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Abstrakt 

Tidigare genomförda studier visar på brister gällande skolans roll att motverka traditionella 

könsmönster och främja jämställdhet inom skolämnet Idrott och hälsa. Denna studie har 

därför genomförts för att ta reda på hur eleverna själva upplever sin situation under 

idrottslektionerna. Studiens syfte var således att utifrån ett genusperspektiv undersöka hur 

pojkar och flickor i skolår 2 och 3 upplever lektionerna i Idrott och hälsa. För att avgränsa 

studien lades fokus på tre områden: vilket intresse pojkar och flickor har för idrottslektionerna 

och vad det grundar sig i, hur elever upplever pojkars och flickors beteende under 

idrottslektionerna samt hur elever upplever att deras lärare kommunicerar med pojkar och 

flickor under idrottslektionerna. 

 

Den metod som tillämpades i studien var kvalitativa parintervjuer med fyra pojkar och fyra 

flickor från samma klass, skolår 2-3. Intervjuerna spelades in på band för att sedan 

transkriberas och genom meningskategorisering bearbetas och presenteras i rapportens 

resultatredovisning. I diskussionskapitlet knyts resultatet av elevernas bearbetade utsagor 

samman med teorier om genus och tidigare forskning inom det undersökta området. 

 

Resultatet visar att både pojkar och flickor tycker att idrottslektionerna är roliga, trots att de 

generellt tror att pojkar är mer intresserade av idrottslektionerna än flickor. Deras intresse 

grundar sig i de förekommande aktiviteterna, att idrottslektionerna ger möjlighet att tävla och 

att idrottslektionerna ger en möjlighet att få röra på sig. Vidare visar resultatet att eleverna 

upplever att pojkar generellt beter sig som ”den oordentliga eleven” under idrottslektionerna 

samt att pojkar kämpar bra under idrottslektionerna. Samtidigt upplever eleverna att flickor 

generellt beter sig som den ”ordentliga eleven”. Men det finns också en upplevelse av att 

flickor är skrytsamma. Gällande lärarens kommunikation med pojkar och flickor upplever 

eleverna att både pojkar och flickor får beröm, men att pojkarna oftare än flickorna får 

tillsägningar från läraren.    

 

Nyckelord: Elevers upplevelser, genus, idrott och hälsa, idrottsundervisning, kön 
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1 Inledning 
På svenska regeringens hemsida framgår att jämställdhet mellan kvinnor och män är 

eftersträvansvärt i det svenska samhället. Mål för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och 

män ska ha samma inflytande och makt att forma samhället och sina egna liv. Från svenska 

regeringens hemsida är också följande delmål hämtat: 

 
Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning.  

(www.regeringen.se sökdatum 080418) 

 

Detta synsätt ska alltså även vara rådande inom skolan. I Läroplanen för det obligatoriska 

skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94, framgår tydligt att skolan är viktig 

gällande att förmedla de värden vårt samhälle vilar på. Ett av dessa värden benämns som just 

jämställdhet mellan kvinnor/flickor och män/pojkar vilket följande citat förtydligar: 

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

pojkar och flickor bemöts och bedöms i skolan och de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar 

till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att 

motverka traditionella könsmönster. Den skall ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla 

förmåga och intressen oberoende av könstillhörighet. (Skolverket, 2006, s 4) 

 

Med utgångspunkt i ovanstående är det både viktigt och relevant att titta närmare på hur detta 

tar sig an ute på skolorna. I detta examensarbete kommer därför en studie genomföras där 

skolämnet Idrott och hälsa belyses med ett genusperspektiv. Tidigare studier, exempelvis 

Larsson m.fl. (2005) och Andersson & Lundkvist (2006), visar på brister gällande skolans roll 

att motverka traditionella könsmönster och främja jämställdhet inom skolämnet Idrott och 

hälsa. Andersson och Lundkvist (2006) menar att de könsmönster där pojkar hörs och syns 

mest upprätthålls under lektionerna i Idrott och hälsa, även om lärarna är medvetna om 

problemet. Denna typ av undersökningar väcker frågor kring hur eleverna själva upplever 

idrottslektionerna. Märker de av liknande mönster? Hur upplever de själva sin situation på 

idrottslektionerna? 

 

De elever som deltar i undersökningar gällande deras upplevelser av skolämnet Idrott och 

hälsa är i många fall elever i grundskolans senare del och gymnasiet. När det gäller kön/genus 

och skolämnet Idrott och hälsa för yngre elever är området inte lika utforskat. Fagrell (2000) 
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och Koivula (2000) har gjort studier kring vilka föreställningar yngre barn kring manlighet 

och kvinnlighet i förhållande till idrott. Här gäller det dock idrott i allmänhet och studierna är 

alltså inte inriktade på just skolämnet Idrott och hälsa. Därför kommer denna studie belysa 

yngre elevers upplevelser av ämnet. 

 

En naturlig fråga att ställa sig är vilken nytta man som pedagog har av att få veta mer om 

elevers tankar och upplevelser ur ett genusperspektiv. Svaret på denna fråga är att man som 

yrkesverksam pedagog kan använda elevernas upplevelser som en utgångspunkt då man 

reflekterar kring genus kopplat till sin egen undervisning. Detta även om eleverna i studien 

inte är ens egna. Sådana reflektioner kan leda till en större medvetenhet, vilket i sin tur lägger 

grunden för en undervisning som är jämställd och motverkar traditionella könsmönster.  

 

1.1 Förförståelse 

Min förförståelse inför denna studie bygger på både teoretiska och praktiska erfarenheter. Den 

teoretiska förförståelsen härstammar från de kurser jag läst på lärarprogrammet. Därigenom 

har jag förstått att arbetet med genus och jämställdhet är en mycket viktig del av läraryrket 

och mitt intresse för just detta område har väckts. I de kurser där jämställdhetsarbete inom 

skolan tagits upp har jag kommit i kontakt med begrepp som kön och genus. Kunskaperna 

inom detta område har sedan fördjupats i takt med att jag tagit del av och bearbetat teorier om 

genus inför denna studie. Teoretiska kunskaper (grundade på empiriska undersökningar) har 

jag även fått genom den forskning jag tagit del av inför genomförandet av denna studie. De 

praktiska erfarenheterna har jag fått under verksamhetsförlagd utbildning. Under denna har 

jag hört eleverna kommentera skolidrotten såväl under lektionerna som i andra sammanhang i 

skolan. Jag har då sett ett varierat intresse för idrotten i skolan. Jag har sett många elever som 

brustit ut i ett glädjetjut när läraren berättat att det är dags att gå till idrottshallen. Men jag har 

också sett elever som suckat fram ett ”Nej” i sådana situationer. Intresset för 

idrottslektionerna och dess innehåll skiljer sig naturligtvis åt mellan olika individer. Jag har 

dock fått uppfattningen att pojkar generellt är mer positivt inställda till lektionerna i idrott och 

hälsa än flickor. Jag har sedan funderat vidare på varför jag fått den uppfattningen, men jag 

har inte kommit fram till något enkelt svar. Kanske beror det på att flera pojkar jag mött visat 

sitt intresse extra tydligt genom att helt enkelt höras och synas mycket. Kanske är det helt 

enkelt bara så att intresset generellt varit större hos pojkarna än flickorna i just de klasser jag 

har besökt.  
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På idrottslektionerna under min verksamhetsförlagda utbildning har jag även tagit del av hur 

olika lärare undervisar och kommunicerar med sina elever, samt hur pojkar och flickor agerar 

och beter sig. Då jag började ta del av aktuell forskning inför denna studie kände jag igen det 

faktum att pojkar generellt syns och hörs mer än flickor samt får mer av lärarens 

uppmärksamhet.  

 

1.2 Definitioner 

För att underlätta förståelsen för läsare av detta examensarbete, kommer redan här en 

förklaring till vilken innebörd som läggs i några viktiga begrepp, att ges. Begreppen kön och 

genus kommer att beskrivas mer ingående i kapitel 3. Dessa begrepp ges här endast en kort 

och sammanfattande förklaring. Detta för att läsaren redan nu ska få en uppfattning om hur 

dessa begrepp ska komma att användas. 

