manligt respektive kvinnligt beteende är utan att ställa dem i kontrast till varandra? Den enda 

uppdelningen vi kan göra är att kvinnor inte är män och att män inte är kvinnor (Elvin-Nowak 

& Thomsson, 2003:32).  

2.2 Jämställdhet  
Begreppet jämställdhet kan användas på många olika sätt i olika sammanhang, därför finns 

många olika uppfattningar om vad jämställdhet innebär (Wedin, 2014). Ett 

jämställdhetsarbete i skolan har blivit en kunskapsfråga, det är ett mål om att män och kvinnor 

ska ha samma rätt till sitt egna liv och samma makt att forma samhället. Jämställdhet handlar 

män och kvinnors villkor i samhället, ett demokratiskt samhälle där vi delar på samma 

sjukvård, lön, utbildningsmöjlighet, där könet inte ska var en beroendefaktor (Wedin, 

2014:17). Jämställdhet i skolan handlar om att ge pojkar och flickor lika stor möjlighet och 

makt till lärande och utveckling. Normerna kopplat till kön gör det svårt för eleverna att 

utveckla sina intressen till fullo, till exempel finns det föreställningarna om hur pojkar och 

flickor ska bete sig, uppträda och se ut, vilket kan begränsa eleven. Könsnormer är en stor 

orsak till kränkningar och sexuella trakasserier vilket påverkar elevens välbefinnande och 

självkänsla (Wedin, 2014:22).   

 

Svaleryd (2005) menar att i de flesta verksamheter arbetar lärarna med jämställdhetsarbetet 

enbart på temadagar. Dessutom ställs frågan enbart om varför män och kvinnor är lika eller 

olika, och varför det har blivit så. Detta tar bara tid och kraft som bromsar upp 

jämställdhetsarbetet. Frågan bör i stället lyda om vad samhället kan göra för att det kan bli en 

förändring som blir bäst för barn och ungdomar (Svaleryd, 2005:37,41). 
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Att flickor och pojkar ska behandlas lika är en självklarhet men redan vid födseln sker den 

första särbehandlingen, där första frågan är ”Blev det en flicka eller en pojke?”. Dessutom får 

de olika leksaker och kläder. Det sker särbehandling i hemmet, skolan och inom idrotten, det 

erbjuds flickbandy, flickfotboll och flickhockey för flickor, men för pojkar erbjuds det bandy, 

fotboll och hockey. Vilket visar på att det finns ett mönster inom barnidrotten där pojken är 

normen. Även bland vuxna används dessa normer som till exempel heter det damallsvenskan i 

fotboll för kvinnor och allsvenskan för män (Hedlin, 2010:111). Hedlin (2010) påpekar att det 

krävs mer än bara skolan för att bryta dessa mönster, det är ett stort samhällsproblem att lösa 

dessa stereotypa föreställningar. 

2.3 En historisk återblick 
Vad förväntas av eleverna enligt de olika läroplanerna som funnits i den svenska skolan och 

hur har det förändrats med tiden? Denna studie granskar läroplanen för grundskolan (Lgr) 

dels för att det är viktigt att titta från första läroplanen och dels för att läroplanen för 

gymnasiet enbart har två läroplaner innan läroplanen Läroplan examensmål och 

gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 (Lgy 11). Eftersom studien handlar 

om lärare på gymnasienivå avslutas avsnittet med Lgy 11. Det fanns en tydlig uppdelning 

mellan könen på 1900-talet för flickor och pojkar i undervisningen, pojkarnas undervisning 

inriktades mer på övningar som skulle utveckla uthållighet och styrka. Flickor undervisades i 

aktiviteter som skulle vara gynnsam för rytmik och smidighet, som rytmisk gymnastik och 

vissa bollsporter. Detta visar på att redan för mer än 100 år sedan började en uppdelning 

mellan könen inom ämnet idrott och hälsa i skolan (Sandahl, 2005: 147).  

 

Lgr 62 
Redan i Lgr 62 sker en tydlig skillnad i avsnittet om fysisk fostran, där undervisning skulle 

inriktas på ”efter stadier och kön anpassad metodisk utveckling av styrka och uthållighet”. 

(Lgr 62, 1962:345). Ännu tydligare är det när eleverna kommit in i puberteten eftersom det 

rekommenderas två separata undervisningsgrupper där grupperna består av en flickgrupp och 

en pojkgrupp. Det enda undervisningen som kunde vara samundervisning var dans ett par 

enstaka gånger för att kunna överbygga klyftan som finns mellan könen i den åldern. Alla 

idrotter och grenar var inte lämpligt för alla flickor förrän i en viss ålder, under mellanstadiet 

var det inte lämpligt med bandy, hockey och häcklöpning, och i högstadiet terränglöpning 
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(Sandahl, 2005:112). I högstadiet skulle flickor ha ett speciellt program där ”en utpräglad 

estetisk utformning, dock utan att kraven på utveckling av styrka, smidighet och kondition 

blir eftersatta” (Lgr 62, 1962:351), medan pojkarnas lektion skulle leda till gymnastiska 

övningar som skulle se till att främja ”ett rytmiskt arbetssätt, styrka och smidighet” (Lgr 62, 

1962:351). Lgr 62 gav ett avtryck för starka stereotypa föreställningar där kvinnlighet 

förknippas med smidighet och estetik, och manlighet förknippas med uthållighet och styrka 

(Sandahl, 2005:113). 

 

Lgr 69 
Efter läroplanen Lgr 62 släpptes sju år senare en läroplan i form av Lgr 69, vilket var ett sätt 

att försök motverka stereotypa föreställningar. I läroplanens allmänna anvisningar lyfts 

jämställdhetsfrågan upp: 

Enligt läroplanens mål och riktlinjer bör skolan verka för 

jämställdhet mellan könen — i familjen, på 

arbetsmarknaden och inom samhällslivet i övrigt. Detta bör 

ske dels genom att pojkar och flickor behandlas lika, dels 

genom att skolan i sitt arbete motverkar traditionella 

könsrollsattityder (Lgr 69, 1969:49-50).  

Lgr 69 var ett stort steg i rätt riktning för jämställdhet i skolan jämfört med Lgr 62 som 

separerade flickor och pojkar i puberteten. När jämställdhet var det centrala i läroplanen 

visade det sig vara något helt annat i de ämnesspecifika anvisningarna för ämnet, som såg 

annorlunda på kön ännu en gång: 

… Om det är möjligt kan en uppdelning på skilda 

gymnastikavdelningar redan från och med årskurs 5 vara till 

fördel, eftersom de fysiologiska särdragens inverkan på 

elevernas prestationsförmåga och intresseinriktningar vid 

denna ålder bli så markerad, att undervisningen bör ges mera 

differentierad utformning (Lgr 69 2, 1969:4). 

Det är tydligt att inom gymnastikämnet sker en könsspecifik undervisning. Dock lämnar Lgr 

69 mer utrymme för samundervisning än Lgr 62, fast flickornas undervisning styrdes 

fortfarande mot rytmisk gymnastik till musik och pojkar till undervisning mot uthållighet och 

styrka. Dessutom skulle flickor och pojkar behandlas lika, det erbjöds undervisning till 
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eleverna i könsrollskunskap för att de skulle ändra sitt synsätt om vad som är manligt och 

kvinnligt (Sandahl, 2005:113). 

 
Lgr 80 
I Lgr 80 inträffade den stora förändringen där det stod i de allmänna anvisningarna att skolan 

ska: ”verka för jämställdhet mellan kvinnor och män”( Lgr 80, 1980:17). Genom de nya 

anvisningarna innebar det att särundervisning i idrott avskaffades. I alla moment och 

aktiviteter rekommenderades undervisningen att bestå av både flickor och pojkar, i momentet 

bollspel och lekar står det i läroplanen att pojkar och flickor ska vänja sig att spela 

tillsammans i lag. Könens fysiologiska och mognadsskillnader skulle inte påverka 

undervisningens ämnesinnehåll (Sandahl, 2005:114). 

 

Lpo 94 
När Lpo 94 skrevs innebar en ny kursändring. Jämställdhet var en utgångspunkt i tidigare 

men blev med hjälp av Lpo 94 en grundpelare för att arbeta för jämställdhet i skolan. Dock 

nämns skillnaden på könen i Lpo 94 som tidigare inte har gjorts: 

 

Undervisningen skall ta hänsyn till elevernas skilda 

förutsättningar och bidra till jämställdhet genom att beakta de 

könsskillnader som finns mellan flickor och pojkar när det 

gäller t.ex. fysisk förmåga, skaderisker, kroppsuppfattning och 

förutsättningar i övrigt (Lpo 94, 1994:30). 

 

I Lpo 94 skulle undervisningen beakta skillnader mellan flickor och pojkar men det fanns inga 

anvisningar hur de skulle göras i praktiken. Dessutom rekommenderas inte heller 

särundervisning mellan könen, normen var fortfarande samundervisning. Genom att Lpo 94 

var oklar och gav en öppenhet för tolkning kunde det leda till olika konsekvenser av lärarens 

tolkning och uppfattning som blev en avgörande roll för eventuell stereotyp uppfattning om 

könsroller (Sandahl, 2005:114-115). 

 

Lgy 11 
I skolans värdegrund för gymnasiet står det att:  

 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt 
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solidaritet mellan människor är de värden som utbildningen ska 

gestalta och förmedla (Skolverket, 2011:5).  

 

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

ska även se till att eleverna ska utveckla sina intressen utom att ta emot fördomar om vad som 

är manligt eller kvinnligt (Skolverket, 2011:6). 

 

I ämnesplanen för ämnet idrott och hälsa står det att undervisningen i skolan ska motverka 

stereotypa föreställningar om vad som anses vara manligt eller kvinnligt. I ämnet idrott och 

hälsa ska även eleverna utveckla ställningstagande i frågor om jämställdhet och könsmönster 

(Skolverket, 2011:83-84). I citaten ovanför är det tydligt att skolan har ett uppdrag att arbeta 

för jämställdhet och att arbeta för att motverka de stereotypa föreställningar som finns. 

Tallberg Broman (2002) menar på att de anställda i skolans verksamhet bör ha kännedom om 

genus och jämställdhet, dessutom ska lärarnas utformning av undervisningen se till att båda 

könens intressen genomsyrar lektionen. 

2.4 Lärarutbildningens utbildningsplan 
I dagsläget finns det 28 lärosäten som utbildar blivande lärare i Sverige, de olika lärosätena 

erbjuder olika lärarutbildningar och inriktningar beroende på examenstillstånd. Dessutom 

finns det en utbildningsplan för lärarutbildningen på varje lärosäte som erbjuder 

lärarutbildning i Sverige (Studera, 2016). Nämnden för lärarutbildningen (NLU) ansvarar för 

lärarprogrammens kvalitet och innehåll, representanterna i nämnden består av universitetets 

fakulteter. Kansliet för lärarutbildningen är det administrativa stödet i NLU. Kansliet 

framställer ärenden för nämnden och samordnar lärarprogrammen, genom Regionalt 

utvecklingscentrum (RUC) stödjer kansliet samverkan som rör lärarutbildningen, 

vidareutbildning av lärare och skolutveckling (Högskoleverket, 2008:163) 

 

Det svenska lärosäte som ingår i denna studie fastställde 2011 en utbildningsplan för 

ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, men reviderades 2014 av 

fakultetsstyrelsen inom nämnden för lärarutbildningen vilket skulle börja gälla från 

höstterminen 2014. I nämnden står det vilka förkunskaper det krävs för att kunna bli lärare i 

de specifika ämnena och vilka mål det krävs för en ämneslärarexamen. Det finns även en 

programöversikt på ämnets innehåll och struktur som lärarstudenter ska ta del av under sin 

studietid. 
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Under rubriken Perspektiv i utbildningen står det att utbildningen ska medföra att 

lärarstudenterna ska skapa en kunskapsbas av olika erfarenheter som ligger till grund för 

professionsutvecklingen. Universitetslärarna ska utveckla lärarstudenternas förståelse för 

läraryrkets olika dimensioner och färdigheter i att utvärdera, genomföra och planera 

undervisningen, även hur studenter ska tolka kursplanemålen samt examinationsuppgifter. 

