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ABSTRACT 

Denna undersökning gjordes under en veckors tid på två gymnasieskolor. Syftet var att 

genom intervjuer med lärare och elever se hur de upplever ämnet idrott och hälsa ur ett 

genusperspektiv, samt att jämföra deras upplevelser med varandra. Vi har i vår bakgrund 

lutat oss mycket mot Yvonne Hirdman och hennes teorier om genus. 

Resultatet visar att lärare tror sig behandla tjejer och killar på olika sätt, medan elever 

inte upplever det så. Däremot upplever eleverna att undervisningen är upplagd för killar 

genom de aktiviteter som används. Detta anser inte lärarna som istället tycker sig variera 

undervisningen och nivåanpassa den - något som eleverna inte tycker att lärarna lyckas 

med. 
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1 INTRODUKTION 

I debattartikeln ”Kön viktigare än klass för prestationen i skolan” (DN debatt, 1/9 2005) 

skriver Mats Björnsson att skillnader mellan pojkars och flickors betyg skiljer sig så i 

gymnasieskolan att flickor generellt har högre betyg än pojkar i alla ämnen, utom i idrott 

och hälsa. Detta fick oss att fundera på varför det är så och efter en tids diskussioner 

kom vi fram till att det skulle vara intressant att se hur lärare och elever upplever att de 

behandlar, respektive, behandlas i ämnet idrott och hälsa. Har man en tanke som 

genomsyrar undervisningen, när det gäller arbete med könsmönster? 

Som blivande idrottslärare vill vi att så många som möjligt fortsätter att idrotta genom 

hela livet, utan föreställningar om vad man kan och inte kan, vad man förväntas och inte 

förväntas göra. Genom intervjuer vill vi försöka se hur lärare tycker att de jobbar med 

könsmönster och hur elever upplever att de blir behandlade. Bemöter läraren elever som 

individer eller som tjejer och killar? I Lpf 94 kan man läsa: 

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

Eleverna skall uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är 

kvinnligt och manligt. (Utbildningsdepartementet, 2002, s. 2) 

 

Citatet ovan, som kommer från den nuvarande läroplanen, beskriver tydligt vad vi 

idrottslärare och övriga lärare ska förmedla till eleverna. Detta gör vår uppsats väldigt 

intressant. Hur ser det ut i skolan idag? Vår tanke är att belysa elevers och lärares 

uppfattningar om detta. Vi vet att skolan och skolidrotten återspeglar sig både i 

arbetslivet och i föreningsidrotten. Vår undersökning kan förhoppningsvis hjälpa till i 

skolidrotten att skapa en atmosfär som både är lärande och stimulerande för eleverna. 
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2 BAKGRUND 

I detta avsnitt ska vi ta upp våra teoretiska utgångspunkter och ge en kort historisk 

bakgrund till skolidrottens utveckling. Vi kommer också att ge en bild av tidigare 

forskning inom området. 

2.1 Teoretisk anknytning 

Vi har i denna uppsats valt att utgå från ett könsperspektiv. Att vi valt denna position 

påverkar vilka frågeställningar vi valt att formulera samt vilka teorier vi valt att använda.  

Inom den forskning som problematiserar kvinnligt och manligt använder man ofta 

begreppen ”biologiskt kön” och ”genus” i olika betydelser. Genus kommer från latinet 

och är nära besläktat med det engelska ordet ”gender”, vilket började användas inom den 

amerikanska och engelska kvinnoforskningen på 1970-talet. Begreppet används i 

forskningssammanhang för att förklara skillnader mellan könen som inte är biologiskt 

givna utan socialt formade. Genus betyder slag, sort, släkte, kön och ordet ingår i 

sammansättningar som till exempel generera och genration. Biologiskt kön används på 

motsvarande sätt till kvinnors och mäns fysiska skillnader. (Ljunglöf & Norberg, 2003) 

Dessa två ganska svårfångade begrepp kommer vi att reda ut nedan. 

2.1.1 Kön eller genus 
Eva Gannerud vid Göteborgs Universitet säger i sin bok Lärarens liv och arbete i ett 

genusperspektiv, (Gannerud, 2001), att fast vedertagna föreställningar som har med 

människans kön att göra kommer från både stort och smått, både från samhälle och 

klassrum. Alltifrån färger vi väljer att ha på våra kläder, vilka leksaker barnen blir 

tilldelade till socioekonomiska och politiska förhållanden, menar hon är en definition av 

genus.  

Kajsa Svaleryd (2003) menar att ordet genus betecknar ett system som består av två 

motsatta kategorier som vi delar upp mänskligheten i. Dessa två är dessutom uteslutande 

för varandra. Detta kallas dikotomi och kommer att presenteras längre fram. Med 

begreppet genus flyttas fokuseringen från den enskilde individen till förhållandet mellan 

maskulint och feminint. Svaleryd menar alltså att begreppet genus fokuserar på mäns 

och kvinnors kulturella föreställningar, på vad som anses vara kvinnligt eller manligt. 
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Detta blir en fokusering på relationen mellan könen mer än en fokusering på varje kön 

för sig.  

Även Håkan Larsson (2001) skriver i sin avhandling Iscensättning av kön i idrott att 

kön och genus utgör två centrala begrepp inom forskningen. Han menar att man inte ska 

se genus som ett substantiv, utan som ett verb, det vill säga att genus ska ses som en 

företeelse, en pågående process som ligger till grund för den bild vi har av könet, 

substantivet: 

 
Det är inte beteckningen på ett objekt, utan på de processer som utgör och ligger till 

grund för den förhandsinställning vi har till kön – ja att vi över huvud taget uppfattar 

kvinnor och män som två från varandra skiljda varelser (mer än att vi har två olika 

typer av könsorgan). (Larsson, 2001, s. 19) 

 

Enligt Larsson (2001) hänvisar alltså kön till objektet i fråga och genus till de processer 

som frambringar kön. Man kan säga att om orden män och kvinnor representerar kön, så 

är i så fall genus det som finns bakom dessa ord i form av normer om kön och 

föreställningar om desamma.  

Hirdman (2001) menar att det kan vara ett vågspel att använda ordet kön som en 

vetenskaplig term där man riskerar att språkbruket fastställer de gammalmodiga 

betydelser som könet faktiskt har. Hirdman har stöd hos Pia Lundquist Wanneberg 

(2004) som i sin avhandling Kroppens medborgarfostran menar att för att tydligt 

markera att det är konstruktionen av kön hon vill studera, använder sig av begreppet 

genus. 

Vi kommer i vår undersökning, precis som Hirdman och Wanneberg, att använda oss 

av begreppet genus när vi talar om socialt konstruerat kön. Och med socialt konstruerat 

kön menar vi de skillnader som inte är biologiskt betingade, alltså som vi föds med, utan 

de upplevda skillnader som konstrueras genom ovan nämnda normer och processer.  

Begreppet kön kan komma att användas när vi utgår från texter där det begreppet 

används. 
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2.1.2 Genussystem 
Yvonne Hirdman (2001) är en historiker och genusforskare som har tagit fram ett 

begrepp som hon kallar genussystem. Det kan också beskrivas som könsordning eller 

genusordning, och systemet har enligt Hirdman två bärande logiker eller principer: 

 

1. Dikotomin, det vill säga att manligt och kvinnligt inte ska blandas. Lite förenklat kan 

man också kalla det för könens isärhållande. Män och kvinnor befinner sig på olika 

arenor, på olika arbetsmarknader. Enligt Hirdman så har kvinnan, förutom sitt arbetsliv, 

huvudansvar för barn och hem, medan mannen ansvarar för arbetslivet och yttre 

kontakter. Detta isärhållande mellan könen, menar Hirdman, upprätthålls genom en 

delning där manligt och kvinnligt inte blandas. 

 

2. Hierarkin, den manliga normens primat. Detta är ett begrepp som enligt Hirdman 

talar om mäns överordning och kvinnors underordning. Här står mannen som modell för 

hur människan ska vara och kvinnan är undantaget. Det manliga står i Hirdmans teorier 

över det kvinnliga i en hierarkisk ordning (den manliga normens primat). Män värderas 

högre än kvinnor och därför blir mannen överordnad kvinnan. 

 

Enligt Yvonne Hirdman (2001) så påverkar dessa båda principer varandra på ett sådant 

sätt att ju större skillnaden är mellan könen, desto mer självklart blir det att mannen står 

över kvinnan hierarkiskt. Den manliga normen är alltså den allmänt rådande, men det är 

inte alltid den syns. Det som är det centrala i detta genussystem är att kvinnor och män 

blir tilldelade olika egenskaper som om det naturligt hängde ihop med deras biologiska 

kön, medan det i själva verket är så, att vad som anses vara kvinnligt och manligt skiftar 

i olika tidsperioder och olika samhällen.  

2.1.3 Genuskontrakt 
En förutsättning för männens överordning, enligt Yvonne Hirdmans genussystem, är att 

manligt och kvinnligt hålls isär, vilket innebär att det finns ett kvinnligt och ett manligt 

område som inte får blandas. Både kvinnor och män hjälper till, medvetet eller 

omedvetet, att upprätthålla denna tudelning och det är just detta som Yvonne Hirdman 
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(2001) kallar för genuskontraktet. Detta kontrakt är en social och kulturell ordning som 

består av oskrivna regler för hur vi som män och kvinnor ska bete oss, vad som 

förväntas av oss och vad vi förväntar oss av andra. Hirdman hävdar även att 

genuskontrakt ändras när tidigare mansdominerade områden besätts av kvinnor och 

samhällssynen då kan komma att ändras. 

2.1.4 Genuskonflikt 
Könens indelning i ett system är som ovan nämnt en social eller kulturell ordning som 

kan ändras, störas eller ifrågasättas. Birgitta Fagrell (2000) visar i sin avhandling hur 

termerna maskulint och feminint är beroende av varandra och först får en betydelse då 

de ställs mot varandra. Det som stör genusordningen är omständigheter som möjliggör 

att den självklara segregeringen mellan könen kan tänkas bort eller till och med göras 

eller levas bort. Det skapas i dessa fall en genuskonflikt. Hirdman (1990) menar att det 

finns olika lösningar. Dels kan man utvidga den manliga verksamheten, det vill säga att 

man skapar extra ”rum” för kvinnor. Fast det leder ju till att kvinnlig verksamhet 

sidoordnas den vanliga (manliga) verksamheten. Ett modernt exempel på detta är fotboll 

och ”damfotboll”. Alternativet är att skapa egna ”rum” för kvinnor, men då blir ändå 

mannens norm förebilden, även om ”rummen” kanske inte direkt är kopior av de 

manliga rummen. Exempelvis så kan professionaliseringen av kvinnodominerande yrken 

innebära att hela modellen lånas från mansdominerade yrken. 

Hirdman skriver vidare att konflikten uppstår på grund av att kvinnor kommer in på 

mäns områden, gör mäns arbete och kräver mäns rättigheter, det vill säga – att hela 

genussystemets mönster ifrågasätts. Detta på grund av att integreringen gör att båda kön 

är på samma platser, gör samma saker och då har samma egenskaper. Könens 

fundamentala likhet blir då uppenbar och Hirdman kallar detta för likhetens konflikt. 