 

Kön och genus: Enligt Carlsson (2001) är det vanligaste att ordet genus används för att 

beteckna det historiskt, socialt och kulturellt formade könet. Detta medan ordet kön används 

för att beteckna den rent biologiskt givna skillnaden mellan honor och hanar.  

 

I denna studie kommer begreppen kön och genus att definieras och av författaren användas på 

ovanstående sätt. Vid referenser till andra författare som i sin forskning använder sig av ordet 

kön som en beteckning som innefattar såväl det biologiskt givna könet som det historiskt, 

socialt och kulturellt formade könet, kommer ordet kön att användas enligt deras definition. 

En utförligare genomgång av begreppen kön och genus finns att läsa i kap 3. 

 

Genusperspektiv: Enligt Ganetz (2005) kan begreppen genusforskning, genusperspektiv och 

genusaspekter användas för att visa hur framträdande genusdimensionen är i en studie. Vid 

användning av begreppet genusforskning står genus helt och hållet i centrum för 

undersökningen. Vid ett genusperspektiv är dock inte genusdimensionen lika dominerande. 

Ett genusperspektiv innebär en analysering av hur genus konstrueras eller görs inom ett visst 

område. Då genusaspekter läggs på en studie innebär detta att genusdimensionen är en av 

många dimensioner som finns med i analysen av studien, men att denna inte är särskilt 

framträdande.  
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Gällande just området utbildning menar Tallberg Broman (2001) att man kan se nästan alla 

fenomen inom området ur köns/genusperspektiv. Problematisering utifrån kön kan 

exempelvis innebära ett synliggörande av vad manligt och kvinnligt betyder för olika 

individer eller hur män och kvinnor framställs i läroböcker eller film.  

 

Med utgångspunkt i ovanstående innebär genusperspektivet i denna studie att hur genus 

konstrueras/görs/formas inom området idrottsundervisning kommer att analyseras. Detta med 

utgångspunkt i hur eleverna upplever idrottslektionerna. Genusperspektivet har en viktig roll i 

frågeställningar, teori och tidigare forskning. Elevernas utsagor kommer i diskussionskapitlet 

att kopplas samman med teorier om hur föreställningar om manligt och kvinnligt 

formas/konstrueras. Teorierna kommer på så sätt främst att användas för att lyfta fram och 

diskutera möjliga konsekvenser av de upplevelser eleverna fått genom idrottslektionerna i 

skolan. 
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med studien är att utifrån ett genusperspektiv undersöka hur några 

pojkar och flickor i skolår 2 och 3 upplever lektionerna i skolämnet Idrott och hälsa. För att 

avgränsa studien kommer fokus att läggas på tre områden. De tre områdena är: pojkars och 

flickors intresse för skolämnet Idrott och hälsa, pojkars och flickors beteende under 

lektionerna i Idrott och hälsa och lärarens kommunikation med pojkar och flickor under 

lektionerna i Idrott och hälsa. Det första området har valts eftersom tidigare undersökningar, 

exempelvis Eriksson m.fl. (2005) visat att skolämnet Idrott och hälsa, bland äldre elever, är 

mer uppskattat av pojkar än av flickor. Inom detta område finns möjlighet att undersöka om 

det är så även bland de yngre eleverna som deltar i just denna studie. Område två och tre har 

valts eftersom tidigare undersökningar, exempelvis Andersson och Lundkvist (2006) visat att 

de könsmönster där pojkar hörs och syns mest upprätthålls under lektionerna i Idrott och 

hälsa, även om lärarna är medvetna om problemet. Inom dessa områden finns möjlighet att 

undersöka om denna situation är något som de yngre eleverna i denna studie känner igen och 

upplever på ett liknande sätt. Det övergripande syftet mynnar ut i följande frågeställningar:  

 

• Vilket intresse har några pojkar och flickor i skolår 2 och 3 för lektionerna i Idrott och 

hälsa och vad upplever de själva att deras intresse grundar sig i?  

 

• Hur upplever några elever i skolår 2 och 3 pojkars och flickors beteende under 

lektionerna i Idrott och hälsa?  

 

• Hur upplever några elever i skolår 2 och 3 att deras lärare kommunicerar med pojkar 

och flickor via beröm och tillsägningar?   
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2 Bakgrund 
För att ge en ingående presentation av vad som ligger till grund för denna studie, följer nedan 

en bakgrund till ämnet. I kapitlet ges inledningsvis en historisk bakgrund. Därefter följer en 

presentation av de styrdokument som är aktuella idag, följt av en presentation av den 

forskning som idag finns att tillgå i ämnet.  

 

2.1  Historik kring pojkars och flickors villkor i idrottsämnet 
För att förstå hur ämnet idrott och hälsa ser ut idag är det viktigt att veta vilken historisk 

bakgrund ämnet bygger på. Nedan följer därför en kortfattad presentation av hur idrottsämnet 

utvecklats i den svenska skolan från början av 1800-talet och framåt. I denna kommer 

förändringar gällande pojkars och flickors villkor i ämnet att belysas.  

 

2.1.1 1800-talet 
I början av 1800-talet fick fysisk fostran enligt Annerstedt (1991) en fast förankring i Sverige. 

Det hade då skett påtryckningar från inhemskt håll. Men det var också influenser från andra 

länder gällande en allmän skolgång som innefattade gymnastik som påverkade att obligatorisk 

gymnastikundervisning infördes i den svenska skolan. Allmän värnplikt infördes 1812 och 

gymnastik i skolan ansågs vara en bra förberedelse för denna. Annerstedt urskiljer fyra motiv 

till införandet av skolgymnastik: nationalistiska motiv, militära motiv, hälso- och hygieniska 

motiv (gymnastiken skulle ge starkare barn som inte blev sjuka lika lätt) samt rekreativa 

motiv (gymnastiken skulle vara en motvikt till stillasittandet i skolan). De anvisningar som 

fanns kring ämnet präglades av Per Henrik Lings tankar. Ling var bl.a. fäktmästare med 

pedagogiska idéer kring fysisk fostran och åkte runt för att hjälpa till att få igång gymnastiken 

i skolorna. Ljunggren (1999) menar att Linggymnastiken utformades för att korrigera kroppen 

och fostra mannen psykiskt och moraliskt. Gymnastiken delades upp i sjukgymnastik, militär 

gymnastik, pedagogisk gymnastik och estetisk gymnastik. Även den estetiska gymnastiken 

var avsedd för män, då män ansågs ha den finaste och mest fulländade kroppen.  

 

Enligt Annerstedt (1991) kom Per Henrik Lings son Hjalmar Ling senare att vidareutveckla 

Linggymnastiken. Hjalmar Ling var en av få som var någorlunda positiv till införande av 

kvinnors och flickors gymnastik. Han kom att prägla svensk skolgymnastik fram till början av 

1900-talet.  Först i 1842 års folkskolestadga kom gymnastiken att finnas med som 

obligatoriskt ämne. Under 1800-talets andra hälft var undervisningen i gymnastik starkt 
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influerad av det militära och innehöll exempelvis gymnastik, fäktning och vapenövningar. 

Flickorna uteslöts ofta från exempelvis vapenövningar. Pojkarnas fysiska fostran var det 

viktigaste och flickornas undervisning blev ofta helt försummad. Flickornas gymnastik 

började egentligen komma igång först i sekelskiftet 1800-1900.  

 

2.1.2 1900-talet 
Enligt Annerstedt (1991) anpassades gymnastikundervisningens innehåll efter respektive kön 

under 1900-talet. Under 1930-talet kom anvisningar om att övningarna under gymnastiken 

skulle anpassas efter ålder och kön. Flickorna skulle ha ett mindre antal gymnastiktimmar per 

vecka än pojkarna. Under 1950-talet var flickornas fysiska fostran tydligt riktad mot 

gymnastik-estetik-rytmik medan pojkarnas fysiska fostran riktade sig mot prestationsinriktade 

spel, idrott och färdighetsgymnastik. I 1960-talets styrdokument betonades visserligen 

skillnaderna mellan könen mindre men fortfarande fokuserade gymnastikundervisningen på 

att flickor skulle utveckla ett estetiskt rörelsesätt medan pojkar skulle utveckla styrka och 

smidighet. Lundquist Wanneberg (2004) framhåller att då grundskolan infördes 1962 angavs i 

kursplanen att pojkar och flickor om möjligt skulle bilda skilda grupper från årskurs fem. Det 

framstod på den tiden som fullt naturligt och självklart att pojkar och flickor skulle undervisas 

åtskiljt med olika innehåll i ämnet. 