Något lärarprofessionen kräver är en kommunikativ förmåga, alla ämneslärarstudenter ska 

utveckla en hållbar kommunikativ språkligfärdighet för att kunna kommunicera sina 

kunskaper i tal och skrift. Utbildningen ska utöver detta även se till att lärarstudenterna ska 

delta i olika pedagogiska utvecklingsområden. Dessa områden är: vetenskapligt 

förhållningssätt och progression, hållbar utveckling, genus, mångfald och internationalisering  

Det finns två specifika områdena som berör studien som lärarutbildningen ska utbilda 

lärarstudenterna inom, dessa är mångfald och genus: 

"Mångfald" 

I mångfald står det att lärarens uppdrag är att utveckla och stödja alla elever i skolan. Därför 

ska utbildningen se till att utveckla förutsättningar för lärarstudenterna att verka i skolor som 

präglas av mångfald. Genom att lärarstudenterna får kunskaper om elevers olika livsvillkor 

relaterat till mångfaldsaspekter etnicitet, sexualitet, religiös tillhörighet, klass och genus.  

 

"Genus" 

Utbildningen och universitetsläraren ska förmedla utbildningens genusperspektiv till 

lärarstudenterna, vilket är att kunna problematisera lärande och socialisation med hänsyn till 

genus. Dessutom ska utbildningen utveckla lärarstudenternas färdigheter om jämställdhet för 

att värna det i skolverksamheten. 

Utvecklingsområdena mångfald och genus som utbildningen ska lära ut blir mer intressanta 

att lyfta eftersom de berör studien mer än de övriga områdena. Dessutom kommer även det 

som nämnt i detta kapitel vara till hjälp för att förstå nästkommande kapitel om tidigare 

forskning.  
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3. Tidigare forskning  
Kapitlet tidigare forskning behandlar avhandlingar och andra studier som har undersökt 

lärarens kunskaper om jämställdhet och könsmönster samt hur lärare arbetar med det i skolan 

och lärarutbildningen.  

 

3.1 I skolverksamheten 
Tallberg Broman (2002) menar på att lärarna ser pojkar som högljudda, olydiga och 

gränstänjande, medan flickor som lydiga, hjälpsamma och snälla i skolan. Lärarna har tydliga 

skillnader vid förhållningsätt mellan flickorna och pojkarna. Flickor får mer bekräftelse från 

läraren för att vara ordningsamma och hjälpsamma, pojkar tilltalas, kom hit och skynda dig 

med en högre ton än vad lärarna tilltalar flickorna (Tallberg Broman, 2002:134-135). 

Dessutom menar Fagrell (2000) att det är viktigt att bryta traditionella könsmönster som finns, 

balett och tyngdlyftning är aktiviteter som tycks vara genusfixerade, dessa två aktiviteter har 

en starkare förankring i föreställningens världen som representerar för manliga och kvinnliga 

idrottsaktiviteter. De anses vara flickgrejer och pojkgrejer inom idrotten. Barnen har 

förkroppsligat bilden av idrott som en könssegregerad verksamhet, där det är självklart att 

pojkar passar till vissa idrotter som de skall utöva och flickor passar till vissa andra idrotter 

som de skall utöva (Fagrell, 2000:139-141). Pojkar anses vara de som stör medan flickorna 

anses vara de som tar ansvar i klassrummet och är tysta samtidigt påstår lärarna att båda 

könen får lika mycket hjälp under lektionstid. Lärarna fastställer att det inte är någon skillnad, 

medan eleverna menar att det är 80 % skillnad när det kommer till att få hjälp av läraren 

(Holm, 2009:150). 

 

Wernerssons (2009) och Ganneruds (2009) har studier om hur pedagoger uppfattar begreppet 

jämställdhet och hur lärarna arbetar med det i sin undervisning. Det finns pedagoger som inte 

har någon uppfattning vilket indikerar brist på intresse, engagemang och kunskap om genus 

(Wernersson, 2009:34-38). Gannerud (2009) menar på att vissa pedagoger anser att 

jämställhetsfrågan inte är relevanta i deras undervisning eftersom jämställdhet inte berör 

innehållet i deras läroböcker eller undervisning. Lärare i idrott och hälsa berättar att det inte 

passar in i deras idrottsundervisning, men det finns anledning att diskutera genus och 

jämställdhetsfrågor som normer och ideal ur ett jämställdhetsperspektiv. Även förskolelärare 

anser att ett jämställdhetsarbete inte passar för åldersgruppen som de arbetar med (Gannerud, 

2009:94-97). 
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3.2 Undervisningen i idrott och hälsa  
Redelius (2009) förklarar att de faktorer som bidrar till en föreställning om vad anses vara 

”normalt” är lärarens synsätt, introduktionen och upplägget. Flickorna får lära sig att de inte 

är lika snabba och duktiga som pojkarna på lektionen, det får de bekräftat eftersom de får mer 

tid på sig för att uppnå högsta betyget på löpning. Flickor som har alla fysiska förutsättningar 

för att nå högsta betyget väljer inte att kämpa eftersom det finns redan en förutsatt mening vad 

de kan klara av. På grund av att läraren skapat föreställningen att flickor är långsammare och 

sämre på att springa, väljer fickor att acceptera den föreställningen som läraren har i stället för 

att bevisa för läraren och sina klasskamrater att den inte stämmer (Redelius, 2009:42-43). 

Eccles och Wigfields (1995) studie menar på att det finns könsmässiga skillnader när det 

kommer till prestation i skolan. Olika grupper värderar olika ämnen och uppskattar dem på 

olika sätt eftersom de uppfattar de olika viktiga eller användbara i framtiden. Detta leder till 

ett medvetet val hur mycket man anstränger eller presterar på lektionerna. Även Larsson 

(2012) berättar att vanliga föreställningar om pojkar är att de gillar bollsport och tävla, 

föreställningen om flickorna är att de gillar att dansa och aerobics. Föreställningarna handlar 

om vad vi förväntar oss om vad flickor och pojkar gillar och inte gillar (Larsson, 2012:236-

237).  

 

Läraren i Idrott och hälsa har förväntningar på sina elever, vilket kan ge en positiv effekt som 

kan öka chansen att eleverna presterar bättre. Förväntningar kan även ge en negativ effekt och 

det leder till att eleverna underpresterar. Eleverna lever efter de förväntningarna som läraren 

har på dem (Larsson, Fagrell & Redelius 2005). Dock menar Lentillon, Cogerino och 

Kaestner (2006) att idrott och hälsa har blivit mer jämställd sedan tidigare, men att flickorna 

fortfarande riskerar att bli offer i ämnet eftersom ämnet är manligt inspirerat. Det kvinnliga 

könet får inte lika stor uppmärksamhet under undervisningen eftersom många lektioner består 

av fysiska aktiviteter som har en mer maskulin kodning. Larsson (2010) lyfter vidare att 

könsmönster som tonas ner är inget man ska se som ett undervisningsproblem eftersom vissa 

flickor gillar vad som anses vara flickgrejer och pojkar gillar det där pojkiga, men läraren kan 

tala om stereotypa föreställningar men det behöver inte motverkas till varje pris för allt 

handlar om intressen. Motverka stereotypa föreställningar kan betyda att man gör om könen 

till det motsatta vilket innebär att göra flickor av pojkar och tvärtom (Larsson, 2010:67-68). 

Läraren i idrott och hälsa har olika förväntningar på sina elever och vid bemötandet förstärks 
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skillnaden mellan könen, eftersom läraren har olika förväntningar mellan flickor och pojkar 

och bemöter dem på olika sätt beroende av kön. Pojkar är lika och där av tycker de om samma 

saker, samma gäller flickorna (Larsson och Redelius 2004:235).  

3.3 Lärarutbildningen  
Hedlin och Åsbergs (2011) menar att det finns problematik i lärarutbildarens arbete om 

genusfrågor. Seminariediskussionerna är på vardagsnivå, lärarutbildningen och 

universitetslärarna måste reflektera över hur diskussionerna och seminarieformen ska formas 

för att utmana det vardagliga tänkandet (Hedlin & Åsberg, 2011:31). Dessutom menar 

Macdonald och Brooker (1999) att det behövs en ny plattform för lärarutbildningen om de 

nyexaminerade lärarna i idrott och hälsa ska utveckla ett socialt kritiskt perspektiv. Det räcker 

inte att utbildningen erbjuder enstaka kurser, utan det kritiskt perspektiv måste genomsyra 

hela utbildningen inom universitet. Frågor såsom jämställdhet och könsmönster måste 

diskuteras varje dag, inte enbart vid vissa tillfällen. Även Hedlin och Åsberg (2011) menar på 

att en enskild föreläsning inte leder till att lärarstudenterna får djupare kunskaper om genus, 

dessutom är genus ett område de flesta har åsikter om fast de har mindre grundläggande 

kunskaper om det. Att bli genusmedveten är en lärande- och kunskapsprocess som tar lång 

tid, det behövs tid för reflektion och dialog utifrån den kunskap som finns (Hedlin & Åsberg, 

2011:33). I en studie från Australien visar det att lärarstudenterna behöver verktyg och tid för 

att kunna forma sig en läraridentitet. Enligt Webb (2005) är det många faktorer som krävs för 

att bygga sig en bra läraridentitet och en av dem är erfarenheter om hur man ska handskas 

med problem och vara medveten om problemen som finns i skolan.  

 

Larssons (2009) menar att idrottsutbildningarna generellt har svårt att utmana stereotypa 

föreställningar men det är ett problem som finns i alla lärarutbildningar. Universitetsläraren är 

den personen som ska lära studenterna hur de ska motverka könsnormer när de kommer ut på 

arbetsplatsen och arbeta med elever. Rent fysiskt presterar pojkar bättre än flickor och det är 

inget vi kan ändra, istället bör läraren bedöma flickor och pojkar på lika villkor utifrån deras 

egna förutsättningar. Det är upp till läraren att antagligen dölja effekterna av mannens fysiska 

överlägsenhet eller helt enkelt acceptera att det finns skillnader mellan könen (Larsson, 

2009:271). En studie från Australien visar att de nödvändigaste kunskaperna för 

lärarstudenterna är om kroppen i rörelse enligt utbildningen. Lärarna är tävlingsinriktade och 

helt ointresserad av de sociala frågorna. Trots en ny läroplan i Australien där hälsa ska få mer 

utrymme är det fortfarande kunskaper om motorik och fysiologi som präglar utbildningen. 
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Både utbildningslärarna och studenterna är mer intresserade av naturvetenskapliga kunskaper 

än de kunskaperna inom beteendevetenskapen (Tinning, 2004:248-250). Även Larsson (2009) 

berättar att det krävs mer från utbildningen för att kunna forma lärare som ska kunna utmana 

den dominerande genusordningen i skolämnet, trotts att sociala och genusfrågor ingår i 

utbildningen finns det en avsaknad av pedagogiska verktyg för hur man ska hantera dessa 

frågor i praktiken. För att studenten i sin blivande undervisning ska kunna motverka 

stereotypa föreställningar som det står i läroplanen är det viktigt att studenten har rätt verktyg 

för att göra det, även om utbildningen berör genusfrågan kan det vara svårt att förändra 

studentens värderingar om inte samhällets genusordning också utmanas (Larsson, 2009:296). 

Nästan två tredjedelar av lärare har inte fått någon utbildning om jämställdhet och 

könsmönster (Larsson, 2010:35).  

 

Lärarutbildningen har inte alltid rätt att bestämma vad som ska undervisas i utbildningen, 

enligt Thavenius (2005) beror det på att universitetet får direktiv från staten hur utbildningen 

ska formas. Thavenius menar på att staten förändrar utbildningen hela tiden vilket blir 

problematiskt för universitetslärarna med nya direktiv hela tiden, istället för att se till att 

universitetet själva utveckla sin brister i lärarutbildningen (Thavenius, 2005:48). Persson och 

Nordänger (2006)  studie visar att lärarutbildningen bidrar till personlig utveckling och 

självkännedom vilket handlar om att veta sina svagheter och styrkor samt en mognadsprocess. 