 

Det finns många fler sorterande kategorier som samspelar med genus i det konkreta 

livet, men vi har valt att avgränsa det och lägga mycket fokus vid Yvonne Hirdman och 

hennes teorier. 
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2.2 Skolidrottens utveckling 

Många av oss har en stark bild av hur ”skolgympan” ser ut, framförallt kanske då det 

gäller valet av aktiviteter och innehåll. Men ämnet idrott och hälsa har en mycket brokig 

historia och detta har lett till att undervisningen kan se olika ut runt om i landet. I nästa 

avsnitt kommer vi  i korta drag att redogöra för skolans historiska utveckling ur ett 

genusperspektiv. 

2.2.1 Linggymnastiken 
I början på 1800-talet grundade Per Henrik Ling det Gymnastiska Centralinstitutet i 

Stockholm. I och med detta institut som plattform kom han att bli idégivare för en 

pedagogisk praktik som fick stor internationell spridning. Syftet var främst att råda bot 

på den svenska mannen som ansågs förklemad, både fysiskt och psykiskt. Pojkar skulle 

bli karaktärsfasta män och vara redo för den i Sverige kallade ”allmänna värnplikten”, 

trots att den bara gällde pojkar. Flickor hade också gymnastik, men fick avstå från de 

mest ansträngande rörelserna. Skälet till att de överhuvudtaget hade gymnastik berodde 

enligt Håkan Larsson, på flickors dåliga hälsa vid denna tid (Larsson, 2002b). 

Per Henrics son, Hjalmar Ling, gjorde på 1860-talet ett nedtecknande och 

systematiserande av rörelseförrådet och den så kallade Linggymnastiken blev 

skolbildande. Övningsförrådet präglades av att rörelserna och ställningarna skulle stärka 

den individuella anatomin efter ett bestämt ideal av kroppens hållning (ibid). 

2.2.2 1900-talets skolidrott 
Under 1900 talets gång har ämnets syfte ändrats drastiskt; från karaktärsdaning och 

fysisk fostran till livslångt intresse för fysisk aktivitet (Larsson, 2005). 

Pia Lundquist Wanneberg (2004) har som central frågeställning i sin avhandling varför 

den så kallade Linggymnastiken från 1800-talet fortfarande bedrevs i svenska skolor 

långt in på 1900-talet; detta trots att den var under konkurrens från idrotten och 

dessutom vetenskapligt ifrågasatt. Ett av Lundquist Wannebergs avsnitt i avhandlingen 

handlar om skolidrotten utifrån ett klass- och genusperspektiv. När det gäller just 

könsperspektivet så framkommer det att Linggymnastiken faktiskt hade pojkar och 

flickor i en slags samgymnastik, men att detta senare ändrades till en särskild 
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kvinnogymnastik under rådgivande av gymnastikläraren Elli Björksten, som var mycket 

kritisk till att Linggymnastiken inte uppmärksammade de könsskillnader som fanns 

mellan pojkar och flickor; både fysiska och psykiska (Lundquist Wanneberg, 2004). 

2.2.3 Från folkskola till dagens skola 
När folkskolan infördes 1842 fanns gymnastik med bland de obligatoriska ämnena, men 

det framgick ingenting i den tidens läroplan om skillnader för flickor och pojkar. 

Fortfarande var i och för sig skolgymnastiken utformad för pojkar och unga mäns 

fostran, men gymnastiken tog också fasta på flickors kroppsliga hälsofostran i enlighet 

med gamla tankegångar (Larsson 2002a). 

1942 kan man läsa i läroplanen, eller undervisningsplanen som den kallades då, att 

man ska göra skillnad på flickor och pojkar, och redan tretton år senare, 1955, kan man i 

den undervisningsplanen läsa att den estetiska sidan bör beaktas för flickor, medan 

pojkarna bör betona de allt mer moderna prestationsinriktade tävlingsidrotterna. (ibid). 

Lgr 62 står för en del förändringar, men fortfarande slås fast att från och med årskurs 

fem bör pojkar och flickor om möjligt bilda egna grupper. Tydliga anvisningar finns 

också om vad som är passande för pojkar respektive flickor när det gäller innehåll och 

form (Larsson, 2002b). 

 I Lgr 69 kom inlärningen av färdighetsinlärning på skilda idrottsgrenar alltmer att ske 

på bekostnad av gymnastiken. Samtidigt så tog idrottsrörelsen större steg in i 

skolvärlden. Dessutom kan man se en tydlig nedtoning av betydelsen av kön. Det enda 

som står att läsa är: 

 
Undervisningen skall inriktas på en till stadier och kön anpassad metodisk utveckling 
av styrka och uthållighet. (Lgr 69, Kursplan i gymnastik, s. 167) 

 
 
1980 bytte ämnet, i och med den nya läroplanen Lgr 80, namn till Idrott och ämnet gick 

från att vara prestationsinriktat till att bli mer hälsoinriktat och nu betonades också 

värdet av samundervisning, det vill säga undervisning i idrott med pojkar och flickor 

tillsammans. 1994 bytte ämnet åter namn till det nuvarande Idrott och hälsa. (Larsson, 

2002a) Lpo 94, som den nuvarande läroplanen heter fortsätter på den inslagna linjen och 

visar tydligt vad skolan ska ha för syn på könsmönster när den säger att den (skolan) ska 
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ge eleverna utrymme att utveckla sina förmågor och prova nya saker oberoende av 

könstillhörighet och att skolans uppgift är att motverka traditionella könsmönster. (Lpo 

94) 

Håkan Larsson menar att ämnets syfte och mål har förskjutits successivt, samtidigt 

som ämnet har bytt namn från gymnastik till idrott och hälsa. Införandet av uttrycket 

hälsa, menar han, ”kan ses som en rörelse bort från idrottsbegreppet tolkat som en 

tävlingsform, till en tolkning som lägger större vikt vid fysisk aktivitet som motionsform 

och kunskaper om relationen mellan hälsa och ett fysiskt aktivt liv.” (Larsson, 2005 s. 

4). 

2.3 Tidigare forskning inom skolidrott och genus 

Det finns ett till synes oändligt antal undersökningar kring genus, men inte så många 

som är riktade mot just skolidrott. Inom detta område är Håkan Larsson en av de stora 

aktörerna och han menar att mycket av den forskning som förekommit på området är 

tunn och fragmentarisk, och att man i många fall kartlagt könsskillnader i ämnet idrott 

och hälsa, men inte problematiserat dessa utifrån hur de ska tolkas. Man har konstaterat 

att de bara ”är” så att säga, vilket innebär att det inte handlar om genusforskning. Dock 

finns det några namn som verkligen har bedrivit genusforskning. Birgitta Fagrell har 

valt att studera barn i yngre åldrar och deras syn på manligt och kvinnligt i relation till 

idrott, familj och arbete. Detsamma gäller för Nathalie Koivula som också har studerat 

barn och deras kategoriserande av vad som anses manligt och kvinnligt inom idrott, men 

Koivula har också problematiserat barnens föräldrars påverkan. Barbro Carli, som 

tidigare var idrottsutbildare vid GIH-Örebro har också skrivit en hel del inom detta 

område. 

Vid sidan av Håkan Larsson finns Karin Redelius som inriktar sig mot idrotten inom 

skolan och även Eva Ganneryd, som belyser lärarens arbete i ett genusperspektiv.  

2.3.1 Barn och idrott 
Birgitta Fagrell, (2000) har i sin avhandling De små konstruktörerna. Barn om kvinnligt 

och manligt i relation till kropp, idrott, familj och arbete, studerat skolbarn och deras 

syn på manligt och kvinnligt. Framställningen här koncentreras framförallt till hur 

barnen konstruerar genus i relation till idrott. Hennes resultat visar att barnen gör 
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skillnad  på idrott och lek. I leken kan alla vara med, medan i idrotten ska könen hållas 

åtskiljda. Hon visar också att barnen har en föreställning att vissa idrotter är lämpade för 

män och andra för kvinnor. Vidare menar hon att barnen tror att det motsatta könet eller 

andra av eget kön är mer könsstereotypa i sina idrottsval än vad de själva är.  

 

Nathalie Koivula (2000) har skrivit en rapport som tangerar Fagrells område. Rapporten 

heter Children´s gender-typing of physical activities and their parents’ stereotyped 

expectations of femininity and masculinity. I rapporten så studerar Koivula hur barn 

kategoriserar olika idrotter som manliga och kvinnliga, samt hur deras föräldrars 

förväntan på barnen skiljer sig åt utifrån om barnen är pojkar eller flickor. Koivula 

utgick från 27 sporter som hade kategoriserats som maskulina, feminina eller 

könsneutrala i en tidigare undersökning. Resultatet visar att pojkar och flickor har 

likadana uppfattningar om vilka sporter som är maskulina och vilka som är feminina, när 

det gäller de som hade kategoriserats som sådana. Men när det gällde de sporter som 

hade kategoriserats som könsneutrala, så tenderade pojkarna att värdera dem som mer 

för pojkar medan flickorna värderar dem som för både pojkar och flickor. Koivulas 

resultat visar också att föräldrar till pojkar värderar pojkarnas idrottskompetens högre än 

var föräldrar till flickor värderar flickornas kompetens. När det gäller föräldrarnas syn på 

atletisk förmåga hos barnen så visar resultatet att både mammor och pappor tycker att 

pojkar är bättre än flickor i idrott (generellt) och här ser man även att papporna tycker att 

skillnaden är större än vad mammorna tycker. 

2.3.2 ”Manlighet” och ”kvinnlighet” inom idrott 
Denna skillnad finner också Håkan Larsson, (2001), när han ställer sig frågan - Vad lär 

sig pojkar och flickor om sig själva och sin könsidentitet då de ägnar sig åt idrott? 

Larssons avhandling Iscensättningen av kön i idrott – En nutidshistoria om 

idrottsmannen och idrottskvinnan består egentligen av tre delar.  En del är en 

nutidshistorisk orienterad analys om idrott och ”kvinnlig idrott” så som den har uttryckts 

i texter som har publicerats på uppdrag av Riksidrottsförbundet under 1900-talet. Det rör 

sig om allt från informationsbroschyrer, program till utvecklingsmaterial och läromedel. 

Denna del kallar Larsson för RF-studien. En annan del, som Larsson kallar 

Vetenskapsstudien, är också en analys av avhandlingar som berör idrottsrelaterad 
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forskning under 1900-talet. Den tredje delen, som kommer först i avhandlingen, är den 

delen som Larsson kallar intervjustudien. Här har Larsson (2001) intervjuat idrottande 

ungdomar och deras tränare. Denna del handlar om hur dessa ungdomar ser på pojkar 

och flickor när det gäller idrott och kroppen, men även när det gäller ledarskap för 

flickor och pojkar. Han kommer fram till att de båda ungdomarnas beskrivningar av 

pojkar och flickor som ”de andra” liknar varandra väldigt mycket. Detta speglar Fagrells 

(2000) resultat som visade att både pojkar och flickor har en klar uppfattning om hur det 

andra könet är. I Larssons undersökning skiljer sig dock ungdomarnas eget 

förhållningssätt till ”det allmänna”, det vill säga den allmänt rådande könsuppfattningen. 