 

Annerstedt (1991) pekar på några förändringar som kom med Lgr 80. Gymnastik bytte namn 

till idrott och skolan fick till uppgift att verka för jämställdhet. För att könsrollerna skulle 

utjämnades betonades samundervisning d.v.s. pojkar och flickor skulle undervisas 

tillsammans. Denna utjämning resulterade enligt Larsson m.fl. (2005) i att flickor började få 

delta i aktiviteter som pojkarna brukade göra. Mycket av innehållet i den tidigare 

flickundervisningen kom dock att försvinna. Att pojkar och flickor tidigare hade skiljts åt 

under gymnastiken byggde enligt Larsson (2003) på tanken att pojkar och flickor var för 

fysiskt olika för att ha gemensam idrott. När samidrotten infördes kom dock tanken om att 

pojkar och flickor var olika att leva kvar. Men nu skulle eleverna lära sig att ta hänsyn till 

varandras olikheter.  
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2.2 Dagens styrdokument 
Enligt Annerstedt m.fl. (2001) medförde Lpo 94 att skolämnet Idrott bytte namn till Idrott och 

hälsa. Med denna förändring markerades att idrotten i skolan skulle skilja sig från 

föreningsidrotten. Med Lpo 94 följde också en ökande lokal frihet gällande innehåll, 

arbetssätt och tidstilldelning. Läroplanen är målstyrd, medan innehåll och arbetssätt till stor 

del kan bestämmas av lärare och elever själva. Kärnan i ämnet är fysisk aktivitet där 

ämnesinnehållet ska vara brett. Hälsoperspektivet är viktigt i ämnet. (a.a.)  

 

Gällande kursplanen i Idrott och hälsa framhåller Larsson m.fl. (2005) att det finns en 

betoning på vikten av att eleverna förstår kopplingen mellan fysisk aktivitet och hälsa. Vidare 

är det viktigt att eleverna får ett bestående intresse för att röra på sig. Detta jämfört med 

tidigare då fokus framför allt låg på målet att träna kroppen. 

 

I kursplanen för Idrott och hälsa nämns inget specifikt om jämställdhet mellan könen eller 

skolans roll i formandet av elevers uppfattningar om manligt och kvinnligt. Detta återfinns 

dock i Lpo 94. I läroplanen kan man läsa att den svenska skolan ska vila på den en 

demokratisk grund. Skolan ska dels förmedla kunskaper om vilka de demokratiska 

värderingarna är. Dels ska de arbetsformer som används i skolan ska vara av demokratisk 

karaktär. Skolans fostrande uppgift handlar bl.a. om att överföra värden från en generation till 

en annan. De värden som skolan förmedlar ska främja lärandet i skolan för att på så vis 

förbereda eleverna för att kunna leva och fungera i samhället. Ett demokratiskt värde som 

skolan ska gestalta och förmedla är jämställdhet mellan kvinnor och män. Män och kvinnor 

ska ha samma rätt och möjligheter i den svenska skolan. Skolan har också en viktig uppgift 

gällande att motverka traditionella könsmönster. Som lärare ska man vara medveten om att 

det sätt på vilket man bemöter och bedömer elever i skolan medverkar i formandet av elevers 

syn på vad som är manligt och vad som är kvinnligt. Alla elever, oavsett könstillhörighet, ska 

få samma utrymme i undervisningen att pröva och utveckla sin förmåga. I Lpo 94 kan man 

också läsa att sammansättningen av innehåll och arbetsformer ska vara varierande och 

balanserade samt att eleverna ska få uttrycka sina kunskaper på olika sätt. Varje elev, pojke 

som flicka, ska få utvecklas i skolan och få göra framsteg och övervinna svårigheter. Läraren 

ska klargöra värdegrunden för eleverna samt öppet diskutera värderingar och problem.  
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2.3 Tidigare forskning 
Nedan kommer forskning som bedömts vara av relevans för denna studie att lyftas fram. Först 

presenteras forskning kring kön och genus i relation till idrott i allmänhet. Därefter riktas 

fokus mot forskning som berör kön och genus inom just skolämnet Idrott och hälsa. 

 

2.3.1 Kön och genus i relation till idrott 
Koivula (2000) redogör i en artikel för en studie som syftade till att ta reda på hur barn i 3-7-

årsåldern uppfattar olika fysiska aktiviteter. Frågan som ställdes var om barnen upplevde 

aktiviteterna som lika passande för män som för kvinnor eller om de upplevde dem som mer 

passande för det ena könet än det andra. I studien fick barnen utifrån bilder bedöma 24 olika 

fysiska aktiviteter. Resultatet visade att barnen bedömde vissa aktiviteter som mer passande 

för kvinnor, vissa som mer passande för män och vissa som passande för båda könen. Barnens 

bedömningar av aktiviteterna överrensstämde till stor del med undersökningar om hur vuxna 

bedömer aktiviteter. Barn har alltså redan i denna unga ålder föreställningar kring vilka 

aktiviteter som är passande för respektive kön. En konsekvens av detta skulle, menar 

författaren, kunna bli att barnens utveckling påverkas. Detta eftersom barn ofta undviker 

idrotter som blivit kategoriserade som olämpliga för deras eget kön. Då barnen fick bedöma 

de aktiviteter som i förväg hade betraktats av vuxna som ”könsneutrala” framkom en viss 

skillnad i svaren mellan pojkar och flickor. Pojkar bedömde i högre utsträckning än flickor att 

dessa aktiviteter var lämpliga för pojkar. Flickor bedömde istället i högre utsträckning att 

dessa aktiviteter passade för både pojkar och flickor. Studiens andra syfte var att ta reda på 

vilka föreställningar barnens föräldrar hade om kvinnlighet och manlighet i relation till sina 

barn, men också mer allmänt. Resultatet visade att föräldrarna generellt hade könsstereotypa 

uppfattningar om både sina barn och kvinnor och män i allmänhet. Både kvinnor och män 

bedömde att mannens atletiska förmåga var större än kvinnans och att mannen har större nytta 

av att vara bra på idrott än vad kvinnan har. Föräldrar till pojkar bedömde att deras barn hade 

större idrottslig kompetens än vad föräldrar till flickor bedömde.   

 

Fagrell (2000) har i sin avhandling granskat vilka föreställningar lite äldre barn har om 

manligt och kvinnligt gällande kropp, idrott, familj och arbete. Hon har intervjuat ett 60-tal 

barn, i 7-8-årsåldern, från tre olika skolor i Stockholm. Eftersom barnen i studien varit unga 

har Fagrell utgått från bilder i vissa delar av intervjuerna. I studien framkom barnens 

föreställningar om vad som är kvinnligt och manligt i förhållande till idrott. Både pojkar och 

flickor uppfattade ofta att pojkar är bättre än flickor på idrott. Motiveringarna till varför det 
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skulle vara så skiljde sig åt, men synsättet att pojkar och flickor passar till olika saker 

framträdde, liksom skillnader i egenskaper mellan könen. Flickan kunde t.ex. beskrivas som 

svag och fjompig, medan pojken beskrevs som modig och stark. Flickan framhölls dock som 

snabb och smidig. Flickorna verkade i större utsträckning än pojkarna vara beredda att göra 

genusgränsöverskridande gällande val av vilka sporter de skulle vilja prova på. Både pojkar 

och flickor hade vissa missuppfattningar gällande vilka sporter de trodde att individer av det 

motsatta könet skulle vilja göra. Det fanns även vissa missuppfattningar om vilka sporter de 

trodde att individer av deras eget kön skulle vilja göra. Detta visar, menar författaren, på 

”myten om den andre”. Barnen utgår helt enkelt från att andra individer är mer påverkade av 

genus (föreställningen om vad som är manligt och kvinnligt) än vad de själva är. I studien 

framkom även att många pojkar och flickor tycker att det är roligt att tävla, men pojkar 

tenderar att vara mer vana vid tävlingssituationer inom idrotten. Detta kan jämföras med 

Erikssons m.fl. (2003) utvärdering (se nedan) som visade att pojkar i högre grad än flickor 

tycker att skolämnet idrott och hälsa är viktigt för att lära sig tävla och konkurrera. Vidare 

framkom i Fagrells (2000) studie att flickor i större utsträckning hade föreställningen att den 

som är störst i en tävlingssituation vinner, oavsett kön. Pojkar hade i något större utsträckning 

uppfattningen att pojken vinner oavsett om han är större eller mindre. 