Utbildningen har även stärkt deras identitet och självförtroende. Lärarstudenterna vågar stå 

för sina åsikter och sina nya värderingar och synsätt som kommit till under utbildningen 

(Persson & Nordänger, 2006:52,85). 

3.4 Akademiseringsprocessen 
	  
Wirén Åkesson (2014) menar att för att få en bättre förståelse för hur idrottsvetenskapliga 

utbildningar utvecklar sin vetenskapliga kunskap används begreppet 

akademiseringsprocessen som handlar om hur vetenskaplig kunskap produceras, förmedlas 

och tillämpas. Detta sker inom tre olika arenor vilka är forskning, utbildning och arbetsfältet. 

Det blir en process för att expandera vetenskaplig kunskap och se till att kunskap får en större 

betydelse i sin helhet. Dessa tre arenor är beroende av varandra, dessutom produceras, 

förmedlas och tillämpas kunskapen på olika sätt och olika starkt på de olika områdena. På de 

olika arenorna hanteras och tilldelas kunskap olika mycket beroende på vilken kunskap det är 

(Wirén Åkesson, 2014:22). 
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Forskningen om kunskap är den arenan som handlar om hur vetenskaplig kunskap 

produceras. Utbildning är arenan som ska förmedla vetenskaplig kunskap och arbetsfältet är 

den arenan som ska tillämpa vetenskaplig kunskap. Forskning som saknar ett arbetsfält för 

tillämpning eller förmedlare av den kunskap som produceras kan ha svårt att erhålla 

legitimitet i ett samhälle. Dessa tre arenor behöver varandra för att stärka den kunskapen som 

ska produceras, utbildningen behöver inflöde i form av vetenskap för att kunna få utflöde av 

vetenskaplig kunskap (Wirén Åkesson, 2014:22-23). Akademiseringsprocessen i denna studie 

är lämplig för att inte vara allt för kritiskt mot lärarutbildningen och universitetslärarna, 

eftersom lärarutbildningen är enbart en av de tre arenorna. Lärarutbildningen som är beroende 

av de andra arenorna kan inte styra hur de andra arenorna hanterar och tilldelar kunskap. 

Dessutom är det viktigt att påpeka att lärarutbildningen inte alltid styr över vad som ska 

undervisas eftersom det är staten som formar utbildningen inte universitetslärarna (Thavenius, 

2005:48). 

 

3.5 Sammanfattning 
Det som går att se från tidigare forskning är att tidigare studier har utgått ifrån lärarens 

synvinkel på hur de uppfattar elever, jämställdhet, genus och hur de arbetar med dessa. Det 

som gör denna studie unik i relation med tidigare forskning är att denna studie fokuserar sig 

istället på lärarstudenterna syn. Detta för att få en inblick i hur universitetslärarna och 

utbildningen förbereder blivande lärare att bemöta och arbeta med elever på ett likvärdigt sätt 

för att få en jämställd undervisning. 
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4. Teoretiskt ramverk 
I kapitel teoretiskt ramverk presenteras Yvonne Hirdmans (1988, 2003, 2004, 2007) 

genussystem som utgör det teoretiska ramverket för att analysera studiens resultat. 

4.1 Hirdmans genussystem 
Studien tar sin teoretiska utgångspunkt ifrån Yvonne Hirdmans genussystem. Hirdmans 

genussystem är en genusteori om det kvinnliga könets underordning i samhället, genussystem 

redogörs att könet bildar en ordningsstruktur i samhället vilket påverkar de politiska, 

ekonomiska och sociala ordningarna (Hirdman, 1988:51-52). 

 

För att förklara Hirdmans (2007) genussystem finns det två grundlogiker, dessa är dikotomi 

och hierarki. Dikotomi betyder isär hållning vilket innebär att det som är manligt och 

kvinnligt inte ska blandas dessutom ska det hållas isär ifrån varandra, till exempel egenskaper, 

yrken eller hobby. Samhället ser de olika könen på olika sätt och som varandras motsatser, de 

olika könen passar bäst i olika yrken på grund av deras intressen. Hierarki betyder att män och 

kvinnor ses som motsatser mellan varandra som tillhör olika homogena grupper. Mannen ses 

som normen i samhället vilket blir det normala, vilket innebär att kvinnan är det onormala och 

avvikande från samhället. Genussystemet har som grund att förklara förväntningar och 

föreställningar om hur vissa saker ska vara bestämt i mönster, till exempel att pojkar ska vara 

bråkiga/busiga och flickor ska vara tysta/lydiga. Hirdman (2007) påpekar att samhället är 

format för mannen på grund av att mannen anses vara normen, vilket har lett till att kvinnans 

åsikt/intresse inte får lika stor betydelse i samhället eftersom kvinnan anses vara avvikande 

och det finns risk att kvinnan inte värderas lika högt som mannen. Det är samhället som har 

skapat dessa två grundlogiker, vi fostras in i de och det är inget som är medfött hos människan 

(Hirdman, 2007:212-214). Dessutom framhäver Hirdman att varje tids samhälle har olika 

mönster för könen som ska följas för att anses vara den normala. Dessa mönster visar på vad 

som är tillåtet för kvinnor och män inom arbetet, kläder, beteende och intressen (Hirdman, 

1988:54).  
 

Hirdman (2003) menar att genusskapandet och idéen om vad som är kvinna och man är svårt 

att bryta. Föreställningen är att mannen är normen och kvinnan den annorlunda, vilket har 

påverkat oss i flera tidsepoker och påverkar oss än idag (Hirdman, 2003:59). Dessa 

könsmönster upprätthålls på det strukturella och personliga planet av både män och kvinnor, 



	  

	   	   	  
19	  

jämställhetsarbeten siktar på att bryta denna ordning som finns i samhället och strävar efter att 

uppnå ett samhälle som är jämställt (Hirdman 2004:120). 
 

Genussystemet förändras och det tillkommer nya värderingar, förställningar, ideal och normer 

i vårt samhälle. Vad som anses vara normalt idag har inte alltid varit det i vår historia, enligt 

Ambjörnsson (2011) var färgen rosa en manlig färg före 1950-talet eftersom den var en 

variant av färgen röd. Röd färg stod för blod och styrka och färgen blå sågs som en kvinnlig 

färg eftersom blå var en mjuk färg. Efter andra världskriget förknippades färgen blå med 

manlighet eftersom soldaters uniformer var mörkblåa. Ambjörnsson (2011) menar på att idag 

har rosa fått en annan benämning och det är att rosa är gulligt, vackert och förknippas som en 

flickfärg, medan blå förknippas som en pojkfärg och står för cool och tuff.  

 

När det kommer till arbeten har kvinnor inte alltid fått arbeta med alla statliga tjänster 

eftersom i Sverige på grund av genussystemets dikotomi att de olika könen passar bäst i olika 

yrken på grund av deras intressen (Hirdman, 2007:2012). Kvinnorna skulle hålla sig till arbete 

i hemmet och männen skulle arbeta utanför hemmet, år 1939 kom en ny lag som gav kvinnor 

rätten att arbeta nästan med alla statliga yrken (Wikander, 1999:162) och (SOU, 2005:148). 

På samma sätt som könssegregeringen skedde med utestängningen för kvinnorna från yrken 

har löneskillnaden samma historia.  I början av 1900-talet var fanns det särskilda löneavtal för 

kvinnor och män där det stod att kvinnor skulle ha mycket lägre lön än männen inom vissa 

yrken. Idag bestäms lönen av faktorer som kopplas till individens egenskaper och förmågor, 

inte utifrån könet (SOU, 2005:160-161). Även synen på hur en kropp ska se ut har ändrats 

radikalt genom historien. Ekström (2001) och Andreasson och Johansson (2014) menar på att 

idag strävar de flesta efter idealet att vara stark, vältränad och smal både bland kvinnor och 

män. Dock såg det annorlunda ut på 1800-talet eftersom en muskulös kropp ansågs vara ett 

tecken på en låg samhällsklassare som har ansträngt sig fysiskt genom arbete. Att var 

överviktig visade på att familjen hade pengar. Sverige har influerats av USA att idealet 

handlar om att vara mer vältränad och smalare.  

 

Gemzöe (2014) använder en utvecklad teori om genussystemet för att förklara tanketradition, 

samhällets syn på kvinnor och ojämlikhet mellan könen i Sverige. Hirdmans genussystem 

består av två begrepp, dikotomi och hierarki. Gemzöe använder sig av två till begrepp, 

räckvidd och styrka utöver de som finns i genussystemet (Gemzöe, 2014:15). Räckvidd av 

genus är de områden som blir påverkad av könsuppdelningen, stickning och fotboll är 
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exempel som är genuskodade, däremot är det könsneutralt att gå en promenad i vårt samhälle. 

Styrka beskrivs som hur mycket vikt som läggs på genus. I samhället varierar det på hur 

viktigt genus är. Det beror på att den äldre generationen till exempel är ovana att se män byta 

blöjor på sina barn medan den yngre generationen ser det som en självklarhet. Det handlar om 

att minska på det som är genusbestämt (Gemzöe, 2014:98-99). Gemzöe använder Hirdmans 

genussystem precis som denna studie gör för att förklara hur genus skapas. Fastän att teorin är 

äldre är den fortfarande gångbar för att förstå hur förväntningar om kvinnligt och manligt 

samt normer skapas i vårt samhälle. 

Intresset i denna studie riktas mot att se vilka föreställningar, kunskaper, traditioner, normer 

och värderingar som skapas och återskapas inom lärarutbildningen i idrott och hälsa. 

Hirdmans teoretiska ramverk används för att se om lärarstudenterna har fått den kunskap som 

behövs, för att kunna bryta ner ordningen som finns i vårt samhälle om vad som anses vara 

manligt och kvinnligt och olika normer i deras lärarutbildning med hjälp av genussystemets 

dikotomi och hierarki. Dessa två begrepp kommer hjälpa till att analysera resultatet från 

intervjupersonernas svar.  
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5. Metod 
Metodkapitlet tar upp vilka metoder studien har använt sig av för att kunna besvara studiens 

syfte och frågeställningar. Delarna som inkluderas under metod är metodval, fokusgrupp, 

urval, tillvägagångsätt, bearbetning och analys samt etiska aspekter.  

5.1 Metodval  
I studien har det används en kvalitativ ansats. En kvalitativ metod är en forskningsstrategi 

som lägger fokus på åsikter, tankar och ord (Bryman, 2011:150). Valet av metoden var 

avgörande för att kunna få svar på syftet och frågeställningarna i studien. Forskarens syfte 

med intervju är att skapa en närmare relation med intervjupersonen för att undersöka 

personens värderingar, upplevelser och tankar. Metoden har som grund att samla in 

information från personer som berör forskningsområdet (Kaijser & Öhlander, 2011:30).  

 

Undersökningsmetoden som används i studien är av kvalitativa semistrukturerade intervjuer, 

med semistrukturerad intervjumetod träffas personer och pratar om ett specifikt ämne 

(Bryman, 2011:203).  Enligt Holme och Solvang (1997) är det förtroende en viktig aspekt för 

att skapa tillit mellan intervjuaren och informanterna för att få ett så ärligt svar på frågorna 

(Holme & Solvang, 1997:105). Semistrukturerade intervjuer är inte ute efter att mäta frågor 

som går att svara ja och nej på, utan istället intervjupersonernas åsikter. Intervjupersonerna 

hade en möjlighet att svara mer utförligt på frågorna, vilket lede till följdfrågor på frågorna 

som ställts (Eliasson, 2013:26). 