Pojken har inga problem med relationen mellan ”mig” och ”de andra”, medan flickan 

hela tiden betonar att hon inte är som ”de andra flickorna”. Således kan man skymta en 

traditionell könsåtskillnad, (som vi har tagit upp under rubriken Teoretisk anknytning) 

när det gäller hur både pojken och flickan ser på ”andra”, men även ett nytt 

förhållningssätt när det gäller synen på ”sig själva”, i alla fall då det gäller flickan. 

Larsson (2001) menar att beskrivningar på hur pojkar och flickor är grundar sig oftast 

på en begränsad syn på människors handlingsutrymme. Det vill säga man utgår från att 

pojkar och flickor faktiskt är på ett visst sätt och därför handlar på ett visst sätt. Detta, 

menar han, leder till att den rådande könsordningen beskriver pojkar och flickor utifrån 

dessa föreställningar. 

 

Barbro Carli (2004), som vi nämnde ovan, presenterade 2004 sin avhandling The making 

and Breaking of a Female Culture: The History of Swedish Physical Education ´in a 

Different Voice´. I den beskriver hon skolämnet gymnastik, eller idrott och hälsa, men 

även lärarutbildningen i ämnet från 1800-talet fram till slutet av 1900-talet – allt ur ett 

könsperspektiv. Det hon kommer fram till i den del av avhandlingen som berör vår 

undersökning är att den könsintegrerade moderna och, förmodade, jämställda 

undervisningen i idrott och hälsa gynnar de flesta pojkars förutsättningar. Aktiviteter 

som många av flickorna gillar förenklas kraftigt och får en tråkighetsstämpel, eller 

försvinner. Framförallt gäller detta aktiviteter inom rörelse, rytm och dans som har 

kommit att vara framträdande som feminina aktiviteter. Det framgår alltså tydligt av 
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Carlis undersökning att en blandning av de båda kulturerna (manligt och kvinnligt) inte 

har inneburit en jämställd integrering. 

 

Samma resultat framträder mellan raderna i Karin Redelius (2004) rapport Bäst och 

pest! Ämnet idrott och hälsa i grundskolans senare år. Här försöker Redelius ta reda på 

hur elever upplever ämnet idrott och hälsa och det framträder en klar urskiljning mellan 

pojkar och flickor.  De flesta eleverna i hennes undersökning uppfattar sig som glada 

och trygga, men många av flickorna känner sig stressade och oroliga. Det könsmönster 

som framträder här visar tydligt att pojkar har en mer positiv bild till ämnet idrott och 

hälsa än vad flickorna har. 

2.3.3 Lärarens roll 
Kajsa Svaleryd (2003) menar i sin bok Genuspedagogik att pedagogen behöver förstå att 

han/hon är delaktig i en ständigt pågående process av identitetsskapande bland barn och 

ungdomar. Man kan arbeta med att bekräfta och stärka elevernas identiteter som pojke 

eller flicka samtidigt som man ger dem förutsättningar att gå utanför de traditionella 

genusmönster som finns (se tidigare avsnitt). Det ena behöver inte utesluta det andra. 

 
Att som pedagog bli medveten om hur de egna könsnormerna och värderingarna 
påverkar undervisningen, valet av innehåll samt bemötandet av eleverna. Denna 
insikt är grunden för en förändring. Lärarrollen och dess innehåll måste ställas i 
fokus. (Svaleryd, 2003, s. 8) 

 
 

Likadant menar Måns Magnusson när han pekar på hur viktigt det är att arbeta med 

jämställdhet i skolan (Magnusson, 2001). Han menar att bryta genussystem är inget man 

gör över en natt, men det är viktigt att skolan jobbar med det både inom lärarlaget och ut 

mot eleverna.  

2.3.4 Skolan som sanningsinstans 
Karin Grahn (2003) skriver i sin artikel Idrottsflickor och idrottspojkar i 

tränarutbildningens läromedel –texter, bilder och föreställningar sett ur ett 

genusperspektiv att mycket av det utbildningsmaterial som finns i skolan är könsbundet 

och i och med det motverkar materialet ökad jämställdhet. Som exempel visar hon på 
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pojken som mall för hur idrottaren ska vara, vilket hon menar tydligt framkommer i 

forskning och testresultat. Flickor framställs ibland som obetydliga genom att 

upplysningar om flickor undanhålls, när motsvarande information om pojkar skrivs ut i 

texten. Hon menar vidare att det som inte diskuteras inom jämställdhetsplanen är hur 

värderingar kommuniceras inom idrotten, till exempel genom skrivna texter.  

Likadant skriver Måns Magnusson (2001) då han menar att skolan ska vara en 

sanningsinstans, men att den inte lever upp till det kravet. Med sanningsinstans menar 

Magnusson att skolan sägs vara objektiv och bara lära ut sanningen, men det stämmer 

inte eftersom det inte finns någon objektiv kunskap, fortsätter han. Inget ämne kan vara 

sant eller objektivt då sanningen formuleras av dem som skriver läroböckerna. Han tar 

som exempel upp att i vissa historieböcker står att läsa att det dog 55000 amerikanska 

män under Vietnamkriget, men inte att det under samma tid misshandlades lika många 

kvinnor till döds i sina hem i USA. Vidare menar Magnusson att kungar och krig fyller 

just våra historieböcker, men inte den genussegregerade arbetsfördelningen 

(könsfördelningen inom arbetsliv och hemarbete) i samtida samhällen. Han menar att 

man måste betrakta också litteraturen ur ett genusperspektiv för att komma till rätta med 

genusproblemet eftersom inom även detta område så är mannen norm (Magnusson, 

2001). 
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3 SYFTE/PROBLEM 

Vårt huvudsakliga syfte med denna studie är att undersöka hur lärare i ämnet idrott och 

hälsa tror sig jobba med sin undervisning och hur eleverna upplever detta; men också att 

se om ämnet idrott och hälsa på ett mer påtagligt sätt konstruerar de könsmönster som 

tydligt finns i vårt samhälle och om elever uppfattar att de behandlas som individer eller 

utifrån det kön de har.  

 

Våra frågeställningar blir därför: 

Vilka uppfattningar har lärarna i idrott och hälsa om hur de, i sin undervisning, 

behandlar pojkar och flickor ur ett genusperspektiv? 

Vilka uppfattningar har eleverna om hur pojkar och flickor uppfattar och behandlas ur 

ett genusperspektiv i undervisningen inom ämnet idrott och hälsa?  

Skiljer sig dessa uppfattningar från varandra? 
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4 METOD 

I den här studien kommer vi att använda oss av en kvalitativ undersökning, och med det 

menar vi att vi vill begränsa vår undersökning till att studera några fenomen och några 

aspekter vi är intresserade av och göra dessa så detaljerade och grundliga som det går. I 

vårt fall gäller det att se och ge en beskrivning av hur lärare och elever upplever 

undervisningen inom ämnet idrott och hälsa ur ett genusperspektiv. Att vi valt just detta 

sätt att närma oss vårt problem är för att vi vill studera uppfattningar och företeelser. För 

att se mönster är det viktigt att inte bli för bred i sin undersökning. För att så tydligt som 

möjligt kunna belysa problemområdet har vi valt att använda oss av intervju som 

metodverktyg. Bogdan/Taylor (1994) beskriver intervjun som: 

 
Med djupgående kvalitativa intervjuer menar vi ansikte mot ansikte intervjuer mellan 

den intervjuade och den som intervjuar för att få respondenten att prata om sin 

situation och sitt liv genom att sätta egna ord på detta. (Taylor/Bogdan, 1994, s. 77) 

(egen översättning) 

 

Att enbart använda oss av intervjuer anser vi vara den metod som ger oss bäst svar 

utifrån våra frågeställningar. Bogdan/Taylor (1994) skriver att det är viktigt att använda 

sig av en undersökningsmetodik som passar det du ska undersöka. Det vi vill undersöka 

är att se hur lärare och elever upplever undervisningen och genom intervjuer hoppas vi 

att på djupet få fram vad de tycker. Merriam (2006) beskriver varför intervju är ett bra 

sätt för att se skeenden och att, så att säga, komma ”innanför” de som vi vill intervjua 

och på så sätt få en djupare förståelse för de svar vi får: 

 
Vi kan inte observera känslor, tankar och avsikter. Vi kan inte observera handlingar 
som utförts för länge sedan. Vi kan inte observera situationer som ingen kunnat 
observera eller där ingen funnits närvarande. Vi kan inte observera hur människor 
skapat mening i världen och vilka innebörder det medfört för skeendena i 
verkligheten – vi måste fråga människorna om dessa saker. Syftet med intervjuer är 
således att göra det möjligt för oss att inta en annan människas perspektiv. 
(Merriam, 2006, s. 86) 

 

Som citatet ovan säger så har vi valt intervju som verktyg på grund av att vi vill ”komma 

innanför” människorna, som vi skrev ovan, samt för att förstå och tolka varför man 
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kanske säger eller gör vissa antaganden vid olika situationer. Vi tycker att just detta citat 

på ett bra sätt beskriver det vi söker med våra intervjuer. 

Hade vi valt att se hur verkligheten är och inte hur lärare och elever upplever den, hade 

vi valt att komplettera med observationer. Den metoden är inte beroende av vad 

människor säger utan observationer bygger på vad som faktiskt händer och det är du som 

observatör som mer eller mindre utomstående, betraktar eller observerar vad gruppen 

säger och gör (Einarsson & Hammar, Chiriac, 2002). 

När det gäller vårt resultat hoppas vi att det ska kunna belysa om det finns skillnader 

mellan hur lärare och elever upplever undervisningen. Hans Gordon (1971) beskriver 

intervjuer som ett samlande av information med avsikt att nå ett mål och målet är det 

resultat som vi kommer fram till. Vår förhoppning är att vi kan få fram sådan information 

som gör att vi kan tolka och förstå resultatet. 

Merriam (2006) skriver att i kvalitativa fallstudier är intervjuer den största källan för att 

få fram kvalitativ data som behövs för att skapa förståelse av den företeelse man har valt 

att studera. Vi hoppas att kunna belysa så många aspekter på problemområdet som 

möjligt genom att använda oss av intervjuer. Även Stake (1994) menar att den kvalitativa 

fallstudien karaktäriseras av att vi som undersökare, finns på plats och lägger ner stor tid 

på att komma i kontakt personligen med verksamheten för att förstå innebörden av vad 

som sker ( Stake, 1994). I vårt arbete har vi utgått ifrån intervju som metod och som 

Lantz (2006) beskriver kan det ge betydelsefull data kring en persons tankar och åsikter, 

kopplat till en specificerad fråga. Vi har valt denna metod eftersom vi vill utgå från vårt 

syfte, som avser att studera hur lärare och elever upplever ämnet idrott och hälsa ur ett 

genusperspektiv.  