 

Larsson (2001) har i sin avhandling undersökt hur manlighet och kvinnlighet konstrueras i 

intervjuer, texter publicerade av Sveriges Riksidrottsförbund och doktorsavhandlingar från 

1950-, 70-, och 90talen. Intervjuerna har genomförts med friidrottande ungdomar (16-19 år 

gamla) och deras tränare. I resultatets första del ”jag och andra idrottare” framkom att när 

ungdomarna fick tala om sig själva angav flickor ofta ett prestationsinriktat motiv (en vilja att 

bli bra) till sitt idrottande. Pojkar angav däremot ofta ett socialt motiv (gemenskap med 

kompisar) till sitt idrottande. När ungdomarna däremot talade om varför de trodde att flickor 

och pojkar idrottade trodde de att flickor hade sociala motiv och pojkar prestationsinriktade 

motiv. Här överrensstämde, liksom i Fagrells (2000) studie, inte uppfattningen om sig själv 

med uppfattningen om andra av samma kön.  

 

Resultatets andra del i Larssons (2001) avhandling handlar om kroppen och ungdomarnas 

förhållande till denna. Både pojkar och flickor hade uppfattningen att flickor talar om 

utseende och kropp oftare än pojkar. Hos flickor fanns en rädsla för att bli tjocka, medan det 

för pojkar kändes viktigt att vara muskulösa. För flickor kunde istället en muskulös kropp bli 

problematiskt eftersom muskler anses vara okvinnligt. Detta synliggörs även i Fagrells (2000) 
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studie där barnen utifrån bilder har fått ange vilket kroppsideal samt antiideal de har. Störst 

antal flickor hade den muskulösa kroppen som antiideal, följt av den mulliga kroppen. 

Pojkarna hade däremot den mulliga kroppen som antiideal i störst utsträckning, följt av den 

mulliga kroppen. För att återgå till Larssons (2001) studie visar resultatet även att flickor i 

talet kring kroppen ofta gav uttryck för att de betraktade kroppen som subjekt, dvs. jag är 

kroppen. Hos pojkar var uttryck för att de betraktade kroppen som objekt, dvs. kroppen är ett 

objekt som är skilt från mig, vanligare. Resultatets tredje del handlar om tränaren. Här 

framkom exempelvis att relationen mellan tränare och pojkarna var av en mer personlig 

karaktär än den var mellan flickorna och tränaren. 

 

Grahn (2006) presenterar i en artikel en studie som ingår i ett avhandlingsprojekt. Studien 

syftar till att undersöka genuskonstruktionen (hur pojkar och flickor representeras i text och 

bild) i olika läromedel som producerats av specialidrottsförbunden och SISU – 

idrottsutbildarna. Utifrån 43 läromedel, skrivna i utbildningssyfte och avsedda att användas i 

tränarutbildningar, har text- och bildanalys gjorts. Läromedlen är skrivna för att användas 

inom 6 olika idrotter: fotboll, friidrott, gymnastik, handboll, innebandy och simning. 

Resultatet visar att gällande andel pojkar och flickor som nämndes i texter om utövare, 

nämndes pojkar och flickor ungefär lika ofta. Jämnast fördelning var det i fotboll. I friidrott, 

handboll och innebandy nämndes pojkar mest medan flickor nämndes mest i gymnastik och 

simning. Gällande pojkars och flickors representation i bilder dominerade dock andelen 

pojkar i alla idrotter utom simning där fördelningen var ganska jämn. Studien visar även att 

bilder på pojkar som utför övningar eller rörelser är vanligt förekommande vilket innebär att 

den manliga kroppen signaleras som normen för idrottskroppen. Flickor framställdes i stort 

sett aldrig som normen i de granskade läromedlen. Pojkar framställdes som idrottare medan 

flickor framställdes som kvinnliga idrottare. I texter där idrottare beskrevs utifrån kön 

framställdes pojkar och flickor som olika (särartsdiskurs). I texter som handlade om 

exempelvis fysisk utveckling var utgångspunkten ofta att pojkens utveckling är den normala. 

Detta synliggjordes genom att flickan beskrevs med ord som exempelvis mindre än, tidigare 

än eller mer social än, i förhållande till pojken. 
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2.3.2 Kön/genus i relation till skolämnet Idrott och hälsa 

Eriksson m.fl. (2003) har på uppdrag av Skolverket gjort en utvärdering av skolämnet Idrott 

och hälsa. Utvärderingen bygger på enkäter till lärare och elever, videoinspelningar av 

lektioner och intervjuer med lärare. Eleverna som deltog gick i skolår 6, skolår 9 och år 2 på 

gymnasiet. Det framkom tydliga skillnader i svar mellan pojkar och flickor. Pojkar instämde i 

högre utsträckning i påståenden som att de tycker idrott är roligt, att de får visa vad de kan 

eller att de känner sig duktiga och trygga på lektionerna i idrott och hälsa. Flickorna instämde 

i högre utsträckning i påståenden som att de känner sig klumpiga, dåliga eller rädda på 

lektionerna i idrott och hälsa. Vidare framkom att en stor andel både pojkar och flickor i 

skolår 6 ansåg att skolidrotten lärt dem att ta hänsyn till både pojkar och flickor. Ungefär var 

tionde flicka i skolår 9 ansåg att skolämnet idrott och hälsa gett sämre självförtroende, vilket 

kan vara anmärkningsvärt. Eleverna som deltagit i undersökningen visade sig överlag ha en 

positiv inställning till skolämnet idrott och hälsa. Pojkar visade sig dock vara mer positivt 

inställda till ämnet än flickor.  

 

Även i Larssons (2004) undersökning, framkom att de intervjuade eleverna överlag tyckte att 

idrottslektionerna var roliga. I undersökningen deltog elever från sex olika klasser i skolår 

fem, genom att svara på frågeformulär och intervjuas. Syftet var att ta reda på hur dessa elever 

såg på ämnet idrott och hälsa. I resultatet framkom även en vanlig anledning bland eleverna 

till att de tyckte om idrottsämnet, var roliga aktiviteter. En annan vanlig anledning var att 

idrottslektionerna gav möjlighet för eleverna att röra på sig. De flesta eleverna tyckte att 

ämnet idrott och hälsa var viktigt eftersom det exempelvis förbättrade elevernas kondition. 

Genom studien framkom även en bild av att vissa idrotter sågs som könsmärkta av eleverna. 

Exempelvis sågs fotboll och innebandy som könsmärkt för pojkar och dans som könsmärkt 

för flickor. Detta även om de intervjuade flickorna inte gav uttryck för att själva tycka om 

dans.  

 

I en artikel belyser Larsson m.fl. (2005) pojkars och flickors villkor i skolämnet Idrott och 

hälsa genom att beskriva vissa delar av  KIS-projektet (Kön-Idrott-Skola). Genom KIS-

projektet undersöktes konstruktionen av kön/genus i idrottsundervisningen. Projektet bygger 

på observationer av idrottslektioner och intervjuer med lärare och elever i skolår 8 och 9. 

Utgångspunkten för projektet var att det är undervisningen som genom innehåll och 

arbetsformer skapar könsskillnader. Resultatet visade bl.a. att det som värdesattes i Idrott och 
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hälsa var förknippat med manlighet. Mätbara prestationer gällande styrka, uthållighet och 

resultat vägde tyngre vid betygsättning än reflektion och estetiska uttryckssätt. Aktiviteter 

med manlig prägel förekom oftare och gav pojkarna möjlighet att visa sin förmåga. 