5.2 Fokusgrupper 
Studien använder sig av fokusgrupper för att kunna besvara frågeställningarna i studien. 

Halkier (2010) påpekar att fokusgruppsforskning är en forskningsmetod där data produceras 

när en grupp samtalar med varandra om ett specifikt ämne som forskaren har bestämt, det är 

gruppinteraktionen och forskarens ämne som är kännetecken för fokusgrupper. Fokusgrupp 

ger möjlighet att deltagarna i samtal med andra deltagare uttrycker sådant som de annars inte 

hade gjort vid en enskild intervju, därför är fokusgrupper särskilt bra på att producera 

information (Halkier, 2010:7-8). Fördel med fokusgrupp är att fokusgrupper är bra på att lyfta 

fram gruppens tolkningar, normer och interaktioner, nackdelen med fokusgrupp är att det inte 

är anpassat för att samla in data om individens enskilda livsvärldar (Halkier, 2010:10). I 

studien har det genomförts intervjuer på personer som utbildar sig till lärare i idrott och hälsa. 

Syftet med att intervjua lärarstudenter var för att ta reda på hur de har tänkt arbeta med att 
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försöka motverka stereotypa föreställningar om vad som anses vara manligt och kvinnligt i 

lektionsundervisningen.  

5.3 Urval  
Studien har utförts på ett universitet i södra Sverige. Namnet	  på	  universitetet	  nämns	  inte	  

för	  att	  det	  ska	  förbli	  anonymt. I studien valdes ett bekvämlighetsurval vilket är ett effektivt, 

ekonomiskt och ett enkelt sätt att hitta intervjupersonerna till studiens undersökning eftersom 

det fanns begränsad med tid vilket gjorde att valet blev att intervjua personer i närheten 

(Hassmén & Hassmén, 2008:109). Ett kriterium för att intervjupersonerna skulle delta i 

undersökningen var att intervjupersonerna var tvungna att vara lärarstudenter i ämnet Idrott 

och hälsa. Dessutom skulle lärarstudenterna utbilda sig till gymnasielärare och gå termin 9 

vilket är i slutet av utbildningen. Intervjupersonerna delades upp i tre stycken fokusgrupper 

med 3-4 personer i, för att alla personerna skulle kunna få säga sitt vilket blir lättare i en 

mindre grupp. Det har fullföljt tio intervjuer med lärarstudenter i ämnet Idrott och hälsa i 

studien.	  Intervjupersonernas	  kön	  nämns	  inte	  i	  studien.	  Dels	  för	  att	  öka	  

intervjupersonernas	  konfidentialitet eftersom det är ett ojämnt antal pojkar och flickor i 

klassen bland lärarstudenterna i termin nio som utbilda sig till gymnasielärare, samt att 

studiens syfte är inte att undersöka de olika könens svar i resultatet. 

	  

5.4 Tillvägagångsätt  
Innan intervjuerna började på intervjupersoner gjordes en pilotintervju på en bekant. Detta 

gjordes för att se om frågorna gick att svara på ett sätt som skulle hjälpa studien att få svar på 

föreställningar samt att det skulle leda till att båda partnerna under intervjun skulle bli bekväm 

och lugn. Bryman (2012) menar, för att se om frågorna fungerar är det bra att göra 

pilotintervjuer, men även att personen som utför intervjuerna ska bli bekväm i 

intervjumetoden (Bryman, 2012:442). Studiens intervjupersoner gick att få tag i genom att 

fråga lärarstudenter som inriktar sig på ämnet idrott och hälsa om de skulle kunna tänka sig att 

medverka i studien och där av bli intervjuade. Efter att fått ett godkännande till att intervju 

bokades en tid för intervju. För att se till att intervjupersonerna skulle känna sig tryggare fick 

de möjlighet att själva bestämma platsen vart intervjun skulle äga rum (Repstad, 2007:95). 

Två av grupperna gick med på en valfri plats där intervjun skulle äga rum och den sista 

gruppen hade ett grupprum i en av universitetets byggnader. De övriga två grupperna 

intervjuades i ett grupprum på universitetets bibliotek för att stänga ute oväsen, vilket 
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underlättade att lyssna på inspelningen under transkriberingen. Väl under intervjun frågades 

intervjupersonerna om det fanns några oklarheter och informerade även intervjupersonerna 

om de etiska aspekterna, innan intervjun lästes syftet och frågeställningarna upp för att 

klargöra vad intervjun skulle handla om (Bryman, 2011:212). Intervjuerna spelades in på 

mobilen för att kunna skriva ut intervjupersonernas ord, vilket är något man bör göra i en 

kvalitativ studie (Patel & Davidson, 2011:102). Intervjuerna spelades in och för att kunna 

använda det intervjupersonerna har sagt är man tvungen att transkribera svaren för att kunna 

använda det som yttrats i studien. Det kan ta flera timmar att transkribera vad de har sagts och 

det gjorde det även för denna studie (Kaijser & Öhlander, 2011:107). En nackdel med att 

intervjua är att de kan uppleva frågorna för personliga och inte vågar svara ärligt (Bryman, 

2011:203-204). Det som upplevdes var att intervjupersonerna pratade fritt om vad de tyckte 

och svarade ärligt trots att det var andra intervjupersoner i samma rum. 

5.5 Bearbetning och analys 
Efter varje fokusgrupp transkriberades materialet direkt för att transkribera tar mycket tid 

samt att minnet fortfarande var färskt för att kunna känna igen rösten av vem som gav de 

olika svaren på frågorna (Repstad, 2007:92-93). När transkriberingen väl var klar gick det att 

se likheter och olikheter i materialet från intervjupersonerna. Det insamlade resultatet skrevs 

ner utifrån studiens föreställningar för att få svar på studiens syfte och för att sammankoppla 

svaren från materialet har svaren delat in i teman i resultatavsnittet. Patel och Davidson 

(2011) menar att det är viktigt att skriva ut citat om vad intervjupersonerna har sagt i 

resultatdelen, för att öka textens trovärdighet. Det blir även mer intressantare för läsaren om 

det finns citat i texten, vilket även denna studie gör för att fånga läsarens intresse. Studiens 

trovärdighet ökar när det går att utläsa intervjupersonens egna ord. 

5.6 Etiska aspekter 
Det är viktigt att tänka på de etiska aspekterna för att skydda individerna från att utsättas för 

psykisk skada, kränkning eller förödmjukelse. För att skydda intervjupersonerna från detta 

finns fyra huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002:5-6).  

 

Informationskravet innebär att intervjuaren skall informera intervjupersonerna som deltar i 

undersökningen om studiens syfte, personernas rättigheter, att deltagandet i forskningen är 

frivilligt och att informationen som samlas in endast kommer att användas för forskning 
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(Vetenskapsrådet, 2002:7-8). Informationskravet användes i forskningen genom att 

intervjupersonerna informerades om studiens syfte och personernas rättigheter. Dessutom 

informerades intervjupersonerna om att allt som de sagt kommer endast att användas till 

forskning och inte till något annat. Samtyckeskravet behandlar att intervjupersonerna i 

undersökningen har rätt att själva bestämma över sin delaktighet i forskningen 

(Vetenskapsrådet, 2002:9-10). Det förklarades för intervjupersonerna om deras rätt att 

bestämma över om de ville delta i intervjun samt att de hade rätt att avbryta intervjun om de 

inte tycke att det känns rätt. Det berättades även om att det är frivilligt och de inte kommer 

inte bli tvingade att att fortsätta intervjun om de väljer att avbryta intervjun. 

Konfidentialitetskravet innebär att intervjupersonerna som intervjuas informeras om att de har 

rätt till anonymitet, vilket betyder att personuppgifter som är kopplade till intervjupersonerna 

inte är tillgängliga för obehöriga (Vetenskapsrådet, 2002:12). För att förhindra att 

intervjupersonernas identitet skall kunna spåras har deras fingerat namnen för att öka deras 

anonymitet. Nyttjandekravet innebär att allt material som samlas in från enskilda individer 

under intervjun endast får användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002:14). 

Intervjupersonerna informerades om att allt de sagt kommer enbart att användas för forskning. 
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6. Resultat och analys 
I detta kapitel kommer studiens resultat och analys presenteras. Resultatet kommer att 

presenteras under fyra olika teman som är kopplade till de två frågeställningar som ligger till 

grund för studien. Under varje tema följer även en analys baserat på studiens teoretiska 

ramverk.	  

6.1 Tolkning av begreppen 
6.1.1 Stereotypa föreställningar om kön 

Utifrån intervjupersonernas utsagor går det att konstatera att begreppet stereotypa 

föreställningar när det handlar om kön var ett främmande begrepp innan lärarstudenterna 

började lärarutbildningen. Det är inget de har lagt fokus eller tänkt på eftersom det inte är 

något begrepp som används i vardagen. Flera av lärarstudenterna kunde inte svara direkt utan 

behövde tid för att försöka minnas tillbaka om de har någon gång har hört ordet under sin 

egen skolgång, vilket nedanstående citaten bekräftar:  

Har jag nog aldrig tänkt på stereotypa föreställningar innan jag 

började på utbildningen, aldrig pratat om det. Inte ens på gymnasiet 

(Lärarstudent 4). 

Citatet under stryker föregående citat: 

Har inte heller hört det förut, inget begrepp man tänker på i vardagen 

(Lärarstudent 6). 

Det som går att utläsa i citaten ovanför är att personerna aldrig pratat om stereotypa 

föreställningar om kön. Personerna har inte pratat om det i sin vardag, men aldrig heller under 

personens skolgång. Intervjupersonerna har aldrig heller hört stereotypa föreställningar i 

anknytning till kön utan enbart att man har fördomar mer mot en viss grupp som till exempel 

att personer från Småland är ”snåla”.  

Resultatet visade även att de inte fått någon direkt förklaring om vad stereotypa 

föreställningar betyder och hur man ska motverka det. Dessutom ansåg alla intervjupersoner 

att de var viktigt att motverka stereotypa föreställningar för att få en mer jämställd lektion, där 

både pojkar och flickor blir värderade lika mycket oavsett kön. En intervjuperson berättar att 
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som lärare är du en förebild och då ska man inte trampa någon på tårna, läraren ska inte se ner 

på elevens intressen eller någon av klasskamraterna eftersom alla har olika intressen.  

Dans är något de flest tog upp när det gällde att försöka motverka stereotypa föreställningar i 

skolan: 

Se till att ingen blir kränkt är en viktig del i det hela. Om vi tar dans, 

vem säger att en tjej inte kan vara en som styr. Man kan träna på 

båda stegen. Rörelsekulturen är det traditionellt att killen styr och 

tjejen blir styrd. Jag tolkar rörelsekulturen som att man ska dansa i 

par, inte att det måste vara en kille eller tjej. Vi lever inte på 1800-

talet. Det står inget att killen ska styra i kursplanen. Vi kämpar för 

ett friare samhälle varför ska vi då sätta gränser vem som ska få 

dansa med vem, det finns vissa som känner sig som ett annat kön 

eller att man är homosexuell, vilket innebär att du kommer dansa 

med ditt egna kön troligtvis och då är det viktigt att man kan både 

följa eller bli följd (Lärarstudent 5). 

Intervjupersoner talade även om det svenska samhället och hur tiden har en påverkan på vad 

som anses vara det normala och stereotypa för de olika könen i skolan, eftersom skolan är en 

del av samhället. Intervjupersonerna påpekar att kvinnan blir underordnad och trycks ner trots 

att alla är lika mycket värda. Vidare nämns det att skolan bör vara en plats som ska kämpa för 

att motverka stereotypa föreställningar om alla lärare arbetar för det hade det varit ”jättebra” 

men tyvärr gör inte alla det. Intervjupersonerna framhäver att det inte är svårt att berätta för 

eleverna att det inte är något speciellt för det kvinnliga könet att man dansar och att det inte är 

en kvinnlig egenskap. En intervjuperson uttryckte sig om samhällets förändring på följande 

sätt: 

Styrketräning är något som är inne just nu och det kan vara jobbigt 

för tjejerna eftersom det anses manligt att vara biffig och då vill man 

inte det eller vågar inte gå till gymmet och ställa sig där mellan alla 

killar som lyfter jättemycket. Det är viktigt att verkligen jobba för att 

bryta det. Alla ska våga ta för sig, vara den man vill och göra vad 

man vill (Lärarstudent 9). 
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Intervjupersonerna nämnde att vi är orsaken till de stereotypa föreställningarna eftersom vi lär 

oss vad som är rätt och fel och vi är med om att bygga upp att det är kvinnligt att dansa och 

manligt att vara stark, de nämner att de nya lärarna bör se till att bryta ner dessa 

föreställningar om vad som anses vara manligt och kvinnligt. 