Att vi inte har valt att använda oss av enkäter beror till stor del på att vi vill få en större 

förståelse för de svar vi får. Risken, som Bengt- Erik Andersson (1994) skriver om i sin 

bok Som man frågar får man svar är den att elever eller lärare svarar med skämtsvar 

och/eller bara svarar mekaniskt på varje fråga. Dessutom kan det falla bort många svar på 

grund av att de helt enkelt inte svarat på vissa frågor, eller för att de inte förstår frågan 

eller tolkar den fel. Detta kan leda till att man helt enkelt inte får tillräckligt med material 

för sin studie. Naturligtvis kan man övervaka när de skriver men som sagt det finns ändå 

en ganska stor felkälla att ta hänsyn till. 
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Patel och Davidson (1994) skriver att för att öka tillförlitligheten bör intervjuerna vara 

standardiserade, och det har vi tagit fasta på när vi gjorde vår intervjumall för både 

lärare och elever. Vissa frågor är exakt lika för både lärare och elever, medan andra 

skiljer sig något på grund av just förhållandet lärare – elev. (se bilaga 1 och 2) Patel och 

Davidson skriver vidare att om man använder sig av frågor med fast svarsalternativ är 

frågorna helt strukturerade men om dessa frågor innehåller viss del fritt svarsutrymme så 

kommer det att bli mera användbara svar tillbaka. Därför har vi valt att använda oss av 

frågor som kräver längre svar och inte går att svara ja eller nej på. Vi har även valt att 

lägga in vissa standardiserade följdfrågor liknande – ”Kan du utveckla det?” (se bilaga 

1)  

Kvale (1997) menar i sin bok Den kvalitativa forskningsintervjun att för att få bästa 

möjliga svar så är det bättre att koncentrera sig på ett fåtal individer som i vårt fall elva 

stycken, för att nå en generell kunskap än att intervjua för många.  

4.1 Urval 

Vi har intervjuat både lärare och elever. Detta för att kunna svara på vår frågeställning. 

Intervjuer beskriver Lantz (2006) som den undersökningsmetod som oftast är lättast för 

att få information av en person, hur han eller hon känner inför olika företeelser och i vårt 

fall, hur lärare och elever upplever ämnet idrott och hälsa på gymnasiet ur ett 

genusperspektiv i en medelstor stad i Sverige. Vi har intervjuat fem lärare och sex 

elever. Könsfördelningen för eleverna var tre kvinnor och tre män, medan den hos 

lärarna var två kvinnor och tre män. Bland eleverna så gick alla respondenter i årskurs 

tre på gymnasiet och var mellan sjutton och arton år. Däremot var de utspridda över tre 

olika program: Samhällvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet och 

Naturvetenskapsprogrammet. När det gäller lärarna så var de mellan 25 och 51 år gamla 

men när det gäller lärarår, alltså antal år i yrket, så skiljde det sig från några månader till 

tjugonio år. Att det bara var lärare och elever från gymnasiet är på grund utav att vi valt 

att förlägga vår undersökning just här, eftersom det är som gymnasielärare vi senare 

kommer att jobba. Dock är vi medvetna om att antalet lärare och elever inte kan 

generaliseras och ge en rättvis bild av hela Sverige och det vi vill undersöka, men vi var 

tvungna att avgränsa vår studie för att inte arbetet skulle bli för stort. Kvale (1997) 
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menar att generalisering bygger på personliga erfarenheter. Den bygger på dold kunskap 

som inte syns men leder genom intervjuer fram till en förutsägelse. Det vill säga att det 

vi får fram kan leda till ett påstående om hur det ser ut i skolan och genom detta kan man 

till viss del generalisera, men som vi har nämnt tidigare – man kan få ett helt annat 

resultat på en annan skola i en annan undersökning. Detta för med sig att resultatet inte 

helt kan generaliseras utan resultatet kommer att gälla för dessa lärare och elever i den 

medelstora stad i Sverige där vi gör vår studie. Däremot kan man applicera resultatet på 

flera skolor och de som läser vår undersökning kan ha nytta av vårt resultat på det sättet 

att som lärare kan jämföra vårt resultat med den skola som han eller hon jobbar på. Det 

som går att generalisera enligt Kvale, är just det att lärare som grupp liknar varandra på 

de flesta skolor i Sverige, däremot skulle det vara svårt att generalisera eleverna då de 

tenderar att vara mycket mera olika från skola till skola. 

4.2 Felkällor 

Problem som kan uppstå vid intervjuer är att du kan ha en färdig frågelista där den du 

ska intervjua blir styrd och inte lämnar helt ärliga svar. Vi hoppas kunna få helt 

annorlunda svar trots vår intervjumall, eftersom våra frågor är öppna. Lantz (2006) 

menar att det även är viktigt att alla frågor ställs på samma sätt till alla de intervjuade 

och att de blir intervjuade likadant varje gång. Detta för att minimera de så kallade 

intervjuareffekterna, och för att resultatet skall gå att till viss del generalisera. Med 

intervjuareffekterna menar vi att vi som intervjuare inte ska ställa ledande frågor, eller 

lägga ord i munnen på respondenterna. Vi som intervjuar kan vidare påverka 

informanten med röstläge, mimik, gester, personliga erfarenheter och ibland även 

åldersskillnader. Det är också viktigt att vi som intervjuare tänker på att respondenten 

kan känna sig underlägsen då det oftast är den som intervjuar som har det sista ordet. 

Denna hierarkiska situation kan påverka svaren från den intervjuade. (Andersson, 1994) 

För att sedan dessa effekter inte ska uppstå så måste vi som intervjuare försöka garantera 

att inte de responderade omedvetet eller medvetet påverkas av hur vi uppträder som 

intervjuare. Åter igen är vi tillbaka till att allt måste ske på samma sätt varje gång. Vi, 

liksom Kvale (1997), menar att ju mer strukturerad intervjun är desto lättare blir det 

senare under analysstadiet att strukturera resultatet. Trots att vi bara har ett fåtal 
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respondenter är det alltså viktigt att vi gör intervjuerna så lika som möjligt. Det finns 

även en risk att en intervjuperson kan medvetet ge svar till oss som inte stämmer med 

det som han eller hon egentligen tycker (Andersson, 1994). Även om vi kommer att 

intervjua lärare som varit i yrket i flera år, så kan det hela uppfattas som om vi vill 

kontrollera att de sköter sitt jobb. Därför är det viktigt att förklara att vi vill se hur de 

upplever problematiken, inte hur de faktiskt löser den. Detta beskriver Taylor/Bogdan 

(1984) som ett problem, det vill säga att det du säger i en intervju inte alltid 

överrensstämmer med det man i verkligheten gör. Man kan aldrig med säkerhet säga att 

respondenten talar sanning. Även om man som intervjuare tydligt talar om att vi vill ha 

respondentens tankar om denna fråga och inte vad man förväntas vilja höra. I vårt fall så 

spelar det ingen roll eftersom vi inte är ute efter att kontrollera om lärare gör som de tror 

sig göra, utan snarare att få en bild av hur lärare tror sig göra och hur elever upplever 

detta. 

 Ett annat problem är att det är svårt att få samma svar om du skulle intervjua vid ett 

annat tillfälle och plats (Taylor/Bogdan 1984). Dessa aspekter är en vansklig fråga vid 

intervjuer och det måste vi ta med i våra beräkningar eftersom det är svårt för oss att 

göra alla intervjuer på samma ställe under samma dag och samma plats. Merriam (2006) 

belyser detta problem och menar att för att minimera dilemmat är det viktigt att 

forskaren har ett bra förhållningssätt mot respondenten och att han eller hon är väl 

förberedd. 

Ännu ett sätt för att minimera feltolkningar är att vi kommer att vara två personer som 

intervjuar på samma gång. Vi kommer att använda oss av strukturerade intervjuer som vi 

nämnde ovan, vilket innebär att vi har preciserat vårt problem och vi vet vilka situationer 

som kan tänkas uppstå. För att minska dessa så kallade ”slumpfel” menar Andersson 

(1994) att om man ställer flera frågor med samma tema, och i vårt fall om idrott och 

genus, så ökas tillförlitligheten. Därför har vi prövat vår intervjumall på både lärare och 

elever som en pilotstudie och kommit fram till en mall som vi tror fungerar bra. Det är 

naturligtvis viktigt att vi också håller oss till den och inte kastar ur oss för många 

följdfrågor som inte finns med på vår intervjuplan. Att vi valt en hög grad av 

strukturering beror på att resultatet ska bli enklare att behandla och bearbeta, samt för att 

genomförandet ska underlättas. Så genom ett gemensamt beslut kom vi fram till att 
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intervjua med hög grad av struktur och följa ett förbestämt mönster. Naturligtvis 

kommer vi att ställa följdfrågor men de kommer oftast att bestå av: ”Kan du utveckla 

det?”, eller ”Berätta mera”. 

Målet med våra följdfrågor som vi skrev om ovan är att, som Kvale (1997) också 

skriver,  framkalla spontana beskrivningar från den responderande snarare än att få deras 

egna, mer eller mindre spekulativa förklaringar till att de utförde eller utför vissa 

handlingar. På grund av detta kommer vi i stort sett bara att ställa samma följdfrågor och 

direkta frågor. 

Det är väldigt viktigt att vi som intervjuare visar en tydlig förståelse för respondenten 

då det är lätt att intervjupersonen intar en försvarsattityd om han eller hon upplever att vi 

kritiserar honom eller henne. (Patel och Davidson 1994) Precis som vi nämnde ovan, så 

är det viktigt att få fram att vi på intet sätt vill kritisera eller döma. För att det ska bli 

samförstånd mellan den intervjuade och intervjuaren så måste man hitta ett läge och ett 

gemensamt mönster där det utbyts tankar och känslor. (Banaka 1981) Som intervjuare 

måste man helt enkelt på både ett medmänskligt och ett professionellt sätt närma sig den 

individ som man ska intervjua och genom detta komma nära den företeelse som man har 

valt att studera och i vårat fall är det att se hur elever och lärare ser på varandra ur ett 

genusperspektiv. 

4.3 Ansvar och etik 

Eftersom vi i vår undersökning kommer att använda oss av intervjuer och även spelar 

in dessa, så upplyser vi också lärarna och eleverna att inspelningarna kommer att 

behandlas konfidentiellt och att inga namn kommer att nämnas i samband med att 

resultatet bearbetas och utformas i rapporten. Innan intervjuerna utfördes tillfrågades 

lärarna och eleverna om det gick bra att vi registrerade intervjun på band. Vi lät även de 

intervjuade skriva på ett kontrakt där de läste igenom och skrev under (se bilaga 3). Här 

förbinder vi oss att följa de lagar och stadgar som finns och detta kontrakt finns 

tillgängligt under hela uppsatsskrivandet och även tills uppsatsen är godkänd. I och med 

respondenternas underskrift så måste vi i möjligaste mån garantera deras anonymitet 

vilket är svårt på sätt och vis i en sådan liten stad som vi använder oss av. Vår uppgift 
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blir att skriva resultatet så att den som läser inte kan förstå vem vi har intervjuat. I våra 

redovisningar kommer både lärare och elever att ha fingerade namn. 

En annan aspekt på detta är att de lärare respektive elever vi har intervjuat känner ofta 

varandra och det måste vi beakta när resultatet skall redovisas. Vidare har även de 

responderande rätt till att, om de vill, få sin intervju borttagen ur vår uppsats.  