Föreställningen att pojkarnas förmåga är större blev tydlig då lärare sänkte kraven för flickor. 

Studien visade också att pojkar och flickor ofta gör motstånd på olika sätt. Pojkar genom att 

strunta i vad de skulle göra, men fortsätta vara fysiskt aktiva med något annat, vilket innebär 

att de tänjer på gränserna och bryter regler. Någots som de ofta tilläts göra. Flickornas strategi 

var istället fysiskt passivitet. Sammanfattningsvis visar projektet att genusordningen 

upprätthölls under lektionerna i Idrott och hälsa. Lärare ifrågasatte inte öppet och inför 

eleverna det faktum att pojkarna var normen i undervisningen.   

 

Att genusordningen upprätthålls genom idrottsundervisningen visar även Anderssons & 

Lundkvists (2006) i sitt examensarbete, som belyser hur lärare uppfattar att kön gestaltas i 

idrottshallen. De har intervjuat lärare samt genomfört observationer när elever i olika åldrar 

på grundskolan har lektioner i Idrott och hälsa. Studien visade att pojkar syntes och hördes 

mer under lektionerna i Idrott och hälsa, samt var mer tävlingsinriktade. Pojkar hade också 

mer makt och bestämde mer än flickor vid exempelvis bollspel (a.a.). 

 
Även Olander & Stomberg (2007) har i sitt examensarbete gjort en studie kring genus och 

skolämnet Idrott och hälsa. Detta genom att undersöka hur elever på gymnasiet upplever 

ämnet idrott och hälsa ur ett genusperspektiv. De har intervjuat elever och lärare och sedan 

jämfört lärares och elevers upplevelser med varandra. Flera elever upplevde att pojkar tar för 

sig mer under lektionerna medan flickor i större utsträckning tenderar att dra sig undan. De 

flesta eleverna som deltog i studien upplevde att pojkar och flickor blir behandlade på samma 

sätt under lektionerna. Noterbart kan här vara att lärarna däremot trodde sig behandla eleverna 

olika beroende på kön. Lärarna kunde inte exakt säga hur, men menade att de exempelvis 

hade en tuffare jargong mot pojkarna och var mer rakt på i samtalet med dem. Eleverna 

upplevde att skolämnet Idrott och hälsa var mer upplagt för pojkar gällande nivån på 

undervisningen och val av aktiviteter. Just att val av aktiviteter är mer inriktat mot pojkarnas 

intresse synliggör även Larsson m.fl. (2005) och Eriksson m.fl. (2003) vars undersökningar 

finns närmare förklarade ovan.  
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3 Teori 
Efter att ha fått en inblick i bakgrunden till denna studie kommer nu fokus att flyttas till de 

teorier som ligger till grund för studien. Teorierna kommer inledningsvis att ge en mer 

omfattande förklaring till begreppen kön och genus än vad som givits i avsnittet om 

definitioner. Därefter kommer fokus att riktas mot hur individens syn på vad som är manligt 

och kvinnligt formas. Slutligen kommer begreppen genussystem/genusordning att förklaras. 

 

3.1 Begreppen kön och genus 
Enligt Hirdman (2001) användes ordet genus tidigare enbart inom språklära som en 

beteckning på substantiv av olika slag. Kvinnoforskare i Sverige började på 1980-talet att 

använda ordet som en översättning av det engelska ordet gender, som användes i den 

amerikanska kvinnoforskningen. I Sverige behövdes ordet genus för att kunna tala om 

kvinnans underordning gentemot mannen och att detta var något som både kvinnor och män 

var delaktiga i. Carlsson (2001) ger en liknande beskrivning där hon menar att 

genusbegreppet tillkom för att motarbeta föreställningen att mannen och kvinnan har 

biologiska skillnader som bestämmer exempelvis hur arbetet ska fördelas mellan dem. Det har 

förekommit en debatt om hur gender egentligen skulle översättas. Skulle det översättas till 

könsroll, socialt kön eller genus? Det vanligaste är att ordet genus används som en social 

skillnad mellan kvinnor och män, samt kön som en biologisk skillnad mellan honor och hanar. 

Kön kan alltså förklaras som biologiskt givet och genus som det sociala könet, dvs. socialt 

och kulturellt konstruerat (a.a.). Även Hirdman (2001) menar att genus inte är medfött utan 

skapas efter hand. Hirdman refererar till Beauvoirs kända uttryck: ”man föds inte till kvinna, 

man blir det”.  

 

Connell (2003) menar att den vanligaste användningen av begreppet genus är som en kulturell 

skillnad mellan kvinnor och män. Denna skillnad härstammar från den biologiska 

uppdelningen av hanar och honor. Därmed fokuserar genusbegreppet på kvinnor och män som 

varandras motsatser. Men denna definition har mött kritik. I verkligheten finns det inte endast 

en manlig personlighet och en kvinnlig som är dess motsats (a.a.). Även synsättet att genus 

skulle bygga på det biologiska könet har mött kritik. En av dessa kritiker är Butler (2007) som 

menar att kön inte bör ses som primärt och genus som sekundärt utan att begreppen istället 

ska betraktas på samma nivå. Butler ser begreppet kön som en genuskonstruktion och menar 

därför att begreppen kön och genus är omöjliga att skilja från varandra.   
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Ordet genus kan enligt Fagrell (2000) användas på många olika sätt och dess betydelse beror 

på sammanhanget det används i. Ordet genus kan användas som ett begrepp för att beteckna 

de sociala och kulturella skillnader som skapats mellan könen. Men ordet genus kan också 

användas som iscensättning, där iscensättning av könsspecifika handlingar medverkar i 

skapandet av kvinnligt och manligt. Även Svaleryd (2003) ser genus som ett begrepp som kan 

innefatta mycket, exempelvis relationen mellan könen, hur män och kvinnor beter sig, vad de 

sysslar med och vad som anses vara manligt och kvinnligt. 

 

3.2 Hur formas individens syn på vad som är manligt och 

kvinnligt? 

Fagrell (2000) menar att ett barn redan vid födseln delas in efter könskategori utifrån de yttre 

genitalierna, antingen pojke eller flicka. Med denna kategorisering kommer möjligheten att 

könsmärka exempelvis handlingar och aktiviteter. Enligt Svaleryd (2003) föreställer sig ofta 

människor att individer har olika egenskaper beroende på kön. Förväntningar finns på att en 

flicka ska vara söt, snäll och hjälpsam medan pojken ska vara aktiv, dominerande och kräva 

att få uppmärksamhet. Sådana föreställningar om vad som är manligt/pojkaktigt och 

kvinnligt/flickaktigt skapas och upprätthålls enligt Fagrell (2000) genom att handlingar utförs 

som är specifika för respektive kön. Detta benämns som genus som iscensättning eller 

performativt genus. När en flicka gör en ”flickigaktig” sak förstärks alltså föreställningen om 

att handlingen är just flickaktig. Ofta reflekterar vi inte över dessa handlingar utan de sker av 

gammal vana. Men genom att utföra handlingarna medverkar vi alla till att forma vad som 

betraktas som manligt och kvinnligt (a.a.). 

 

Svaleryd (2003) menar att barn påverkas av de sociala och kulturella förväntningarna som 

finns på pojkar och flickor och gärna handlar på det sätt som förväntas av dem.  

 

Enligt Öhman (1999) är det i bemötandet och samspelet mellan människor som 

föreställningen om vad som är manligt och kvinnligt skapas. Pojkar och flickor testar att vara 

och bete sig på olika sätt. Det bemötande deras agerande får av andra människor ger barnet 

uppmaningar om vilket sätt en pojke och en flicka ”ska” vara på. Dessa uppmaningar får 

enligt Svaleryd (2003) betydelse för hur barn väljer att forma sin framtid.  
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Hirdman (2001) använder begreppet genuskontrakt för att beskriva att det finns oskrivna 

regler som till viss del styr vilken position män och kvinnor ska ha i samhället samt vad de 

ska syssla med. Enligt Öhman (1999) skiljer sig föreställningen om vad kvinnor och män bör 

syssla med mellan olika kulturer. Det finns exempelvis kulturer där mannen anses vara bättre 

passande till barnavård. Det finns också kulturer där kvinnans fysionomi ses som mer lämpad 

till jakt än mannens 

 

3.3 Genussystem/genusordning 
Hirdman (2001) använder sig av begreppet genussystem eller genusordning. 

Genussystem/genusordning bygger på två principer. För det första är kvinnan underordnad 

mannen, d.v.s. mannen är norm. Historiskt sett har mannen setts som människan. 