 

Utifrån intervjupersonernas uttalanden går det att se att de har en mer övergripande kunskap 

när det kommer till begreppen genus, jämställdhet, manligt/kvinnligt och jämställd 

undervisning. På genus svarade alla vad som är manligt och kvinnligt:  

Det är något socialt konstruerat som vi människor har skapat själva, 

vad som anses vara manligt/kvinnligt. Dessutom tycker jag att det är 

ett ord som har missbrukats och används i fel lägen, fast det är 

viktigt att prata om det (Lärarstudent 5). 

Jämställdhet var även det något alla intervjupersoner sa detsamma om och det var att det 

innebär lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Det nämndes även vad som anses vara 

manligt och kvinnligt inom idrotten, att bollspel är manligt och det är kvinnligt att dansa. 

Varför de har dessa förutfattade meningar är på grund av deras gamla lärare i idrott och hälsa. 

Enligt intervjupersonerna är det så eftersom deras gamla lärare har använt ord som tyder på 

att de skiljer på könen, såsom flicksteg och pojksteg inom dans samt att pojken ska leda 

flickan. Lärarstudenterna nämner att det inte går att klandra de gamla lärarna som studerade 

till lärare för många år sedan, men de nya lärarstudenterna är uppväxta med ett annat 

förhållningssätt och hoppas att de ska kunna bryta de stereotypa föreställningarna som finns 

om vad som anses vara manligt och kvinnligt. Resultatet visar att intervjupersonerna tycker 

att det är viktigt med en jämställd undervisning för att eleverna ska kunna känna att båda 

könen får lika mycket att säga till om och påverka undervisningen samt att ha rätten att delta 

på sina egna villkor.  

6.1.2 Analys 

Utifrån de resultat som redovisats ovan går det att konstatera att lärarstudenterna anser att det 

är viktigt att motverka genussystemets dikotomi för att få mer jämställda lektioner i idrott och 

hälsa, vilket leder till att flickor och pojkar blir värderade lika mycket oavsett kön. Om en 

pojke gillar dans eller en flicka gillar att styrketräna ska de inte känna sig annorlunda. Att 

bryta elevernas föreställningar om vad som är en manlig eller en kvinnlig aktivitet bör ses 
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som en grundpelare. Utifrån Hirdmans (2004) teoretiska perspektiv tolkas det att 

lärarstudenterna vill bryta föreställningarna utifrån genussystemets dikotomi som skapar 

föreställningar, vilket innebär att det som är manligt och kvinnligt inte ska blandas och ska 

dessutom hållas isär ifrån varandra, dessutom ses de som varandras motsatser. Vi lever i ett 

samhälle som Hirdman (2004) förklarar styrs av ett genussystem där vi redan har bestämda 

föreställningar och förväntningar om vad kvinnan och mannen ska göra och ägna sig åt, vilket 

lärarstudenterna är medvetna om. Lärarstudenternas utsagor går att förstå utifrån Gemzöes 

(2014) begrepp ”räckvidd av genus” som används i hennes genussystem. De menar t.ex. på att 

dans blir påverkat av genusuppdelningen eftersom dans är genuskodad som en ”flick”-

aktivitet. Lärarstudenterna påpekar att det är deras uppgift nu att motverka dessa stereotypa 

föreställningar som finns i vårt samhälle för att se till att dans blir könsneutralt. 

 

Resultatet visar att lärarstudenterna är kritiska till genussystemets dikotomi och hierarki i 

samhället och även läroplanen Lgr 11 som hävdar att läraren inom idrott och hälsa ska lära ut 

traditionella danser (Skolverket, 2011:53). De vill ha en tydligare kursplan för att veta vad 

rörelsekulturen kräver. Föreställningar om att pojkarna ska styra och flickorna ska leda visar 

på det Hirdman (2004) menar med hierarki om att mannen är normen och kvinnan är 

annorlunda i samhället. Intervjupersonerna menar på att vi lever i ett samhälle som sätter 

gränser för vem man ska dansa med. Vem säger att två pojkar inte kan dansa tillsammans 

eller två flickor? Sverige är ett land där det är fritt att vara vem man vill och vara ihop med 

vem man vill, det innebär att man troligtvis kommer dansa med en person av samma kön och 

då är det viktigt att läraren i idrott och hälsa inte sätter gränser, utan istället lär ut båda stegen 

för båda könen. Hirdman (1998) påpekar att varje tids samhälle har olika genussystem med 

dikotomi- och hierarkimönster för könen. Lärarstudenterna menar på att det är de som ska 

bryta dessa stereotypa föreställningar som finns om vad som anses vara manligt eller 

kvinnligt inom idrotten.  

6.2 Utbildningen 
När frågan kom hur begreppet har förändrats från hur lärarstudenterna såg på det innan till 

under utbildningen svarade de flesta intervjupersonerna att de varken har diskuterat stereotypa 

könsmönster eller om vad som anses vara manligt eller kvinnligt. Majoriteten nämnde även 

att de inte fått någon kunskap i utbildningen hur man ska motverka det i praktiken. Enligt 

intervjupersonerna lyfter inte universitetslärarna en direkt dialog med lärarstudenterna hur 

man ska arbeta för att motverka detta. De har heller aldrig fått några specifika uppgifter under 
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utbildningen där det står hur man ska arbeta med att motverka eller att tänka på. Därför hade 

de önskat att ha praktiska övningar som får lärarstudenterna att träna på detta. En lärarstudent 

berättade att vissa lär sig genom att läsa och vissa lär sig genom att göra med att citera 

”learning by doing”. Även flera andra intervjupersoner nämnde att de inte pratat om 

begreppet i sig, utan mer runt om kring stereotypa föreställningar: 

Nä ingen speciell uppgift som har gjort att vi fått träna på det. bara 

lite runt om kring det i vissa uvk-kurser, runt om kring begreppet. På 

idrotten har vi pratar om att få med alla elever men inte hur man 

bryter stereotypa föreställningar när det kommer till kön. Vi har inte 

pratat om själva begreppet och hur man gör det i praktiken 

(Lärarstudent 8). 

Utifrån intervjupersonernas svar går det att utläsa att lärarstudenterna inte upplever att 

universitetsläraren medvetet lyfter upp frågor och problematik kring stereotypa föreställningar 

i lektionerna. Lärarstudenterna menar att de inte kan minnas om att läraren lyft upp stereotypa 

föreställningar om manligt och kvinnligt i utbildningen, istället har de fått i uppgift att leta i 

skolverket vad som kan kopplas till genus. Det nämnas även det som utbildningen har lyft upp 

är jämställdhet, funktionshinder och genus men aldrig någon gång där det är tydligt att de har 

sagt rätt ut om stereotypa föreställningar eller hur de ska arbeta aktivt med att motverka 

stereotypa föreställningar. Lärarstudenterna konstaterade att begreppet aldrig lyfts direkt utan 

bara i närliggande området stereotypa föreställningar. Det enda lärarstudenterna kunde 

komma på som universitetslärarna nämnt är att som lärare ska man arbeta mindre med 

bollspel för att de kan vara mer gynnande för pojkarna. En intervjuperson uttryckte sig: 

Inte om just stereotypa föreställningar, bara genus lite i dans, att vi 

inte ska använda oss av kille och tjej steg, istället säga steg 1 och 

steg 2 och att alla ska kunna alla danssteg men då har vi med bara 

pratat runt om det istället för att lyfta det direkt. Till exempel att 

förklara detta gör vi för att bryta stereotypa föreställningar. Det 

framkommer inte utan det är något vi själva får tänka på i sådana 

fall, de kanske räknar att vi ska kunna det, men det är ju inte en 

självklarhet att alla förstår.  Det skadar ju inte att vara för tydlig, vi 

ska ju vara tydliga, då kan de med vara det (Lärarstudent 7). 
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Ytterligare nämndes det om universitetsläraren har pratat om stereotypa föreställningar så är 

de enbart om det har uppstått ett problem på lektionen och då måste det hända något om 

universitetsläraren ska lyfta det. Läraren lyfter aldrig upp problematiken själv utan det var 

tvungen att ske något och utöver det blev det en diskussion i efterhand. 

Utifrån intervjupersonernas svar går det att utläsa att lärarstudenterna inte kunde komma på 

några speciella strategier de har fått lära sig under utbildningen för att motverka de stereotypa 

föreställningarna som finns, utan de har enbart fått lära sig att ta diskussionen om en uppstår. 

Lärarstudenterna berättar att universitetslärarna uppmuntrar lärarstudenterna att diskutera det 

på temadagar i skolan, lärarstudenterna menar på att det inte hjälper med temadagar för att 

motverka stereotypa föreställningar. Det måste vara integrerad i den allmänna undervisningen 

för att undvika mobbning. En intervjuperson uttalade sig: 

Nej några specifika strategier för att motverka stereotypa 

föreställningar har vi inte gått igenom. Åter igen vi har bara 

diskuterat men ingen specifik strategi. Finns säkert jättebra saker 

som finns som vi ska tänka på och kan göra men de har inte 

framkommit (Lärarstudent 6). 

Utifrån intervjupersonerna kan man även se att de önskade sig mer seminarier och praktiska 

situationer för att få mer kunskap om att kunna motverka stereotypa föreställningar om vad 

som anses vara manligt eller kvinnligt. Lärarstudenterna menar på att man lär sig en del 

genom teori men hade önskat mer praktiska fall, för de anser att man lär sig bättre genom det 

för att man får en visuell bild. Dessutom menar de på att under seminarierna har det enbart 

pratats om genus, lärarstudenterna hade önskat att universitetsläraren är med i diskussionerna 

med lärarstudenterna för att vägleda och öppna vyerna för alla på seminariet. Dessutom går 

det att konstatera att det är viktigt med praktiska fall eftersom det kommer underlätta för dem 

i arbetslivet. vilket nedanstående citat bekräftar: 

Praktiskt, man vill ha verktyg som man kan ta sig ut i arbetslivet sen 

och det har vi inte fått, det kan vara enkelt men bara att man visar 

det hur det är i salen. Tänk på det här, tänk på detta. Det är ju 

jättelätt att man tänker fel för alla även på lätta grejer också 

(Lärarstudent 8). 
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Ytterligare nämns det att lärarstudenterna önskade att det hade kommit en mindre homogen 

grupp från högstadiet till universitet som de ska undervisa i. Till exempel en klass som 

majoriteten är pojkar och lektion ska innehålla dans, eller en klass där flickorna dominerar 

och undervisningen ska innehålla övningar som anses vara manligt. När det kom till vilka 

begrepp som lyfts upp i utbildningen svarade alla intervjupersoner att genus är det som har 

diskuterats mest om i idrott och hälsa utbildningen men även rätt mycket i Uvk-kurserna. Det 

nämns även att jämställdhet dykt upp men inte lika mycket som genus, dessutom har 

begreppet kön nämnts rätt mycket. Minst har stereotypa föreställningar nämnts vilket även 

alla lärarstudenter påpekar: 

Genus har vi pratat mest om, lite mindre gäller jämställdhet men 

stereotypa föreställningar har vi inte pratat något om vilket är helt 

sjukt (Lärarstudent 7). 

Utifrån citatet ovanför visar det på att lärarstudenterna inte är nöjda med att utbildningen inte 

har lyft stereotypa föreställningar om kön tillräckligt mycket. 