 Vi måste ta hänsyn till de grundläggande individskyddskraven som finns, det vill säga 

de allmänna huvudkraven man har på forskningen: informations-, samtyckes-, 

konfidentiallitets- samt nyttjandekravet.  Informationskrav innebär att forskaren, eller 

den som undersöker, ska informera de berörda om den aktuella forskningsuppgiftens 

syfte. Samtyckekravet innebär att de som deltar i undersökningen själva får bestämma 

om de vill vara med eller inte. Konfidentiallitetskravet innebär att alla uppgifter om de 

personer som ingår i undersökningen ska ges största möjliga konfidentiellitet och 

uppgifter om dessa personer ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del 

av dem. Nyttjandekravet, slutligen, innebär att uppgifter om en enskild person endast får 

användas i forskningsändamål (Einarsson & Hammar, Chiriac, 2002.). Dessa är 

framtagna av Humanistisk- samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR). Endast vid 

samtycke från den responderande skriver Kvale (1997) kan du som forskare använda dig 

av personens namn, annars måste allt vara konfidentiellt.  

 

4.4 Genomförande 

Vi bestämde oss för att försöka genomföra alla intervjuerna på en vecka. Detta för att ha 

alla intervjuer färskt i minnet när vi börjar bearbeta dem. Detta finner vi stöd hos Patel 

och Davidsson (1994) som skriver att ju längre tid som går mellan intervjun och 

analysen, desto svårare är det att få ett bra och ”levande” förhållande till sitt insamlade 

material. 
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4.5 Pilotstudie 

Vi gjorde vår pilotstudie på två lärare och en elev. Vi följde våra intervjumallar, men 

däremot så skiljde sig platserna för själva intervjuerna från varandra. En intervju gjordes 

på ett arbetsrum, en annan i en gymnastiksal. Eleven intervjuades på ett fik. 

Det vi kom fram till efter denna studie var att nästan alla frågorna var relevanta och att 

längden på intervjun var lagom. Dock endes vi om att justera två av frågorna för att de 

skulle bli lättare att förstå och passa bättre mot vår frågeställning. En fråga ströks helt 

och en byttes ut. 

4.6 Intervjuerna 

Som vi skrev ovan så gjordes intervjuerna under en veckas tid. Vi hade i förväg bokat tid 

med både lärare och elever som tillsatte en timme var till vårt förfogande. Alla lärarnas 

intervjuer skedde på deras arbetsrum och elevernas intervjuer skedde i klassrum, där det 

bara var vi som befann oss. Detta för att respondenterna skulle känna sig ”hemma” och 

bekväma. 

Intervjuerna varade mellan 30 till 45 minuter (elevernas intervjuer tog generellt kortare 

tid än lärarnas) och vi följde i stort sett intervjumallen (se bilaga 1 och 2). Samtliga 

intervjuer bandades och vi transkriberade sedan ljudbanden för att kunna redovisa och 

förstärka vissa avsnitt i form av citat. Dessutom så noterade vi i utskriften om det var 

pauser, skratt eller dylikt under intervjun. 

För att bli väl insatta med innehållet i transkriberingarna så läste vi genom dem flera 

gånger och gjorde anteckningar i marginalerna. Vi försökte nu hitta kategorier och 

behandla innehållet tematiskt. Både Lantz (1993) och Patel och Davidsson (1994) menar 

att det är nödvändigt att bearbeta texten flera gånger för att hitta mönster, teman och 

kategorier. Samtidigt menar Lantz att problemställningen alltid utgör utgångspunkten för 

hur man ställer upp sina data. Det kan vara lätt att ibland se mönster och teman som inte 

är direkt kopplade till ens syfte/problem och därför krävs det flera genomläsningar för 

att få en fördjupad kunskap om det vi verkligen söker efter. 
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5 RESULTAT 

Här redovisas resultatet av våra intervjuer. Då detta är en kvalitativ undersökning, 

kommer vi att väva samman tolkning med resultatbeskrivningen för att få en så tydlig 

bild som möjligt av det vi valt att undersöka. Fokus på våra intervjuer har varit att 

studera vilka uppfattningar elever och lärare har om hur pojkar och flickor uppfattar och 

behandlas ur ett genusperspektiv i undervisningen inom ämnet idrott och hälsa. Vi har 

försökt att utifrån frågeställningen tematisera vårt resultat för att underlätta för läsaren. 

5.1 Lärares uppfattningar 
I detta avsnitt kommer vi att redovisa resultaten från intervjuerna med lärarna utifrån de 

tematiseringar vi gjort. 

5.1.1 Pojkarnas ämne 
Många av våra respondenter tar upp att killarna mer plats och att de (killarna) har lättare 

för sig i ämnet idrott och hälsa. (Det gäller både bland lärare och bland elever.) Det 

framkommer att detta har framförallt två orsaker, dels att man menar att killarna vågar ta 

för sig mer än tjejerna, dels att idrotten är en manlig arena där prestationen blir viktigare 

än ”lärandet”. Det blir tävling om allting hela tiden. 

En lärare menar att all idrottsutövning i grund och botten är utformad av manlig 

idrottskultur och att det sätter sin prägel hos både lärare och elever. 

 
Flickorna upplever det som att det är pojkarnas ämne mera, att det är mera format för 
pojkarna, vilket det kanske också är. Att det är en plats, en arena där flickorna får ta 
mindre plats än pojkarna. (Nils, lärare) 

 

I och med det, menar han så gör man nog som lärare kanske bedömningar utifrån just 

killarnas ramverk, eftersom det är de som har satt normen för vad vi idrottar med. De 

övriga två manliga lärarna upplever inte killar som dominerande, utan tycker att det 

skiljer mer på individer, högpresterande och lågpresterande. Likadant, menar de, är det 

skillnad mellan programmen (de har en del yrkesförberedande klasser med stor andel 

killar). I de studieförberedande programmen är tjejerna mer positiva till idrotten än i de 

yrkesförberedande, men det är inget de kopplar till könsfördelningen. Däremot, menar 
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en av de manliga lärarna, så har killarna ett större intresse för lagidrotter än vad tjejer har 

i gymnasieåldrarna. Han menar att många tjejer slutar med idrotten i den här åldern på 

grund utav bristande intresse och att det i många fall kan påverka inställningen till 

skolidrotten. Anledningen till detta skulle, enligt respondenten, vara brist på tid och att 

de har hittat en massa andra träningsformer. 

De två kvinnliga lärarna upplever också att killarna tar mer plats, men en av dem 

tycker att det är för att tjejerna inte vågar ta plats, medan den andra tycker att det beror 

på att killarna är starkare och ofta har bättre teknik i de olika momenten (framförallt 

bollsport). Den första läraren menar att det i en klass med få tjejer är ett tufft klimat som 

man får jobba med hela tiden, just för att få tjejerna att våga ta för sig, att våga synas och 

märkas. I rena ”killgrupper” upplever hon ett tuffare och hårdare klimat medan i 

tjejgrupper kan det vara väldigt inaktivt och ingen riktig ”fart”. 

 
Men jag kan tänka mig att man vågar helt enkelt inte ta för sig. Man vill inte heller, 
man vill vara tjejig, man vill vara tjej. Man vill vara söt. (Andréa, lärare) 

 

Den andra kvinnliga läraren upplever tvärtom att det är killarna som tar för sig och är 

väldigt prestationsinriktade, medan tjejerna överlag vill lära sig mer om sin kropp och 

sin hälsa. Samtidigt så menar hon att det även finns en del tjejer som är 

prestationsinriktade men att hon löser problemet genom att nivågruppera i klassen. Dock 

kommer hon tillbaka till att killarna har en fördel – de är fysiskt starkare och ofta är de 

duktigare i lagbollspel. 

 
Det är liksom så att känner man att man är duktig på en sak och känner att man har 
övertaget, så spelar man väl ut mer också. (Sanna, lärare) 

 

5.1.2 Könsneutrala idrotter eller inte? 
Alla lärare utom en tycker att det finns idrottsaktiviteter som är mer maskulina eller 

feminina. Dans, musik, rörelse och hälsa ses som kvinnliga och som maskulina moment 

nämns ofta bollsporter, utan att preciseras mer än just att det är tävlingsmomentet som är 

det viktigaste för killar. De kvinnliga lärarna påpekar dock att killar kan bjuda på sig och 

tycka dans är rätt kul, när det bara är en killgrupp, likaväl som tjejer visst tycker 

bollsporter är roligt, fast inte i lika stor utsträckning. Två av de manliga lärarna 
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urskuldar sig med att de inte använder sig av så mycket ”tjejiga” idrotter för att de inte 

behärskar dans och aerobics, men de säger sig däremot vilja kunna det.  

Endast en lärare går utanför ramen i och med sin ståndpunkt att all idrott är en manlig 

idrottskultur menar han att skulle tjejerna fått börja från noll idag och forma sin idrott 

själva, så hade den inte sett ut som den gör idag. Han kan dock inte säga hur eller vara 

mer precis, men menar att idrotten i grund och botten är en manlig kultur som kvinnor 

får finnas i på mannens villkor. När sedan frågan om det finns några könsneutrala 

idrotter kommer upp, så skiljer han sig också från mängden genom att nämna säga ”allt 

som är nytt”. Han utvecklar det vidare. 

 
Allting som är så nytt att det är ograverat, det blir ju lite könsneutralt. När man 
bjuder på någonting som de aldrig har varit med om tidigare, då är det ganska 
könsneutralt. (Nils, lärare) 

 
 
Han menar alltså att allt som inte är grundat i den manliga idrottskulturen, utan format 

utifrån andra värden och värderingar skulle kunna vara könsneutralt. Men, fortsätter han, 

det finns också en risk att det blir färgat ganska snabbt om det liknar något som redan 

finns. 

Han tar även upp lekar som en könsneutral aktivitet. De övriga lärarna menar att typiskt 

könsneutrala idrottsaktiviteter är simning, jogging, orientering och friluftsaktiviteter. En 

av dem nämner även racketsporter av olika slag. 

5.1.3 På lika villkor? 
Alla lärare är ganska säkra på att de behandlar tjejer och killar olika. De kanske inte kan 

sätta fingret på varför de gör det, men att de tror sig göra det är genomgående i deras 

svar. En av lärarna som kan påvisa detta är Nils: 

 
Ja, men alltså man får ju kvitto på det stup i kvarten, så det är ju därför man vet. 

Sedan tycker jag ju, jag tror ju att jag försöker göra det, i alla fall, men, jag vet att det 

inte blir så, det är jag övertygad om. (Nils, lärare) 

 
Som kvitto tar han upp ett exempel från sin familj då dottern var liten och svarade 

honom att han hade fel då han påstod att tjejer och killar är lika starka. Han kan dock 
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inte precisera i övrigt hur han får ”kvitto” på det i skolans värld. Han menar vidare att 

den stora skillnaden ligger i kommunikationen mellan lärare och elever. Oavsett ämne så 

har han ett annat sätt när han kommunicerar med killar än vad han har när han 

kommunicerar med tjejer. Men, menar han, så är det inte alltid man ska behandla tjejer 

och killar lika: 

 
Att man inte behandlar dem lika är ju till exempel att man inte, man uttrycker sig lite 
grabbigt mot grabbarna, men inte mot tjejerna. Man anpassar sig på något sätt till den 
miljön, det forum man är i. Och det är ju inte bara könet utan det gäller ju alla 
möjliga… Däremot rättvis, det tycker jag nog att jag är faktiskt, det måste jag säga. 
(Nils, lärare) 

 
 
Han menar att könstillhörighet inte är de enda kriterierna för hur han bemöter elever. Det 

finns låg- och högpresterande, idrottande och icke idrottande, starka och svaga. Alla dem 

bemöter man på olika sätt. 