Utgångspunkten i beskrivningen av människan har varit mannen. Mannen har också haft 

makten i samhället och familjelivet. Den andra principen är att män och kvinnor hålls isär. 

Isärhållning sker inom en rad olika områden i samhället. Kvinnor och män har olika 

”uppgifter” i livet. Det finns ”yrken för män” och ”yrken för kvinnor”. En kvinna som 

försöker bryta isärhållningen exempelvis genom att arbeta med något som anses vara ett 

manligt arbete uppvärderas ofta. En man som arbetar med något som anses vara ett kvinnligt 

arbete nedvärderas istället. 
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4 Metod 
I detta kapitel kommer den metod som valdes för att genomföra denna studie att presenteras. 

Såväl intervjupersoner, utformande av intervjuguide, tillvägagångssätt och analysmetod 

kommer att lyftas fram. Även etiska ställningstagande kring studien kommer att presenteras. 

Avslutningsvis diskuteras den valda metoden och reflektioner kring dess för- och nackdelar 

framförs.  

 

Den valda metoden är av kvalitativ modell, närmare bestämt kvalitativ intervju. Denna metod 

valdes för att få mer djupgående svar från eleverna, få möjlighet att ställa följdfrågor och på 

så vis få förståelse för deras upplevelser valdes kvalitativ intervju som metod. Patel och 

Davidsson (2003) framhåller att kvalitativ intervju är bra om man vill få beskrivningar av 

allmänna företeelser i den intervjuades livsvärld. Enligt Trost (1997) är en studie av kvalitativ 

karaktär lämplig för att förstå och se mönster. Nylén (2005) framhåller att en kvalitativ studie 

fokuserar på att hitta betydelser och mening hos skilda fenomen i motsats till kvantitativa 

metoder där fokus snarare ligger på mängd.  

 

4.1 Intervjupersoner 
För studien gjordes ett bekvämlighetsurval då eleverna som intervjuades gick i en klass som 

intervjuaren tidigare haft viss kontakt med. I studien deltog sammanlagt åtta elever. För att få 

fram upplevelser från både pojkar och flickor var hälften av dem pojkar och hälften flickor. 

Eleverna gick i samma klass, skolår 2-3, på en skola en skola belägen i södra Sverige. De åtta 

eleverna valdes ut slumpvis bland de elever som hade fått medgivande till medverkan av sina 

föräldrar. Intervjupersonerna kommer inte att beskrivas närmare då detta skulle kunna avslöja 

deras identitet.  

 

4.2 Intervjuguide 

Med utgångspunkt i studiens syfte konstruerades elva intervjufrågor som skrevs ned i 

intervjuguiden (bilaga 1). Även om frågeställningarna vid detta stadium inte var helt 

fastställda, var det bestämt vilka tre områden som frågorna skulle beröra. De tre områdena var 

elevernas intresse för ämnet idrott och hälsa, deras upplevelse av pojkars och flickors 

beteende under lektionerna i idrott och hälsa och deras upplevelse av hur läraren 

kommunicerar med pojkar och flickor.  
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Kvale (1997) menar att en intervjufråga ska vara bra på två olika sätt. Dels tematisk, vilket 

innebär att frågan är relevant för det aktuella forskningsämnet och dels dynamiskt, vilket 

innebär att frågan ska bidra i skapandet av ett positivt samspel mellan intervjuare och den 

intervjuade. Den första frågan i den intervjuguide som användes i denna studie handlar om 

huruvida den intervjuade utövar någon idrott på fritiden eller inte. Förhoppningen med ha 

denna inledningsfråga var att visa eleverna intresse, ge dem möjlighet att berätta lite om sin 

fritid och på så vis bidra till att skapa en avslappnad och positiv stämning. Denna fråga var 

alltså främst av dynamisk karaktär, men gav också möjlighet till att få reda på lite 

bakgrundsinformation om de intervjuade eleverna. När elevernas utsagor sedan skulle 

bearbetas visade det sig att denna fråga inte var av relevans för att kunna besvara syfte och 

frågeställningar. Därför presenterades inte svaren från denna fråga i resultatredovisningen.  

Fråga 2-5 utgör området som handlar om elevernas intresse för ämnet idrott och hälsa och 

dess innehåll. Frågorna handlar dels om vad den enskilda eleven tycker om idrotten i skolan 

och dels om vad de tror att andra pojkar och flickor tycker. Fråga 6-7 utgör området som 

handlar om pojkars och flickors beteende under idrottslektionerna.  Fråga 8-10 utgör området 

som handlar om lärarens kommunikation gentemot eleverna. Fråga 11 konstruerades för att 

eventuellt komplettera föregående frågor. Detta genom att se om de eventuella förändringar 

eleverna vill göra i idrottsämnet faller inom något av de tre ovanstående områdena. 

 

4.3 Tillvägagångssätt 
Inledningsvis kontaktades klassläraren för en presentation av studien. Därefter besöktes 

klassen och studien presenterades för eleverna. Vid detta tillfälle informerades även om etik 

kring studien på elevernas nivå. En spontan förfrågan gjordes gällande vilka elever som direkt 

kände att de ville medverka. Detta för att få en uppfattning om huruvida det var möjligt att få 

fram tillräckligt många intervjuer för studien i just denna klass eller inte. Det visade sig att 

nästan alla eleverna vid detta tillfälle kände intresse för att delta. Ett informationsblad (bilaga 

2) delades ut som eleverna skulle ge till sina föräldrar. Längst ner på bladet ombads 

föräldrarna samtycka eller inte samtycka till deras sons/dotters medverkan i intervjun. 

 

Bland de elever som fått godkännande till medverkan av sina föräldrar skedde en lottdragning 

av intervjuaren. Samtliga elever som sedan tillfrågades ville medverka i intervjuerna. 

Intervjuerna genomfördes med två elever (av samma kön) i taget. Parintervjuer valdes för att 

skapa trygghet i intervjusituationen och tona ner den makt som Patel & Davidsson (2003) 
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menar att man som intervjuare har. Just denna makt är en av de faktorer som gör att det inte 

alltid är helt enkelt att mötas på samma villkor i samtalet. Kvale (1997) uppmärksammar 

samma problematik och menar att forskningsintervjun aldrig kan ses som ett samtal mellan 

likställda parter då det är intervjuaren som genom sina frågeställningar kontrollerar 

situationen. 

 

 Först genomfördes en pilotintervju med två flickor för att testa intervjuguiden. Pilotintervjun 

gick bra och inga ändringar i intervjuguiden gjordes inför kommande intervjuer. Resterande 

intervjuer ägde rum en annan dag. Intervjuerna genomfördes i ett grupprum intill klassrummet 

där ett tryggt klimat i byggdes upp genom att den som intervjuade visade respekt och intresse 

för de intervjuade. Detta är enligt Kvale (1997) mycket viktigt för att den intervjuade ska 

kunna tala fritt om sina upplevelser.  

 

Intervjuerna spelades, efter elevernas samtycke, in på band. För att båda eleverna vid varje 

intervju skulle få komma lika mycket till tals fick de turas om att svara först på frågorna. De 

frågor som ställdes vid intervjuerna var dels de huvudfrågor som finns angivna i 

intervjuguiden. Därtill ställdes ett antal följdfrågor. Vissa följdfrågor användes vid flera av 

intervjuerna. Andra följfrågor var mer inriktade på just det specifika svar som eleven givit på 

huvudfrågan. Exempel på sådana frågor var: Är alla pojkar så som du beskriver? eller Hur 

ofta händer detta? Enligt Patel & Davidsson (2003) är det viktigt att vid en kvalitativ intervju 

få uttömmande svar från de intervjuade. Detta kan man få genom att anpassa frågorna till det 

som den intervjuade tar upp.   