6.2.1 Framtida yrket 

Utifrån intervjupersonernas utsagor går det att fastställa att de kommer ha nytta av det 

lärarutbildningen har lärt dem om att motverka stereotypa föreställningar trots att det inte är 

så mycket som de hade önskat, för de känner att det hade behövts mer av det och mindre delar 

av annat som lyfts i utbildningen. Ett exempel är att de önskar mer praktik och mindre 

uppsatser eftersom de känner att de lär sig mer av praktiska saker än att bara skriva uppsatser. 

En intervjuperson uttrycker sig på detta viset: 

Klart man har nytta av det. vi som lärare ska inte vara den som sprider 

och spä på, eleverna tar ju ändå efter vad vi säger och vad vi gör. Men 

hur ska vi få in det om vi inte har tränat på det. mycket handlar om att 

ta det när det kommer, det är det vi har lärt oss här, men inte hur man 

ska ta det (Lärarstudent 7). 

Intervjupersonerna anser även att man som lärare bör tänka på hur man talar, för som lärare 

ska man även vara en förebild. Som lärare är det viktigt att välja sina ord väl genom att inte 

använda ord som elever använder som ”flickarmhävningar” istället för armhävningar på knä 

och ”kärringarack” istället för det platta racket i brännboll.  Det leder inte till att motverka 
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kränkning mot könen. Ett annat viktigt uppdrag lärarna bör ha enligt intervjupersonerna är att 

förbättra elevernas kvinnosyn och deras språkbruk. Det nämndes som viktigt att om någon 

skriker ett könsord ska man våga visa att man inte accepterar sådant beteende. 

Intervjupersonerna är enade om att redan på de lägre stadierna i skolan bör eleverna få 

kunskap om vad genus och jämställdhet är för att de inte ska få förutfattade meningar om vad 

som anses vara manligt och kvinnligt. Dessutom upplever lärarstudenterna att de inte har fått 

tillräckligt med kunskap om stereotypa föreställningar när det handlar om kön. Samtliga 

lärarstudenter svarade nej om att det inte fått så mycket som de skulle behövt, de känner inte 

att de har fått tillräckligt på fötterna i dagsläget. En lärarstudent hade önskat få tillräckligt 

med kunskap för att en diskussion om stereotypa förställningar om kön inte ens ska komma 

på tal: 

Jag känner inte mig förberedd, jag kanske kan ta några diskussioner, 

men man ville ju arbeta och motverka så dessa saker inte uppstår 

(Lärarstudent 3). 

Lärarstudenterna poängterar att det blir svårt som gymnasielärare att påverka 

gymnasieleverna om de lägre stadierna inte har arbetat med stereotypa föreställningar om 

kön. De menar på att det är relativt sent att tala om könsmönster i gymnasiet, förskolan ska 

vara grunden och sedan ska man utveckla och prata mer om det i de högre stadierna. I tonåren 

har eleverna redan sina förutfattade meningar och det blir svårare att motverka dem. 

6.2.2 Analys 

Lärarstudenterna menar att allt inte handlar om hur lärarna gör som att dela upp utifrån 

intressen utan det handlar även om hur man talar som lärare. Det går inte att tala och handla 

på olika sätt. Om läraren använder sig av stereotypa ord som elever brukar använda sig av 

som ”flickarmhävningar” istället för armhävningar på knä och ”kärringarack” istället för det 

platta racket i brännboll, leder det att läraren förstärker genussystemets dikotomi. Dessutom 

visar resultatet att lärarstudenterna anser att det är viktigt att få alla elever nöjda på 

lektionerna oavsett aktivitet. Därför är det viktigt att lärarna bland de lägre åldrarna i skolan 

pratar om stereotypa föreställningar, för när barnen kommer upp i tonåren har de redan sina 

förutfattade meningar och det blir svårare att ändra deras tankesätt kring dikotomi och 

hierarki.  
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Utifrån Hirdmans (2004) teoretiska perspektiv går det att se att lärarstudenterna vill bryta det 

kulturella, historiska och sociala könets hierarki och dikotomi. Hirdman (2003) benämner att 

genusskapandet är svårt att bryta om vad som anses vara en kvinna och en man. 

Genussystemets hierarki som vi bär runt på är att mannen är normen inom idrottsvärlden för 

idrott anses vara tillämpad för mannen och då blir kvinnan den annorlunda. Enligt Hirdman 

(2007) fostrar vi in genussystemets dikotomi och hierarki om vad som är manligt och 

kvinnligt för det är inget medfött hos människan. Dessa könsmönster upprätthålls både av 

män och kvinnor. Utifrån lärarstudenternas utsagor går det att utläsa att lärarstudenterna vill 

att både flickornas och pojkarnas intressen ska värderas lika högt, därför är det viktigt att 

förklara för eleverna att allt handlar om individuella intressen och inte kvinnliga eller manliga 

intressen som genussystemets dikotomi menar på. Det blir svårt att bryta normer när mannen 

är normen i samhällets hierarki, men enligt de nyexaminerade lärarstudenterna är det de som 

ska motverka de olika mönstren som könen ska följa för att de ska anses vara normala. 

Samtidigt menar lärarstudenterna på att de behöver hjälp från lärarutbildning för att kunna 

underlätta för dem i arbetslivet om hur läraren ska bryta ner genussystemets dikotomi och 

hierarki inom idrotten. Lärarstudenterna påpekar att Gemzöes (2014) begrepp styrka som 

används i hennes genussystem är något som bör genomsyra utbildningen. De menar på att det 

är viktigt att lärarutbildningen lär ut hur man kan bryta ner föreställningar om manligt och 

kvinnligt för att se till att kunna minska på det som är genusbestämt, eftersom de anser att det 

fortsatt är viktigt att prata om genus i dagens samhälle.	    
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7. Diskussion 
I diskussionskapitlet presenteras studiens diskussion av resultatet i relation till tidigare 

forskning. Dessutom tar kapitlet upp en metoddiskussion, tankar om vidare forskning på 

området och en sammanfattning av studien. 

7.1 Resultatdiskussion 
7.1.1 Kunskap om begreppet 

Utifrån de svar intervjupersonerna har gett vet de att skolan måste arbeta med att försöka 

motverka stereotypa föreställningar om könet, trots att de inte har fått en tydlig beskrivning 

om själva begreppet i sig. I likhet med Fagrells (2000) avhandling att det är viktigt att bryta 

stereotypa förställningar av aktiviteter som anses vara manliga eller kvinnliga. 

Intervjupersonerna vill bryta bilden om att pojkar passar till vissa idrotter och att flickor 

passar till vissa andra idrotter. Dessutom ansåg intervjupersoner att det leder till en mer 

jämställd undervisning, där både pojkar och flickor blir värderade lika mycket oavsett kön. 

Alla lärare på skolan ska vara förebilder och då ska man se till att inte kränka eller lägga upp 

undervisningen så eleverna känner sig annorlunda. Gannerud (2009) och Wernersson (2009) 

anser att det finns lärare i idrott och hälsa som anser att jämställdhetsfrågan inte är relevant i 

deras undervisning vilket indikerar brist på intresse, engagemang och kunskap. Även 

förskolelärare anser att ett jämställdhetsarbete inte passar för åldersgruppen som de arbetar 

med. Resultatet i denna studie visar att intervjupersonerna har haft lärare i sin skolgång likt de 

som Gannerud (2009) och Wernersson (2009) lyfter i sina studier. Intervjupersonerna i denna 

studie vill inte vara som sina gamla lärare och menar på att de ska kämpa för en jämställd 

lektion där de utmanar och att motverkar stereotypa föreställningar om kön. Dessutom talar 

lärarstudenterna om att de anser att redan i förskolan ska begreppen talas om, för att redan där 

kunna påverka barnen så att de inte få förutfattade meningar om vad som anses vara manligt 

eller kvinnligt. Intervjupersonerna menar på om läraren får den kunskap som behövs, behöver 

inte eleverna känna att de är ”onormala”.  

 

Larsson och Redelius (2004) och Larssons (2010) studier visar på att en orsak till varför 

läraren i idrott och hälsa har olika förväntningar på sina elever är att nästan två tredjedelar av 

lärarna har inte har fått utbildning om jämställdhet och könsmönster. Detta leder till att 

läraren vid bemötandet skiljer på könen och har olika förväntningar på dem. I likhet med 

Intervjupersonernas svar från föregående studier visar denna studie på att de inte vill vara 

lärare som har olika förväntningar och säger att det viktigt med en jämställd undervisning. 
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Detta för att deras elever ska kunna känna att båda könen får lika mycket att säga till om, samt 

att ha rätten att delta på sina egna villkor. Detta liknar det Lentillon, Cogerino, och Kaestner 

(2006) anser om att idrott och hälsa lektionerna har blivit mer jämställda jämfört med tidigare. 

Hirdman (1998) framhäver att varje tids samhälle har olika mönster för könen som de ska 

följa för att anses vara den normala och att både män och kvinnor upprätthåller det. 

Ambjörnsson (2011), Wikander (1999) och SOU (2005) menar precis som Hirdman att varje 

tids samhälle har olika värderingar, förställningar och normer. De menar på att vissa saker har 

ändrats genom åren t.ex. att färgen rosa var en manlig färg före 1950-talet och blå var en 

kvinnlig färg vilka de inte längre är i vårt samhälle idag. Dessutom går det att se att vårt 

samhälle är mer jämställt eftersom kvinnor har fått rätten att arbeta, samt att lönen ska 

bestämmas individernas förmågor inte deras kön. Dessutom anser Ekström (2001) och 

Andreasson och Johansson (2014) även att vårt ideal har förändrats genom i historien från att 

vara tjock till att vara stark, vältränad och smal både bland kvinnor och män.  Detta går även 

att se i intervjupersonernas uttalande. Vidare menar de att vi i samhället är orsaken till att det 

inte är lika jämställt som det borde vara eftersom vi lär oss vad som är rätt och fel, vi är med 

om att bygga upp att det är kvinnligt att dansa och manligt att vara stark. De nya lärarna är 

med i det nya samhällsbygget och ska därför se till att bryta ner dessa föreställningar om vad 

som anses vara manligt och kvinnligt. 

 

Lentillon, Cogerino, Kaestner (2006) och Hirdman (2004) menar att flickorna riskerar 

fortfarande att bli offer i ämnet eftersom ämnet är manligt inspirerat. Det kvinnliga könet får 

inte lika stor uppmärksamhet eftersom många lektioner består av fysiska aktiviteter som har 

en mer maskulin kodning. Pojkarna blir normen och flickorna det onormala. Utifrån det som 

nämnts ovanför menar intervjupersonerna på att det är viktigt som lärare att dölja mönster 

som leder till att pojkarna ska få mer uppmärksamhet än flickorna på grund av deras kön. 

Intervjupersonerna menar på att man ska ta bort allt som handlar om kön för att se till att båda 

könen ska känna sig lika mycket värda. I dans bör man säga följa och följare istället för att 

mannen styr och kvinnan följer efter. Båda könen bör träna på båda stegen för att ta bort 

hierarkin att mannen är normen och kvinnan är det underordnade.  

 

Svaret på studiens första frågeställning är att stereotypa föreställningar om kön fortfarande är 

ett oklart begrepp som lärarstudenterna upplever att de inte har fullt förståelse för, men 

samtidigt menar lärarstudenterna att det är viktigt att försöka bryta föreställningar om vilket 

kön som ”passar” till vilken idrott. Detta kan leda till mer jämställda lektioner i idrott och 
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hälsa, där både pojkar och flickor blir värderade lika mycket oavsett kön. Det handlar om att 

veta att eleverna har olika intressen inte att det finns kvinnliga eller manliga intressen.  

Dessutom vill lärarstudenterna inte bli som sin gamla lärare i idrott och hälsa för att de inte 

arbetade för att motverka stereotypa föreställningar om kön, vilket studiens intervjupersoner 

strävar efter att göra i sin framtida undervisning. 