En annan lärare upplever det nästan på samma sätt och han menar på att han försöker 

”skala av” klasserna och se till högpresterande och lågpresterande elever i stället för att 

dela in dem i killar och tjejer. Det viktigaste är att alla kan vara med. Samtidigt så 

påpekar han, liksom några av de övriga, att de tycker sig ha en annan stil och en annan 

jargong mot killarna än vad de har mot tjejerna. De menar att de är mer ”rakt på” lite 

tuffare i stilen när de bemöter killar än tjejer. Men de säger också att de inte tror sig 

förfördela någon part, men att de har en benägenhet för att bli kortare i tonen mot 

killarna och mera tillmötesgående mot det kvinnliga könet. 

 
Jag tror att jag har en annan ledarstil och jargong mot killarna faktiskt överlag, men 
jag tror inte att jag förfördelar någon part men jag har nog ett annat sätt att bemöta 
tjejer tror jag än vad jag har för att möta killar. Det är lite mera rakt på, lite tuffare 
mot killarna och kanske på ett lite mera, ja på ett annat, det har nog mera att göra 
med jargong liksom. (Andréa, lärare) 

 
 
Att vara mer tillmötesgående mot tjejer än mot killar anser framförallt den manliga 

läraren av de båda vara kanske lite fördomsfullt, men samtidigt så menar han att 

ödmjukheten mot kvinnor är mer viktig än hos män. Detta är ett sätt som han använder 

sig av för att nå gruppen bättre.  
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De övriga två kan inte specificera exakt hur de behandlar killar och tjejer olika, men 

beskriver att de försöker att se till individen mer än till könet då det gäller 

undervisningen, samtidigt som de är medvetna om att de behandlar tjejer och killar 

olika. 

 

5.1.4 Prestation och motivation i förhållande till betyg  
På frågan varför de responderande trodde att det är så att tjejer har sämre betyg än killar 

i ämnet idrott och hälsa när de går ut skolan kunde man snabbt se tre kategorier: 

Bedömning utifrån prestation, killarna tar för sig och intresse. 

5.1.4.1 Prestation 

Många uttrycker att det är prestationen som spelar roll för betygets betydelse. Detta 

beror ofta på läraren som bedömer prestationer och jämför dem med andras prestationer 

fast man inte ska gå tillväga på det viset. Bland lärarna kommer det fram framförallt hos 

två av de yngre lärarna som menar att ”de äldre” (som grupp, ej de äldre i 

undersökningen) lärarna är kvar i ett bedömningssystem som tillhör en gammal läroplan. 

 
Jag tror så här att många av det gamla gardet kanske har en tendens av att titta på 

resultat, många äldre lärare, alltså vi pratar om dem som gick, det gamla gardet som 

fokuserade på resultat. De som är utbildade för inte så länge sedan har ett annat 

synsätt på det och det kanske gör att tjejer får en mera rättvis bedömning idag än vad 

de fick av äldre lärare förr. (Tor, lärare) 

 

Det läraren ovan menar är alltså att en del lärare som har fler år i yrket och som har gått 

en annan lärarutbildning än den som finns idag, har en tendens att bedöma resultat och 

prestationer och jämföra dessa elever emellan. Även den andra yngre läraren tror att den 

skeva betygsfördelningen beror på att många lärare bedömer prestation i stället för 

kunskap. Det kommer på tal även hos dem som är äldre och som har lite fler år i yrket. 

En av dem hoppas att det inte är så, att man jämför prestationer, utan att skillnaden 

handlar om att tjejerna inte vill ta för sig lika mycket som killarna. Att de inte vill synas 

på samma sätt. Det stämmer in på svaret som en av lärarna gav när han sa att det handlar 
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om ett kulturellt arv och att prestationen blir viktig då man bedömer utifrån killarnas 

ramverk, då de är normen för allt idrottande. 

 

5.1.4.2 Killarna tar för sig 

Alla lärare tror också att killarna tar för sig mer, även om de ibland vänder på det och 

uttrycker att tjejerna inte tar för sig lika mycket och lika bra som killarna. 

 
Ja alltså till största delen tror jag det beror på att tjejerna inte vågar ta plats, eh, på 

samma sätt som killarna. (Sanna, lärare) 

 

En av lärarna upplever även att killarna är mycket mer tävlingsinriktade än vad tjejerna 

är. Detta kommer fram hos fler. En av dem tar upp prestation när han menar på att det 

inom idrottens värld är männens arena. Han säger att skolidrotten är en plats där tjejerna 

får mindre utrymme än killarna, något som en av de kvinnliga lärarna håller med om då 

hon säger att det ofta blir ett tufft klimat i en grupp med få tjejer och att man får jobba 

hela tiden för att de ska våga vara med och synas och märkas.  

5.1.4.3 Intresse 

Framförallt en lärare säger att det beror mycket på intresse och att tjejer ofta tappar 

intresse för lagidrotter i gymnasiet. Detta, menar han, ligger till grund för att de inte 

heller tar för sig lika mycket i skolidrotten – de tycker helt enkelt inte det är lika roligt 

som killarna. Andra lärare påstår indirekt också att killar är mer intresserade av idrott än 

vad tjejer är, fast de uttrycker sig på ett annat sätt: 

 
Eller högmotiverade tjejer, som gör allt nästan som killarna gör. (Tor, lärare) 

 

En av lärarna menar även att intressena skiljer sig mellan killar och tjejer och att detta 

också ger genomslag på lektionerna. Hon säger att hon försöker se till både killars och 

tjejers intresse när hon planerar lektioner. 

 
Så att inte killarna känner att det här är bara tjejgympa. (Sanna, lärare) 
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5.2 Elevers uppfattningar 
I detta avsnitt kommer vi att redovisa resultaten från intervjuerna med eleverna. 

5.2.1 Pojkarnas ämne 
Bland eleverna så är det faktiskt killarna själva som upplever att de tar för sig mera och 

att tjejerna ibland inte riktigt vågar eller vill. Alla tre killarna nämner att ämnet är 

mansdominerat just för att killarna är bättre i idrott, enligt dem själva. Att tjejer inte tar 

för sig tror de beror på att de inte tycker det är lika kul som killarna, utan har lättare för 

att dra sig undan i ett hörn och inte vilja delta, även om de skulle kunna. 

 
Killar brukar få mer plats just i idrott eftersom det brukar vara så att de är bättre. 

Eller helt enkelt vill ta för sig mer. (Sven, elev) 

 
…så tycker killarna det är roligare och ger mer och tjejerna kanske tycker att killarna 

tar för sig mer och säger att: Äh, kolla bara på killarna, jag orkar inte! (Rickard, elev) 

 

Även tjejerna menar att ämnet är manligt till innehållet, men hänvisar ofta till att klassen 

är dominerad av killar till antalet och att det sätter sin prägel. De beskriver idrotten som 

en manlig norm då de säger saker som: ”nivån läggs lite högt för oss tjejer” (Linn, elev) 

och ”vi går ju i en kill-klass och man känner att man har lite mera press på sig när man 

går i en kill-klass än om man skulle gå i en fifty-fifty.” (Alva, elev) En av tjejerna går på 

killarnas linje och tror att killar är lite mer intresserade av idrott än vad tjejer är, men 

utöver det så är det mer skillnad från individ till individ menar hon. Dessutom menar 

hon att tjejer drar sig undan när de gör någonting som de inte tycker om, till skillnad från 

killar, som hon menar är med ändå. Hon påpekar också att hon inte är som ”de andra 

tjejerna”, eftersom hon gillar idrott väldigt mycket och inte har några problem att 

lektionerna är präglat av manlig aktivitet. 
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5.2.2 Könsneutrala idrotter eller inte? 
På frågan om det finns några maskulina eller feminina idrottsaktiviteter så är det bara två 

av respondenterna som inte tycker det, och det är två av de manliga eleverna. En av dem 

anser dock att det finns specifikt könsneutrala idrotter, så han säger emot sig själv lite 

grand. Alla övriga känner att det finns idrottsaktiviteter som är mer eller mindre 

maskulina eller feminina. Generellt beskriver alla bollsporter som maskulina och dans 

som feminina, men vissa är lite mer specifika än så. En av eleverna har en klar bild 

framför sig: 

 
Ja, vi håller ju inte på med ridning och balett och sådana grejer kanske, som lutar mer 

mot tjejer. Det är ju mycket bollsport och det ser man kanske mer som killgrejer, jag 

vet inte riktigt. (Sven, elev) 

 

De övriga eleverna som tycker att det finns idrottsaktiviteter som är maskulina eller 

feminina säger just bollsporter och dans.  

När det gäller könsneutrala aktiviteter så har eleverna svårt att definiera, men de som 

kommer upp är ofta kanot, racketsport och friluftsliv. 

5.2.3 På lika villkor? 
Endast en av eleverna upplever att tjejerna blir annorlunda behandlade än killarna, men 

detta upplever hon inte som negativt. Dock menar hon att nivån ofta ligger för högt för 

”oss tjejer”, men att både läraren och killarna då i stället pushar på och uppmuntrar extra 

mycket så det blir till något positivt. En av de andra tjejerna tycker också att lektionerna 

kan bli lite riktade åt killarna ibland, men i övrigt upplever hon inte att tjejer eller killar 

skulle särbehandlas. De övriga tycker inte att det är någon skillnad på behandlingen av 

killar och tjejer och en av killarna säger att han i alla fall hoppas att tjejerna inte känner 

så, för han upplever det inte. 

 
Nej det blir man inte, utan det…vi ska göra precis samma sak som dem liksom, så 

det är inget så. Det är ingen diskriminering. (Alva, elev) 
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5.2.4 Prestation och motivation i förhållande till betyg  
På frågan varför de responderande trodde att det är så att tjejer har sämre betyg än killar 

i ämnet idrott och hälsa när de går ut skolan kunde vi även här se samma tre kategorier 

som hos lärarna, nämligen: Bedömning utifrån prestation, Killarna tar för sig och 

Intresse. 

5.2.4.1 Prestation 

En av eleverna menar att tjejer måste prestera mer än killar, men att detta är en felaktig 

syn på hur ämnet ska bedömas från lärarens sida. En av hennes klasskompisar menar 

indirekt samma sak då hon säger att tjejer måste pressa sig själva hårdare för att nå 

samma resultat som killarna. De får till viss del stöd av en av killarna som ser det som 

att läraren ställer för höga krav på att det ska vara likadant mellan killar och tjejer. 

5.2.4.2 Killarna tar för sig 

Att killarna tar för sig ses som en anledning till att betygsfördelningen är så sned. Fast 

det är ingen som säger det rakt ut, förutom de manliga eleverna som uttrycker det just så 

– att killarna tar för sig mer. De allra flesta, både bland lärare och bland elever uttrycker 

tvärtom att tjejer inte tar för sig så som de borde. 