 

4.4 Intervjuanalys 
Efter att intervjuerna genomförts transkriberades de till text på dator varefter de skrevs ut. 

Som metod för intervjuanalys användes meningskategorisering. Kvale (1997) menar att man 

med denna metod kan strukturera texten utifrån kategorier som bestämts i förväg eller som 

fått växa fram under analysen av intervjun. Kategorierna kan härstamma från teorin, 

vardagsspråket eller intervjupersonernas utsagor. I denna studie skedde kategoriseringen 

utifrån de tre frågeställningarna. Först lästes intervjutexterna igenom flera gånger. Därefter 

markerades de stycken i elevernas utsagor som berörde respektive frågeställning. Det centrala 

i elevernas utsagor kring respektive frågeställning sammanfattades med en kod, exempelvis 

aktiviteter. Därefter sammanfördes utsagor som sammanfattats med samma kod till en 



 20 

kategori. Kategorierna byggdes därefter upp med mer detaljerade uppgifter från elevernas 

utsagor. Berättande text varvades med talande citat. Vissa citat valdes ut för att de tydligt 

visade ett svar som flera elever givit på en fråga (representativa citat). Andra citat valdes ut 

för att de var unika och visade på ett svar som endast en elev givit. På så vis 

uppmärksammades alla elevernas utsagor.  

 

4.5 Etiskt ställningstagande 
Studien följde den etiska kod som fastställts av Vetenskapsrådet. Denna etiska kod innebär 

enligt Stensmo (2002) att all utbildningsvetenskaplig forskning måste leva upp till fyra olika 

krav: information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande. 

 

I föreliggande studie har information kring dessa etiska krav har delgivits såväl elever 

(muntligt) som deras föräldrar (skriftligt). För att leva upp till kravet gällande information 

informerades eleverna som deltog i denna studie om vilket studiens syfte var. Detta gjordes 

dels vid det första besöket i klassen och repeterades även i samband med att respektive 

intervju påbörjades. Med utgångspunkt i samtyckeskravet hämtades samtycke till 

medverkande från samtliga deltagande elever. Detta gjordes strax innan respektive intervju, 

då de som lottats att få delta helt enkelt fick frågan om de ville bli intervjuade eller inte. 

Eftersom eleverna var under 16 år inhämtades även samtycke till medverkan från deras 

föräldrar. Detta gjordes genom den blankett som föräldrarna fick fylla i. Eleverna gavs 

information om och hade möjlighet att när som helst avbryta sitt medverkande i studien. För 

att leva upp till kravet om konfidentialitet förvarades och avrapporteradas intervjuerna på ett 

sådant sätt att de intervjuade och skolan inte kunde identifieras. Exempelvis användes inte 

elevernas riktiga namn i citat och övrig resultatredovisning. När eleverna eller intervjuaren 

använde lärarens namn eller orden han/hon syftandes på läraren, ersattes dessa ord med 

”läraren” i citaten. Detta för att inte avslöja lärarens identitet. För att inte avslöja vilken skola 

och klass eleverna går i har även en textrad i bilaga 2 tagits bort. Denna textrad innehöll 

nämligen information om vilken kontakt intervjuaren tidigare haft med den aktuella klassen. 

Banden innehållande de inspelade intervjuerna förstördes då studien var genomförd och 

avrapporterad. Slutligen kan konstateras att uppgifter om de intervjuade eleverna endast 

använts i vetenskapligt syfte. Detta i enlighet med kravet gällande nyttjande. 
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4.6 Metoddiskussion 
Vid de genomförda intervjuerna har intervjuaren varit känd för eleverna. Detta då intervjuaren 

tidigare har haft viss kontakt med klassen. Att intervjua personer som man sedan tidigare är 

bekant med kan ha vissa fördelar. En relation mellan den som intervjuar och de intervjuade är 

då redan uppbyggd innan intervjun startar. Om relationen är positiv och de intervjuade redan 

har ett förtroende för den som intervjuar kan detta enligt Doverborg-Österberg & Pramling 

(1985) ses som en god utgångspunkt för att intervjun ska bli lyckad. När ett barn känner sig 

tryggt och har god kontakt med den som intervjuar kommer det sannolikt att berätta mer 

under intervjun (a.a.).   

 

Då intervjuguiden utformades påverkades denna av min förförståelse i ämnet. Genus är som 

nämnts tidigare ett begrepp som kan innefatta mycket. De frågor jag valde att ställa i 

intervjuerna hade i första hand sin utgångspunkt i syftet men var också begränsade av min 

kunskap inom området genus och idrott. De var även begränsade av min erfarenhet av att 

konstruera intervjufrågor, vilken jag bedömer som liten. I efterhand kan konstateras att vissa 

intervjufrågor i intervjuguiden är otydliga och borde ha formulerats bättre. Detta gäller 

exempelvis fråga 6 och 7. Fråga 6 och 7 hade kunnat bli tydligare och mer exakta om 

formuleringen varit hur pojkar och flickor ”beter sig” alternativt ”agerar” under 

idrottslektionerna, istället för hur pojkar och flickor ”är” under idrottslektionerna. Detta var 

något som jag funderade över då intervjuguiden utformades. Formuleringarna ”beter sig” och 

”agerar” valdes dock bort av rädsla att dessa ord skulle vara för svåra med hänsyn till de 

intervjuades låga ålder. Under intervjuerna upplevde jag trots formuleringen ”är” inte att 

eleverna hade svårt att förstå vad jag menade. Möjligt är dock att frågan hade besvarats 

annorlunda av pojkarna som talar om att pojkar är duktiga på att kämpa, om det betonats att 

det var just beteende som jag var ute efter. Även fråga 9, vilken handlar om huruvida läraren 

säger till pojkar och flickor lika ofta, kunde formulerats annorlunda. Här ligger problemet i 

intervjufrågan i formuleringen ”säger till” eftersom det inte tydliggörs vilka tillsägningar det 

handlar om. Det blir oklart huruvida intervjufrågan syftar på tillsägningar gällande rent 

idrottsliga prestationer eller om den syftar på tillsägningar som gäller elevens beteende. 

Denna fråga följdes därför av följdfrågor kring i vilka situationer som läraren sa till pojkar 

och flickor.    

 

Att bli duktig på att intervjua barn kräver enligt Doverborg-Österberg & Pramling (1985) 

mycket övning. Då jag endast gjort barnintervjuer vid några få tillfällen tidigare har jag 
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mycket kvar att lära. När intervjuerna transkriberats och skrivits ut upptäckte jag att även fler 

eller andra följdfrågor vid vissa tillfällen hade gett mer uttömmande svar från eleverna och 

därmed kunnat bidra till en bättre resultatredovisning.  

 

Att använda sig av parintervjuer kan ha både fördelar och nackdelar. Fördelarna med att 

intervjua flera personer samtidigt är enligt Trost (1997) att det en elev nämner kan väcka 

tankar hos en annan elev som annars inte väckts. På så vis kan de intervjuade bygga vidare på 

varandras resonemang, vilket också skedde vid flera tillfällen under intervjuerna.  

Nackdelarna med att intervjua flera personer samtidigt kan enligt Trost (1997) vara att de som 

pratar mest dominerar eller att de intervjuade samlas kring en åsikt som de egentligen inte 

delar. Under de intervjuer som genomfördes upplevde jag att alla elever kom ungefär lika 

mycket till tals. Däremot hände det ibland att båda eleverna gav liknande svar på en fråga 

eller helt enkelt svarade ”jag tycker samma”. Det kan därför inte garanteras att alla svar som 

eleverna gett är exakt samma svar som de givit vid enskilda intervjuer. Då elevernas utsagor 

bearbetades inför resultatredovisningen var det vid vissa tillfällen svårt att urskilja vem det 

egentligen var som tyckte vad. Detta kan därför ha påverkat resultatet.  

 

Att intervjuerna spelats in på band har enligt Trost (1997) både fördelar och nackdelar. 