 

7.1.2 Lärarutbildningen 

Intervjupersonerna nämner att de inte fått någon kunskap i utbildningen om hur de ska 

motverka stereotypa föreställningar om kön i praktiken. Det beror på att universitetslärarna 

inte lyfter en direkt dialog med lärarstudenterna om hur man ska arbeta för att motverka. 

Lärarstudenterna menar på att de aldrig har fått några specifika uppgifter under utbildningen 

som specificerar sig på hur man ska handskas med stereotypa föreställningar. Redelius (2009) 

samt Eccles och Wigfield (1995) menar att läraren och dennes lektionsupplägg är en 

bidragande faktor till traditionella könsmönster. Om läraren inte berättar hur man bryter 

traditionella könsmönster kommer studenterna anse att det är ”normalt”. Utifrån de svar 

intervjupersonerna har gett går det även att se en tydlig likhet med Larssons (2009) 

avhandling som menar att idrottsutbildningarna har svårt att utmana stereotypa 

föreställningar. 

 

Det som går att utläsa utifrån resultatet är att lärarstudenterna känner att de inte fått tillräckligt 

med kunskap om stereotypa föreställningar och hur man ska motverka dem i sin utbildning. 

Thavenius (2005) och Wirén Åkesson (2014) anser förvisso att kunskap blir svårt att lära 

genom att enbart sätta krav på utbildningen. De menar på att utbildningen inte kan påverka 

vilken kunskap som ska tillämpas eftersom staten är det som styr och formar utbildningen. 

Utifrån Wirén Åkessons (2014) begrepp akademiseringsprocessen går det att se att 

utbildningen inte kan påverka studenterna själv om hur de ska inskaffa sin kunskap, eftersom 

kunskap är beroende av tre arenor och utbildningen är enbart en av dessa. Dessutom menar 

Wirén Åkesson (2014) att utbildningen är beroende av forskning och arbetsfältet samt att 

kunskap produceras, förmedlas och tillämpas olika mycket på de olika arenorna beroende på 

vilken kunskap det är. Detta är i linje med det som Persson och Nordänger (2006) anser, 

nämligen att utbildningen bidrar till personlig utveckling som tillför att lärarstudenterna vågar 

stå för sina nya åsikter och synsätt. Intervjupersonerna upplever inte att universitetsläraren 

medvetet lyfter upp frågor och problematik kring stereotypa föreställningar. Istället har de fått 

i uppgift att leta i skolverket vad som kan kopplas till genus, men aldrig någon gång där det är 
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tydligt att universitetsläraren har berättat om stereotypa föreställningar eller hur de ska arbeta 

aktivt med att motverka stereotypa föreställningar.  

 

Lärarstudenterna konstaterar att begreppet stereotypa föreställningar aldrig har varit en central 

fråga i utbildningen. Macdonald och Brooker (1999) menar att det inte räcker att utbildningen 

erbjuder enstaka kurser, utan att kritiskt perspektiv måste genomsyra hela utbildningen inom 

universitetet. Frågor såsom jämställdhet och könsmönster måste diskuteras varje dag inte 

enbart vid vissa tillfällen. Detta är något intervjupersonerna håller med om. Lärarstudenterna 

menar på att det inte hjälper med enstaka lektioner för att lära sig om hur man som lärare ska 

motverka stereotypa föreställningar, utan jämställdhet måste vara integrerad i den allmänna 

undervisningen för att undvika kränkning. Därför önskar sig lärarstudenterna fler seminarier 

och praktiska situationer, för att få mer kunskap om att kunna motverka stereotypa 

föreställningar om vad som anses vara manligt eller kvinnligt. Hedlin och Åsberg (2011) 

anser att seminariediskussionerna är på vardagsnivå och att lärarutbildningen och 

universitetslärarna måste reflektera över hur diskussionerna och seminarieformen ska formas 

för att utmana det vardagliga tänkandet. Intervjupersonerna kände med av detta eftersom de 

framhävde att under seminarierna har det enbart diskuteras allmänt om genus. Något som 

framförts är att lärarstudenterna hade önskat att läraren gav sin syn på det, under tiden 

lärarstudenterna diskuterar, eftersom universitetslärarna troligtvis har mer kunskap än dem.  

 

Macdonald och Brooker (1999) håller före att det behövs en ny plattform för 

lärarutbildningen i idrott och hälsa för att lärarstudenterna ska utveckla ett bättre socialt 

kritiskt perspektiv. Något intervjupersonerna hade önskat är att de hade haft en plattform med 

mer praktiska övningar, för att kunna träna på att motverka stereotypa föreställningar. Webb 

(2005) menar att det krävs erfarenheter för att bygga sig en bra läraridentitet för att kunna 

handskas med problem som finns i skolan vilket återspeglas i intervjupersonernas utsagor i 

vilka de nämner att de känner att det hade behövt mer praktik och färre uppsatser som hade 

underlättat dem för att handskas med problem som kan uppstå, eftersom de känner att 

praktiska övningar ger dem mer än att skriva uppsatser. Dessutom går det att konstatera 

utifrån intervjupersonernas svar att det är viktigt med praktiska övningar eftersom det 

kommer underlätta för dem i arbetslivet för det leder till erfarenhet. Lärarstudenterna menar 

även på att läraridentitet är att kunna tala rätt och inte bara agera rätt, att säga kärringarack till 

det platta racket eller ”flickarmhävningar” istället för armhävningar på knän till eleverna leder 

inte till att motverka. Det leder till att läraren istället förstärker de stereotypa föreställningarna 
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om vad som anses vara manligt eller kvinnligt. Hirdman (2003) och Gemzöe (2014) menar på 

att det finns en hierarki om att mannen är normen och det normala medan kvinnan det 

onormala. Genusskapandet är svårt att bryta om vad som anses vara manligt och kvinnligt. 

vilket är något som intervjupersonerna håller med om, de menar på att de största 

utmaningarna blir att få med att motverka stereotypa föreställningar i varje undervisning och 

att få alla eleverna nöjda. Dessutom menar de att redan på de lägre stadierna i skolan bör 

lärarna ge kunskap om vad genus är för att bryta ner de stereotypa föreställningarna som finns 

om vad som anses vara manligt och kvinnligt.   

 

Larsson (2009) anser att det krävs mer från utbildningen som utbildar lärare för att de ska 

kunna utmana den dominerande genusordningen i skolämnet, fastän att sociala och 

genusfrågor utgör en del i utbildningen finns det en avsaknad av pedagogiska verktyg för hur 

lärarna ska hantera dessa frågor i praktiken. Resultatet i denna studie visar att lärarstudenterna 

inte upplever att de har fått tillräckligt med kunskap inom stereotypa föreställningar när det 

handlar om kön för att handskas med det i arbetslivet. Gannerud (2009) menar på att 

förskolelärare anser att ett jämställdhetsarbete inte passar för åldersgruppen som de arbetar 

med. Resultatet visar dock annat jämfört med Gannerud (2009) studie, intervjupersonerna 

menar att redan i förskolan ska begreppen talas om för att kunna motverka barnen om vad 

som anses vara manligt eller kvinnligt. För när barnen blir äldre blir det svårare att motverka 

deras redan förutfattade meningar om vad som anses vara manligt eller kvinnligt. Gymnasiet 

är ett stadie där det är försent att tala om könsmönster, gymnasiet ska istället vara ett stadie 

där eleverna utvecklar sina tankar, inte ett stadie där det är första gången de talar om vad som 

är manligt och kvinnligt. Troligtvis har eleverna redan sina förutfattade meningar när de 

börjar på gymnasiet och då blir det svårt att ändra på dem. 

För att summera resultatet av studiens andra frågeställning så upplever intervjupersonerna att 

utbildningen inte har gett dem tillräckligt stor kunskap för att kunna arbeta med att motverka 

stereotypa föreställningar i sin framtida undervisning. Det står ingenstans i läroplanen Lgy 11 

hur läraren ska arbeta för att motverka stereotypa föreställningar om vad som anses var 

manligt och kvinnligt i undervisningen, utan det står enbart att man ska göra det. Därför hade 

lärarstudenterna önskat sig mer praktiska övningar på utbildningen som kommer underlätta 

för dem i arbetslivet när de blir nyexaminerade lärare inom idrott och hälsa. I nästkommande 

kapitel beskriv det varför vissa metodmoment var viktiga för att kunna fullfölja denna studie 

och varför de ansågs vara relevanta i studien. 
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7.2 Metoddiskussion 
Studien syftade till att förstå hur lärarstudenter upplevde om hur lärarutbildningen arbetar 

med att förmedla hur man utmanar och motverka stereotypa föreställningar om kön, då ansågs 

en kvalitativ ansats mest lämpligast och detta eftersom kvalitativ ansats är anpassande för att 

ta reda på människors tankar, åsikter och ord (Bryman, 2011:150). I studien valdes det att 

använda sig av intervjuer eftersom det leder till mer djupgående svar än enkäter. I enkäter är 

det oftast kryssfrågor vilket gör det svårt att kunna beskriva sina upplevelser och åsikter.  

 

Det funderades vilken form som skulle använda sig av i den kvalitativa ansatsen och det stod 

mellan enskilda intervjuer och fokusgruppsintervjuer. Valet föll på fokusgruppsintervjuer 

vilket i efterhand går det att se att det var rätt val, Bryman (2011) nämner om 

intervjupersonerna som har upplevt samma sak kan fortsätta vidare på föregående 

intervjupersons tankar kan det leder till många intressanta diskussioner. Det upplevdes att 

vissa diskussioner inte varade så länge som önskat mellan intervjupersonerna vilket kan bero 

på att det var första gången jag gjorde en studie som bygger på fokusgrupper. Genom 

oerfarenhet visste jag inte om en diskussion kunde fortgå eller var klar för näst fråga. 

Anledningen till att studien inte hade mer än fyra deltagare i varje grupp var för att det ansågs 

att det med mindre grupper troligtvis kunde bli bättre diskussioner där alla kunde få säga sitt, 

dessutom kunde inte så många upprepa föregående talare. Därtill valdes 

fokusgruppsintervjuer för det sparade tid när transkriberingen skulle göras (Kaijser & 

Öhlander, 2011:107).  

 

I studien användes ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011) eftersom det ansåg var det mest 

lämpligaste för studien, urvalet var passande eftersom undersökningen ville intervjua 

lärarstudenter som gick sista året för lärare med inriktningen idrott och hälsa. Ett problem var 

att det inte gick att garantera konfidentialitetskravet eftersom de övriga deltagarna i 

fokusgrupperna kunde avslöja de övriga deltagarnas anonymitet eftersom de gick i samma 

klass (Vetenskapsrådet, 2002:12). 

 

7.3 Vidare forskning 

Efter insamlat resultat från intervjupersonerna har det dykt upp intressanta idéer på en vidare 

forskning i samma spår som denna studie. I denna studie framkom det att lärarstudenterna 



	  

	   	   	  
40	  

upplever att utbildningen inte har gett dem tillräckligt med kunskap för att utmana och	  

motverka stereotypa föreställningar om kön, det förekom även att de hade önskat sig mer 

praktiska övningar för att träna på det. Därav hade det varit intressant att titta på hur 

lärarutbildningen och universitetslärarna arbetar för att lär ut lärarstudenterna hur de ska arbeta 

för att utmana och	  motverka stereotypa föreställningar om vad som anses vara manligt eller 

kvinnligt.  