 
Det finns ju idrotter som fler killar gillar som tjejer drar sig ur just för att det är 

mycket killar. (Linn, elev) 

 

De har lite svårare att ta för sig än vad killar som regel har. (Sven, elev) 

 

En av de kvinnliga eleverna tycker att killarna skiljer sig mot tjejerna på ett sådant sätt 

att de är med även om det är någonting de inte tycker om, till skillnad från tjejerna som 

hon då menar ofta drar sig undan och skyller på något annat. 

 

5.2.4.3 Intresse 

Nästan alla eleverna upplever att killar gillar idrott mer än vad tjejer gör. Detta kan i 

vissa fall bero på att just aktiviteterna är upplagda för killar. 
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Det läggs lite mer åt det hållet (killarnas) upplever jag. (Linn, elev) 

 

Jag har alltid tyckt om de grejorna som anses lite killiga. (Linda, elev) 

 
Tjejer kanske lättare drar sig ur när de gör någonting de inte tycker om. (Linda, elev) 

 
 
Tjejerna menar överlag att de måste prestera mer och att det är jobbigare, framförallt i de 

fall då de inte tycker det är kul, vilket killarna tycks göra i större utsträckning. Men de 

menar även att killarnas intresse är större eftersom aktiviteterna mer läggs åt deras håll. 

Killarna är ganska överens om att de tror att killar är mer intresserade av idrott än vad 

tjejer är. 

 
Oftast är det så känns det som, att det är nog fler killar som tycker det är roligt än 
tjejer, tror jag. (Sven, elev) 

 

5.3 Sammanfattning  

Något som framkommer tydligt hos både lärare och elever är att ämnet idrott och hälsa 

är ett ämne där killarna får ta mer plats, mer utrymme. Lärarna menar överlag att det är i 

grund och botten en manlig arena där killar vågar spela ut och ta mer plats, medan 

eleverna menar att tjejer inte tar för sig på samma sätt som killar. Den stora skillnaden 

ligger här i att lärarna upplever att killarna sticker ut för de tar för sig medan eleverna 

(och en lärare) tycker att tjejerna sticker ut genom att inte ta för sig. Eleverna tror även 

att detta beror på ett större intresse för idrott hos killarna. 

 

När det gäller aktiviteter som anses som typiskt manliga och kvinnliga skiljer sig 

upplevelsen åt lite grand. De allra flesta upplever att det finns aktiviteter som är typiskt 

manliga och kvinnliga. Som exempel både hos lärare och elever ges bollsporter och 

tävling som typiska manliga aktiviteter, medan dans, rörelse och rytm anses som 

kvinnliga. Två elever och en lärare upplever inte att det finns några aktiviteter som är 

typiskt manliga eller kvinnliga. De upplever heller inte att det finns några aktiviteter som 

är könsneutrala (alternativt att det bara finns könsneutrala aktiviteter), utom en av 
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killarna som nämner ett antal, fast han inte tyckte sig kunna se typiska manliga och 

kvinnliga aktiviteter.  

De övriga, både lärare och elever, tyckte att framförallt simning, friluftsliv och 

orientering var könsneutrala idrottsaktiviteter. 

 

Lärarna tror sig inte behandla och bemöta tjejer och killar likadant, men ingen kan sätta 

fingret på hur det gestaltar sig; på annat sätt än att jargongen mot killarna överlag är lite 

mer tuff och lite mer rakt på. De kan dock inte svara på varför de bemöter sina elever på 

olika sätt beroende på om de är killar eller tjejer, men tror att det har med anpassning av 

den miljö man jobbar i att göra. 

Eleverna upplever ingen negativ särbehandling, men två av tjejerna tycker att nivån 

och undervisningen oftast riktar sig mer till killar, men att de (tjejerna) får hjälp att 

genomföra aktiviteterna utifrån sina förutsättningar ändå. Killarna hoppas att inga tjejer 

upplever att de bemöts och behandlas annorlunda, för själva upplever de inte det. 

 

På frågan varför de då tror att betygen är så snedfördelade så menar både elever och 

lärare att en orsak är att många lärare bedömer prestation i stället för kunskap. Tjejerna 

jämförs med killarna och måste prestera mer för att nå samma resultat. 

En annan orsak som både lärare och elever tror kan vara, är just att killarna har ett 

större intresse än vad tjejerna har och därför också tar för sig mer på lektionerna. 
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6 DISKUSSION 

Att lärarna tror att de inte bemöter killar och tjejer på samma sätt är ett ganska intressant 

påstående. Här kan man misstänka att de vet vad som förväntas att de svarar eftersom de 

inte riktigt kan sätta fingret på hur de behandlar eleverna på olika sätt.  

 
Antagligen så gör jag inte det, men man försöker ju göra det, men jag kan nog säga 

att jag inte gör det. För, då skulle man nog utvärdera sig själv och kunna se på video 

och så där, så det gör jag säkert, det tror jag. (Sanna, lärare) 

 
 
Samtidigt så menar några av lärarna att tjejer och killar inte är de enda kategorier som 

elever delas upp i när det gäller bemötande. Några beskriver det som att de försöker 

”skala av” klasserna och titta på till exempel hög- och lågpresterande, starka och svaga 

eller idrottande och icke idrottande. Detta kan upplevas som ett försvar mot 

särbehandlingen av tjejer och killar. Eftersom de tror sig behandla tjejer och killar olika, 

visar man att man behandlar elever olika även utifrån andra förutsättningar än bara kön. 

Det enda stora skillnaden som kommer fram är att man hos killar använder en viss 

jargong, eller ett visst språk (ordval), när man bemöter dem mot när man bemöter tjejer. 

Att man är mer ödmjuk mot tjejerna och att man är mer rakt på och tuff när man bemöter 

killar. Det är just detta som Kajsa Svaleryd (2003) menar förstärker de könsmönster som 

redan finns. Att man redan på förskolan är mjuk och gullig mot flickorna, medan man 

tycker att pojkar ska vara lite tuffa, tåla lite mer. Som ett exempel högre upp i åldrarna 

tar hon fram en båtfärd med i hög fart med gira svängar. När folk fick se att det var två 

tjejer som körde, utbröt diskussion – hur vågar de? Tänk om de kör ihjäl sig. När sedan 

båten framfördes på ett lika våghalsigt sätt, men av två pojkar blev bara reaktionen ”Ja, 

se pojkar, se pojkar”.  Detta är en tydlig definition av genus, precis så som Eva 

Gannerud (2001) beskriver den – fast vedertagna föreställningar om människans kön, 

alltifrån leksaker till färg på kläderna spelar roll. 

Så lärarna är alltså medvetna att de behandlar tjejer och killar olika, men mer än denna 

jargong kan lärarna inte precisera sig. De vet att de bemöter tjejer och killar olika, men 

inte hur. 
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Överlag tycker lärarna också att killarna tar för sig mer i ämnet idrott och hälsa än vad 

tjejerna gör. Detta kommer fram på olika sätt. Men oavsett om det handlar om intresse, 

färdigheter eller förkunskaper så tycker lärarna att killar tar för sig mer än vad tjejer gör. 

Intressant i sammanhanget är också att lärarna, (och även eleverna), över lag 

kategoriserar vissa idrottsaktiviteter som manliga, kvinnliga, eller könsneutrala. Har man 

detta som plattform när man planerar sin undervisning så kan det lätt bli mycket 

”maskulina aktiviteter” eftersom de flesta ansåg bollsporter som manliga.  

Jämför man detta med Koivulas (2000) eller Fagrells (2000) undersökningar så ser man 

vissa likheter. Visserligen var deras respondenter barn, men resultatet talar tydligt till 

oss. Barn upplevde vissa idrotter som feminina, maskulina eller könsneutrala, precis som 

både lärare och elever gör i vår undersökning. Men även barnens föräldrar i Koivulas 

undersökning, tyckte att pojkarna var mer idrottskompetenta än var flickorna var. 

Kanske har det också att göra med vilka idrottsaktiviteter som klassificerades som 

typiskt manliga eller kvinnliga i en jämförelse med hur skolidrotten ser ut. I dagens 

skolidrott blir det mycket bollsport. Ser man då detta som en manlig aktivitet så är det 

klart att man kan tycka att killarna tar för sig mer, eftersom undervisningen då blir mer 

anpassad för dem, något som för övrigt ju, de kvinnliga eleverna i vår undersökning 

upplevde. Och även om ingen av våra lärare säger sig bedöma och jämföra prestationer 

mellan killar och tjejer, så kan man se att en del av lärarna ändå tycker att killar är 

”bättre” i vissa aktiviteter. 

 
Ja, de tar ju för sig mer på lektionerna och det är ju så att killar de är ju starkare, de är 

ju snabbare, ofta. Och ofta, ofta säger jag nu, har de en bra bollteknik. Och om man 

ser på gamla planeringar och så, så ofta så körs det ju mycket bollspel i skolan, mer 

än där det  borde kanske många gånger, så visst de får ju lite fördel där då. Om man 

fortfarande betygsbedömer den biten. (Sanna, lärare) 

 
En lärare skiljer sig lite från de övriga genom att uttrycka att det är tjejerna som inte tar 

för sig. Detta är intressant eftersom de övriga menar att det är killarna som sticker ut 

genom att ta för sig extra mycket, men här har vi en lärare som menar att tjejerna sticker 

ut genom att inte göra det. Oavsett om några lärare har nämnt mannen som norm inom 

idrotten och att det är ett ”pojkarnas ämne”, så har man ändå uttryckt det som att killarna 
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går ifrån det ”normala” och sticker ut genom att synas, höras och ta mer plats. Denna 

lärare menar tvärtom att detta sätt är det normala och att tjejer sticker ut genom att inte ta 

för sig. Det blir ett avvikande beteende från det ”normala”. 

 

Detta sätt att uppleva killarnas platstagande som det ”normala” och tjejernas 

tillbakadragenhet som det ”icke normala” är också tydligt bland samtliga elever. Detta 

beskriver de som ett resultat av att killar är både mer intresserade och dessutom bättre i 

ämnet.  

Här ser man tydligt hur den manliga hierarkin som Hirdman (2001) beskriver som en 

del i genussystemet, gör sig synlig; det vill säga - här står mannen som modell för hur 

människan ska vara och kvinnan är undantaget. Hirdman har som vi tidigare nämnt 

också en företeelse som hon benämner genuskontrakt, där hon menar att detta kontrakt 

är en social och kulturell ordning som består av oskrivna regler för hur vi som män och 

kvinnor ska bete oss, vad som förväntas av oss och vad vi förväntar oss av andra. I vår 

undersökning ser man tydligt hur eleverna tycker att killarna är normen, att tjejer inte 

vågar/vill ta för sig på samma sätt för att nå upp till den norm som är satt. En av lärarna 

menar ju också att all idrott är skapad av män och för män och att det lyser igenom, men 

hos eleverna blir detta extra tydligt. Tjejer vågar inte ta för sig, eller killarna tar för sig 

mer. Det kan man se som en linje som är horisontell, där linjen representerar ”den 

normala” eleven. Upplever man att killarna syns för att de tar för sig, så hamnar de över 

linjen, de blir ”onormala”. Men tycker man istället att flickorna inte tar för sig och syns 

och därför hamnar under linjen, är det istället de som är ”onormala” och pojkarnas 

platstagande sjunker ner till strecket för det ”normala”. 

Dessutom framkommer det att eleverna, i alla fall tjejerna, tycker att innehållet är 

anpassat till killarna och att de får prestera mer för att nå samma resultat och att de 

därför har en högre press på sig själva. Detta, menar några, beror på att lärarna har en 

felaktig syn på hur ämnet ska bedömas och att de dessutom har för höga krav på att 

allting ska vara likadant för killar och tjejer. De får stöd hos en av lärarna som säger att 

idrotten är en manlig arena och att den är skapad av män och för män och att detta 

faktum kan sätta sin prägel på hur man ser på elevernas prestationer i undervisningen. 
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Precis som Fagrell (2000) i sin undersökning visar att barnen tror att det motsatta könet 

eller andra av eget kön är mer könsstereotypa i sina idrottsval än vad de själva är, tror 

våra elever, framförallt då killarna, att det motsatta könet mer gillar rörelse, rytm och 

dans. Men även tjejerna uttrycker mellan raderna att killar vill ”ha ribban högt” och tävla 

mer. Prestationen är viktig för killarna menar de.  

En av tjejerna är intresserad av sport och har alltid gjort ”killiga saker”, med hennes 

egna ord. Hon tycker inte att hon är som de andra tjejerna utan hänger gärna med i 

kilarnas tempo och aktiviteter. Detta liknar de resultat som Håkan Larsson (2000) fick i 

sin intervjuundersökning av två idrottande ungdomar, då han fann att de båda 

ungdomarnas beskrivningar av pojkar och flickor som ”de andra” liknar varandra väldigt 

mycket, precis som i vår undersökning där killarna tror att tjejer vill dansa och leka och 

tjejerna upplever att killar vill tävla, prestera och då framförallt inom bollsporter. 

Däremot skiljer sig Larssons ungdomars förhållningssätt till ”det allmänna”. Pojken har 

inga problem med relationen mellan ”mig” och ”de andra”, medan flickan hela tiden 

betonar att hon inte är som ”de andra flickorna”. Detta ser vi i vår undersökning med, 

om än inte lika uttalat. Men framförallt då den här eleven som idrottade på fritiden och 

som alltid hade varit intresserad av vad hon uttryckte som ”killiga saker”, det vill säga 

idrottsaktiviteter som kategoriseras som typiskt manliga. Hon upplevde alltså att hon 

inte var som ”de andra” flickorna. 

 

Om man ska tala om mönster i det vi har sett under vår undersökning så tycker både 

lärare och elever att det finns idrottsaktiviteter som är manliga, kvinnliga och 

könsneutrala och att dessa används inom skolidrotten. De har samma syn på vilka 

idrotter som är maskulina och feminina, nämligen ytterligheterna lagbollspel respektive 

dans. Samma sak när det gäller de aktiviteter som de ansåg vara könsneutrala, där de alla 

tog upp aktiviteter som friluftsliv, rackettspel och simning. Om nu detta är skolans 

sanning och om lärare tenderar till att göra ämnet mer riktat åt killar, så hoppas man ju 

att det inte är så som en del lärare och några elever uttryckte det – nämligen att lärarna 

bedömer prestationen och kanske till och med jämför killar och tjejer med varandra. 

Lärarna säger sig dock arbeta med att inte dela in killar och tjejer i två kategorier, utan 

istället nivågruppera sina elever. Det vi inte vet är i hur stor utsträckning det 
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förekommer när vi inte är där och det är stängda dörrar. Eleverna upplever också i viss 

mån att aktiviteterna blir mycket riktad mot bollsporter och andra aktiviteter som kan 

klassas som manliga. Lärarna säger sig också bemöta elever på olika sätt om de är killar 

eller tjejer, något som eleverna inte upplever, utan tycker att det fungerar bra på 

lektionerna. 

 

Att vi valde att använda oss av intervju som undersökningsmetod har fallit väl ut tycker 

vi. Det material vi fick fram har belyst vår frågeställning på ett bra sätt och vi har fått bra 

svar som vi har kunnat bearbeta. Det som kan vara ett problem med denna sortens 

undersökning är att man inte vet hur sanningsärliga de responderande är i sina svar. Till 

exempel kan det vara svårt för elever att ge kritik mot lärare och undervisningen då 

lärarna har en maktposition. Om vi använt oss av observationer också så hade 

naturligtvis materialet varit bredare och vi hade kanske fått ett större djup i våra svar 

eftersom vi då hade sett med egna ögon hur en idrottslektion ser ut. Nu har vi så att säga 

sett svaret ur de responderandes ögon och detta har gett oss deras upplevelser. Eftersom 

vi valt att titta på just hur lärare och elever upplever ämnet idrott och hälsa ur ett 

genusperspektiv och inte hur det faktiskt är, så tycker vi att metoden varit bra. En 

komplettering med eventuella observationer hade gett ett bredare bild, men då kanske 

även det hade varit intressant att ändra frågeställningen till hur det faktiskt ser ut på en 

lektion i idrott och hälsa och inte hur den upplevs.  

Sedan har vi också de så kallade generaliseringsproblemen, som vi tog upp i 

metodavsnittet. Vi vet om att denna undersökning gäller enbart dessa lärare och elever, 

dock, som vi också skrev, så kan man som lärare applicera våra svar i alla skolor och se 

på sina egna brister eller förtjänster. Skulle försöket göras om på andra skolor med andra 

lärare så kommer man eventuellt fram till helt andra slutsatser. Detta kan vara ett 

problem, men det kan också vara en tillgång att man ser olika på materialet. För oss är 

vårt resultat verkligheten utifrån den bild vi fått av undersökningen. Vi har valt att tolka 

våra data utifrån vår egen bakgrund, förmåga och materialet i undersökningens 

bakgrundskapitel.  
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Alternativa tolkningar av vårt resultat är ganska svårt att sia om. Vi tycker att det som 

framkommit varit ganska klart och det har varit lätt att tematisera utifrån våra 

frågeställningar. Däremot har vi kunnat skönja en viss skillnad mellan manliga och 

kvinnliga lärare, liksom mellan killar och tjejer bland eleverna. Det har även funnits 

likheter mellan killarna och de manliga lärarna, liksom mellan tjejerna och de kvinnliga 

lärarna. Detta är en väldigt intressant aspekt som vi valt att inte undersöka på grund av 

våra avgränsningar, men vi hoppas att någon annan fortsätter att undersöka på detta 

område och då kanske även med dessa vinklingar på sina frågeställningar. 
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7 SLUTSATS 

Lärarna upplever att de behandlar tjejer och killar på olika sätt, men de kan inte riktigt 

precisera hur. Det är precis som om det är en dold sanning som de ska veta om. Eleverna 

å sin sida upplever det inte som att de behandlas olika utifrån sitt kön. Däremot upplever 

eleverna att undervisningen är mer upplagd för killar, medan lärarna menar att de inte 

tittar till kön som en kategori när de jobbar med klassen, utan försöker få den 

nivåanpassad istället för inriktad mot killar eller tjejer.  

Både lärare och elever är överens om att det finns idrottsaktiviteter som är manliga, 

kvinnliga och könsneutrala och att dessa används i skolan. Lärarna tror sig blanda dessa 

ganska bra, medan eleverna upplever de maskulina aktiviteterna som dominerande.  
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BILAGA 1 

Intervjufrågor till elever 
 

1. Hur gammal är du? 

2. Vilken årskurs går du? 

3. Hur upplever du ämnet Idrott och Hälsa? 

4. Tror du att det är någon skillnad på hur pojkar och flickor upplever ämnet? 

– Kan du utveckla det? 

5. Tycker du att du blir behandlad likadant som pojkarna/flickorna? 

– Kan du utveckla detta? 

6. Tycker du att det finns aktiviteter i ämnet idrott och hälsa som är mer eller 

mindre maskulina eller feminina? 

– Om ja, vilka aktiviteter är det och ingår de i din undervisning? 

7. Tycker du att det finns könsneutrala aktiviteter i ämnet idrott och hälsa? 

Om ja, vilka aktiviteter är det och använder du dig av dem? 

8. Hur upplever du att gruppindelningen fungerar vid till exempel lagsporter? 

9. Har du alltid lektioner med blandade elever eller händer det att du har enbart 

pojk- respektive, flicklektioner? 

– Om du har ha det, vad tycker om det? 

– Om du inte har det, vad tycker du om det? 

10. Enligt skolverket har flickor sämre betyg än pojkar i ämnet Idrott och hälsa när 

de går ut skolan. Vad kan detta bero på tror du? 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
Intervjufrågor till lärare 
 

1. Hur gammal är du? 

2. Hur länge har du undervisat? 

3. Hur tror du att eleverna generellt upplever ämnet Idrott och Hälsa? 

4. Tror du att det är någon skillnad på hur pojkar och flickor upplever ämnet? 

– Kan du utveckla detta? 

5. Tycker du att det är någon skillnad på att undervisa pojkar och flickor, och i så 

fall på vilket sätt? 

6. På vilka sätt tänker du på att nå alla elever när du planerar din undervisning? 

7. Tycker du att du behandlar pojkar och flickor lika? 

– Kan du utveckla detta? 

8. Tycker du att det finns aktiviteter i ämnet idrott och hälsa som är mer eller 

mindre maskulina eller feminina? 

– Om ja, vilka aktiviteter är det och ingår de i din undervisning? 

9. Tycker du att det finns könsneutrala aktiviteter i ämnet idrott och hälsa? 

Om ja, vilka aktiviteter är det och använder du dig av dem? 

10. Hur tänker du när du delar in klassen i lag eller grupper? 

11. Har du alltid lektioner med blandade elever eller händer det att du har enbart 

pojk- respektive, flicklektioner? 

– Om du har det, tänker du då annorlunda när det gäller planering och val av 

innehåll? 

– Om du inte har det, vad är anledningen till att du inte använder dig av det? 

12. Enligt skolverket har flickor sämre betyg än pojkar i ämnet Idrott och hälsa när 

de går ut skolan. Vad kan detta bero på tror du? 

 

 

 

 

 

 



   

BILAGA 2 

Intervjukontrakt 
 
Den intervjuade kommer att förbli anonym genom hela uppsatsens gång. Denna intervju 
kommer att spelas in. Valda stycken av intervjun kommer att tas upp i vår uppsats. 
Övriga delar av intervjun kommer inte att presenteras i samband med uppsatsen 
utan kommer att raderas efter det att oppositionen  är genomförd och uppsatsen är 
godkänd . Skulle den responderande före eller efter intervjun ångra sig kan han eller hon 
kräva att få sin intervju borttagen från uppsatsen. 
 
 
Härmed intygar jag att jag har läst igenom kontraktet och accepterat villkoren i 
detsamma: 
 
 
 
_______________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
 
Vid frågor eller om ni skulle vilja ta del av den färdiga uppsatsen kan ni nå oss på 
följande mailadresser: 
Magnus Olander – mo22dy@student.hik.se 
Patrik Stomberg – ps22cw@student.hik.se 
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