7.4 Sammanfattning 

Studien handlar om hur lärarstudenter i ämnet idrott och hälsa tolkar stereotypa 

föreställningar om kön och hur de har upplevt att lärarutbildning har gett dem kunskap för att 

kunna utmana och motverka stereotypa föreställningar om vad som anses vara manligt och 

kvinnligt. För att kunna besvara studiens två frågeställningar har det utförts fokusgrupper med 

tio personer som studerar till lärare i idrott och hälsa. Resultatet i studien analyseras med hjälp 

av Hirdmans (2003) genussystems teori, Gemzöes (2014) genussystem och begrepp räckvidd 

och styrka. Hirdmans (2003) och Gemzöes (2014) Genussystemet används i studien för att se 

hur lärarstudenterna fått kunskap för att kunna bryta ner denna ordning som finns i vårt 

samhälle om vad som anses vara manligt och kvinnligt. Studiens resultat visar att 

lärarstudenterna aldrig hört om begreppet stereotypa föreställningar om kön innan de började 

utbildningen, dessutom upplever de att universitetslärarna inte medvetet lyft begreppet 

tillräckligt utan att de talat mer runtomkring problemet utan några klara direktiv. Resultatet 

visar även att lärarstudenterna hade önskat sig mer seminarier och praktiska övningar för att 

få mer kunskap om hur man motverkar stereotypa föreställningar om vad som anses vara 

manligt eller kvinnligt i utbildningen. Detta skulle underlätta för dem i arbetslivet. 

Sammanfattningsvis upplever lärarstudenterna att de inte har tillräckligt med kunskap för att 

kunna utmana och motverka stereotypa föreställningar om vad som anses vara manligt eller 

kvinnligt i sin framtida undervisning av ämnet.  

 

  



	  

	   	   	  
41	  

8. Referenser 
Ambjörnsson, F. (2011). Rosa: den farliga färgen. Stockholm: Ordfront. 

Andersson, P (2014). En hästbok om män och kvinnor, om maskulinitet och femininitet, och om 

makt http://idrottsforum.org/andpet_hedenborg140424/ [2016-11-08] 

Andreasson, J. & Johansson T. (2014). The Fitness Revolution. Historical Transformations  

in the Global Gym and Fitness Culture. Sports Science Review, 23, 91-112. 

doi:10.2478/ssr- 2014-0006  

Bryman, A (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. 2., [rev.] uppl. Malmö: Liber  

Eccles, J. & Wigfield., A. 1995: In the mind of the actor the structure of adolescents 

achievement task values and expectancy- related beliefs. Personality and social 

Psychology Bulletin, 21(3), 215-225 

Ekström, G. (2001). Frisk, stark och vacker: Gym förr och nu. Stockholm: Sandlund & Co. 

Eliasson, A (2013). Kvantitativ metod från början. 3., uppdaterade uppl. Lund: Studentlitteratur 

Elvin-Nowak, Y & Thomsson, H (2003). Att göra kön: om vårt våldsamma behov av att vara 

kvinnor och män. Stockholm: Bonnier 

Fagrell, B (2000) De små konstruktörerna. Flickor och pojkar i relation till kropp, idrott, 

familj och arbete. Diss. Stockholm: Univ 

Gannerud, E (2009) Pedagogers syn på några aspekter av genus och jämställdhet i arbetet, i 

Genus i förskola och skola: förändringar i policy, perspektiv och praktik. Göteborg: 

Acta Universitatis Gothoburgensis Wernersson, Inga (red.) (2009). 

Gemzöe, Lena (2014). Feminism. 2., [uppdaterade] uppl. Stockholm: Bilda. 

Halkier, B (2010). Fokusgrupper. 1. uppl. Malmö: Liber 

Hassmén, N & Hassmén, P (2008). Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder. 1. uppl. 

Stockholm: SISU idrottsböcker  

Hedlin, M (2006). Jämställdhet, en del av skolans värdegrund. 1. uppl. Stockholm: Liber 

Hedlin, M & Åberg, M (2011). Lärarutbildningen, jämställdhet och genus. Växjö: Institutionen 

för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, Linnéuniversitetet 

https://www.uhr.se/globalassets/_uhr.se/lika-mojligheter/dj-projektredovisningar-och-

rapporter/dj-lararutbildningen-jamstalldhet-genus.pdf[2016-11-20] 

Hirdman, Y (1988). Genussystemet: reflexioner kring kvinnors sociala underordning. 

Kvinnovetenskaplig tidskrift. 1988:3 s. 49-63 

Hirdman, Y (2003). Genus: om det stabilas föränderliga former. 2., [rev.] uppl. Malmö: Liber  

Hirdman, Y (2007). Gösta och genusordningen: feministiska betraktelser. Stockholm: Ordfront 



	  

	   	   	  
42	  

Holm, A (2009). Ungdomars syn på kön – nu och då, i Genus i förskola och skola: 

förändringar i policy, perspektiv och praktik. Göteborg: Acta Universitatis 

Gothoburgensis  

Holme Magne, I & Solvang Krohn, B (1997). Forskningsmetodik om kvalitativa och 

kvantitativa metoder. Lund: Studentlitteratur  

Högskoleverket (2008) Uppföljande utvärdering av lärarutbildningen. 

http://www.uka.se/download/18.6f4a800151c42a80265c3b/1454773319120/0808R.pdf 

[2017-01-09] 

Kaijser, L & Öhlander, M (red.) (2011). Etnologiskt fältarbete. 2., [omarb. och utök.] uppl. 

Lund: Studentlitteratur 

Larsson, L (2009). Idrott - och helst lite mer idrott [Elektronisk resurs] : idrottslärarstudenters 

möte med utbildningen. Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2009 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-29655[2016-11-14] 

Larsson, H (red.) (2010). Jämställda villkor i idrott och hälsa med fokus på flickors och 

pojkars måluppfyllelse: på pojkarnas planhalva. Stockholm: Skolverket 

http://www.skolverket.se/content/1/c6/02/33/42/SKOJ-rapport.pdf [2016-11-20] 

Larsson, H., Fagrell, B. & Redelius, K. (2005) Kön idrott skola. 

http://www.idrottsforum.org/articles/larsson/larsson_fagrell_redelius/larsson_fagrell 

_redelius051214.html [2016-11-21] 

Larsson, H (2012). Lika för alla - om likabehandling i idrott och hälsa. Idrottsdidaktiska 

utmaningar. S. 233-249 
Lentillon, V, Cogerino, G & Kaestner, M. (2006). Injustice in physical education: gender and 

the perception of deprivation in grades and teacher support. Social Psychology of 

Education, 9,321-339 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.610.6617&rep=rep1&type=p

df[2016-11-17] 

Läroplan för grundskolan. (1962). Stockholm 

Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna: Lpo 94 : Lpf 94. 

(1994). Stockholm: Utbildningsdep. 

Macdonald, D & Brooker, R. (1999). Articulating a critical pedagogy in physical education 

teacher education, Journal of Sport Pedagogy, vol. 5, nr. 1, 1999 s. 51-63.  

Nationalencyklopedin. (2016). Stereotyp.  

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/stereotyp hämtad [2016-11-08] 

Persson, L & Nordänger, U. (2006). Vad kan en lärare som inte du kan?  



	  

	   	   	  
43	  

Lärarstudenters bilder av lärarkompetens i början och slutet av utbildningen  

Redelius, K. (2009). Genus och skolframgång i ämnet idrott och hälsa. Svensk idrottsforskning 

2009:1, 42-44 http://centrumforidrottsforskning.se/wp-content/uploads/2014/04/Genus-

skolframgang-idrott-halsa.pdf [2016-10-08] 

Repstad, P. (2007). Närhet och distans: kvalitativa metoder i samhällsvetenskap. 4., [rev.] uppl. 

Lund: Studentlitteratur 

Sandahl, B. (2005). Ett ämne för alla?: normer och praktik i grundskolans idrottsundervisning 

1962-2002. Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2005 

Skolverket. (2011). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för 

gymnasieskola 2011. (2011). Stockholm: Skolverket 

Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 

         (2011).  Stockholm: Skolverket 

Statens offentliga utredningar, SOU. (2005). 6 arbetsliv och arbetsmarknad. 

https://data.riksdagen.se/fil/11F212EE-7A2D-4113-87B9-B1CEF33F7845 

Studera. (2106). Studera till lärare. 

http://www.studera.nu/att-valja-utbildning/lararutbildningar/vilka-lararutbildningar-

finns/[2017-01-09] 

Svaleryd, K. (2005). Genuspedagogik: en tanke- och handlingsbok för arbete med barn och 

unga. 1. uppl. Stockholm: Liber 

Sverige. Skolöverstyrelsen. (1969-1978). Läroplan för grundskolan: Lgr 69. Stockholm: 

Utbildningsförl. 

Sverige. Skolöverstyrelsen. (1969). Läroplan för grundskolan. 2, Supplement : kompletterande 

anvisningar och kommentarer. Gymnastik. Stockholm: Utbildningsförl. 

Sverige. Skolöverstyrelsen. (1980-1986). Läroplan för grundskolan: Lgr 80. Stockholm: 

LiberLäromedel/Utbildningsförl. 

Tallberg Broman, I. (2002). Pedagogiskt arbete och kön: med historiska och nutida exempel. 

Lund: Studentlitteratur 

Thavenius, Jan. (2005): Öppna brev – om lärarutbildningens kulturella praktik.  

Rapporter om utbildning 1/2005. Lärarhögskolan i Malmö.  

Tinning, R (2004). Rethinking the preparation of HPE teachers: ruminations on knowledge, 

identity, and ways of thinking, Asia-Pacific Journal of Teacher Education, vol. 32, nr. 

3, November 2004 s. 241-253.  

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf [2016-10-08] 



	  

	   	   	  
44	  

Webb, M (2005). Becoming a secondary-school teacher: The challenges of making teacher 

identity formation a conscious, informed process, Issues in Educational Research, vol. 

15, nr. 2, 2005 s. 206-224  

Wedin, E (2014). Jämställdhetsarbete i förskola och skola. 3., [uppdaterade] uppl. Stockholm: 

Norstedts juridik 

Wernersson, I (red.) (2009). Pedagogerna och jämställdheten, i Genus i förskola och skola: 

förändringar i policy, perspektiv och praktik. Göteborg: Acta Universitatis 

Gothoburgensis 

Wikander, U. (1999). Kvinnoarbete i Europa 1789-1950: genus, makt och arbetsdelning,  

Atlas, Stockholm,  

Wirén Åkesson, Joakim (2014). Idrottens akademisering: idrottsvetenskaplig kunskap  

inom forskning, utbildning och på arbetsmarknaden. Diss. Malmö : Malmö högskola, 

2014 

 

 

 

  



	  

	   	   	  
45	  

Bilaga 1- Intervjuguide  

• Enligt läroplanen har vi som blivande lärare i idrott och hälsa uppdraget att motverka 

stereotypa föreställningar om vad som anses vara manligt och kvinnligt, hur tolkar ni 

begreppet innan och under utbildningen? 

• Hur upplever ni att universitetsläraren medvetandegör lyfter upp frågor/problematik 

kring stereotypa föreställningar om kön i lektionen? 

• Hur mycket tid har ni fått kring stereotypa föreställningar om kön i utbildningen? 

• Är det viktigt och om det är, varför är det viktigt att motverka stereotypa 

föreställningar om kön? 

• Vilka strategier har ni fått lära er i utbildningen för att utmana de stereotypa 

föreställningar om kön som finns i idrottsundervisningen? 

• Vilka undervisningsmetoder hade ni önskat att utbildningen använde sig utav för att 

utveckla era kunskaper inom stereotypa föreställningar? Tex seminarier, föreläsningar, 

praktiskt. 

• Det ni har lärt er under utbildningen om motverka stereotypa föreställningar om kön, 

vad tyckte ni om den och hur mycket tror ni att ni kommer ha nytta av den i er 

framtida undervisning?? Utveckla 

• Vilken tror ni blir den största utmaningen att uppnå under er lektion när det kommer 

till att motverka stereotypa föreställningar om kön? Utveckla 

• Anser ni att utbildningen har gett er tillräckligt med kunskap inom stereotypa 

föreställningar om kön för att kunna motverka det i skolan? Utveckla  

 

• Hur ser ni på genus?  

• Hur ser ni på jämställdhet?  

• Hur ser ni på manligt/kvinnligt inom idrotten? 

• Vad innebär jämställdundervisning för er?  
• Hur har ni under er utbildning arbetat med genus, jämställdhet och stereotypa 

föreställningar om kön? Om ja, vilket av dessa har lyfts minst under utbildningen?  