Fördelarna är att man helt och hållet kan fokusera på intervjun. Om man antecknar tappar man 

lätt fokus. I efterhand har man dessutom möjlighet att lyssna igenom banden hur många 

gånger man vill och man får med exempelvis tonfall som annars är svårt att minnas. Ingen av 

de intervjuade eleverna hade något emot att bli inspelade på band utan tyckte tvärtom att det 

var roligt. När bandet med pilotintervjun lyssnades igenom upptäcktes att eleverna ibland 

talade tystare och ibland talade de samtidigt. Detta gjorde att det ibland var svårt att höra vad 

de sa. I övriga intervjuer blev eleverna uppmärksammade på detta innan inspelningen 

påbörjades. Transkriberingarna av dessa intervjuer gick bra även om det var tidskrävande 

vilket Trost (1997) också nämner som en nackdel med att spela in på band. 

 

Den metod som valdes för intervjuanalys, meningskategorisering, fungerade bra. En fördel 

var att den var till stor hjälp för att skapa struktur i resultatredovisningen.   

 

Med begreppet reliabilitet menar Trost (1997) tillförlitlighet då man utför en mätning. För att 

hög reliabilitet ska uppstå måste därför alla intervjuer genomföras på exakt samma sätt med 

exakt samma frågor (hög standardisering). Hög standardisering nås oftast med kvantitativ 
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metod där reliabilitet blir ett viktigt begrepp. Den kvalitativa intervjun förknippas dock med 

låg grad av standardisering vilket gör det något egendomligt att tala om reliabilitet i 

förhållande till denna metod. För att reliabiliteten ska anses vara hög ska studien kunna göras 

om med samma metod och ge samma resultat. Då människans föreställningsvärld ständigt 

ändras med de nya erfarenheter och situationer hon möter är det inte alls säkert att svaret på 

en fråga blir detsamma vid olika tillfällen (a.a.).  

 

I denna studie har reliabilitet eftersträvats genom att eleverna intervjuats på samma plats. 

Samma intervjuguide har använts och eleverna har därför fått svara på samma huvudfrågor. 

Ibland har dock eleverna gett korta svar vilket har krävt många följdfrågor. Dessa har inte 

varit exakt samma utan beroende på elevernas tidigare svar. Detta gör att reliabiliteten utifrån 

detta synsätt ändå måste bedömas som låg. Patel & Davidsson (2003) menar dock att om en 

fråga lyckas fånga det unika i en intervjusituation är detta viktigare än att svaret alltid blir 

detsamma.  

 

Enligt Trost (1997) innebär validitet giltighet eller att frågan mäter det som det är meningen 

att den ska mäta och inte något annat. Därmed blir frågorna i intervjuguiden viktiga för att 

sträva mot hög validitet. Då flera frågor i intervjuguiden formulerats något otydligt har detta 

påverkat validiteten i negativ riktning. Det som däremot har påverkat validiteten i positiv 

riktning är att frågeställningarna trots allt kunnat besvaras samt att hela processen som studien 

inneburit, har beskrivits med så stor noggrannhet som möjligt. Detta är enligt Patel & 

Davidsson (2003) viktigt för att god kvalitet ska uppnås i en kvalitativ studie. 

 

Då endast ett mindre antal elever intervjuats är resultatet i studien inte generaliserbart utan 

gäller endast för de enskilda individer som intervjuats. Om studien gjorts med andra elever 

från en annan klass hade resultatet troligtvis blivit annorlunda. 
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5 Resultat  
I följande kapitel kommer resultatet från studien att presenteras utifrån studiens tre 

frågeställningar. Inledningsvis kommer flickors och pojkars intressen för idrottslektionerna att 

presenteras. Denna presentation bygger i huvudsak på svaren av intervjufrågorna 2-5. Därefter 

följer en presentation hur eleverna upplever pojkars och flickors beteende under 

idrottslektionerna, där intervjusvaren från fråga 6-7 har bearbetats. Avslutningsvis presenteras 

intervjusvaren från fråga 8-10 i en presentation av lärarens kommunikation. ”Inter” står i 

resultatredovisningen för intervjuaren. Tre punkter i rad betecknar att en paus gjorts i 

uttalandet.  

 

5.1 Flickors och pojkars intresse för idrottslektionerna 

När flickorna får besvara frågan vad de tycker om idrotten i skolan svarar alla fyra med ord 

som rolig eller kul: 

 
Inter: Om vi pratar om idrotten ni har på idrottslektionerna istället. Vad tycker ni om den? 

Saga: Den är rolig. 

Alice: Jag tycker med det. Det är kul med idrott så… jag gillar det. 

 

Alice tycker alltid att idrotten i skolan är rolig, men Saga, Amanda och Nadja kan även hitta 

saker som de tycker kan göra idrotten tråkig ibland. Även de fyra intervjuade pojkarna tycker 

att idrotten är rolig. Max visar tydligt sitt intresse genom att sätta idrottslektionen i relation till 

andra ämnen. Han tycker nämligen att idrott och hälsa är det absolut roligaste ämnet i skolan. 

Men samtliga pojkar kan också finna orsaker som gör att idrotten då och då kan kännas tråkig: 

 
Kevin: Alltså, jag tycker att idrotten är kul nästan jämt. Men ibland kan det ju va tråkigt också. Om 

man kanske får göra tråkiga saker eller något sånt. Men oftast är det roligt… tycker jag i alla fall. 

 

Trots att både pojkar och flickor visar på ett stort intresse för idrottslektionerna tror flera 

elever, både pojkar och flickor, att pojkarnas intresse för idrotten i skolan är större än 

flickornas. Den vanligaste förklaringen bland dessa elever, till varför det skulle vara så, är 

pojkar tycker bättre om de aktiviteter som förekommer under idrottslektionerna än flickor. 

Men Max, Robin och Alice tror däremot inte att det är någon större skillnad mellan flickors 

och pojkars generella intresse för idrottsämnet i skolan.  
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När de intervjuade eleverna talar om vad som är roligt och tråkigt med idrottslektionerna 

framträder tre olika kategorier som enligt eleverna påverkar deras intresse för idrotten i 

skolan. Vissa elever gör flera olika uttalande och kan därför placeras i mer än en av 

kategorierna. Kategorierna är: aktiviteter, tävlingsmoment och att röra på sig. 

 

5.1.1 Aktiviteter 

Till denna kategori kan både uttalanden från flickor och pojkar kopplas. Saga, Nadja och 

Amanda tycker att de aktiviteter som förekommer under lektionerna i Idrott och hälsa gör 

ämnet roligt: 

 
Inter: Vad är det som gör att idrottslektionerna är roliga då. Eh…Amanda?  

Amanda: Ja… vi får ju göra roliga saker och sånt. Som att vi spelar fotboll eller jägarboll. Det är kul. 

Fotboll äger! 

 

 De aktiviteter som dessa tre flickor benämner som roliga aktiviteter är hinderbana, fotboll, 

dans och jägarboll. Bortsett från dans bedömer flickorna att detta är aktiviteter som 

förekommer lagom ofta på idrottslektionerna. Nadja som tycker bäst om hinderbana och dans 

berättar att de bara haft dans en gång på idrotten. Både Nadja och Amanda önskar att dans 

skulle vara en aktivitet som återkom fler gånger. Vilka aktiviteter som flickorna benämner 

som roliga aktiviteter kan jämföras med vad flickor och pojkar tror att flickor som grupp 

tycker är roliga aktiviteter. Då nämns hoppa hopprep, hinderbana, trampett, dans och olika 

lekar. Flera elever, framför allt pojkar verkar ha svårt att komma på något som de tror att 

flickor tycker om. Även Amanda, som kunde ge flera exempel på vad hon själv tyckte om 

hade svårt att komma på något hon trodde att flickor generellt tyckte om.  

 

Nadja och Saga nämner också aktiviteter som de tycker kan göra idrottslektionerna tråkiga. 

De aktiviteter som de nämner i detta sammanhang är handboll, fotboll, basket och killerball 

varav killerball är en aktivitet som verkar förekomma ofta under idrottslektionerna. Nadja 

förklarar sitt ointresse för vissa aktiviteter med att hon själv tycker att hon är dålig på dem:  

  
Inter: Vad kan det vara för saker? Jag menar, vad tycker du är tråkigt att göra? 

Nadja: Som… handboll och basket… och fotboll. Blärk, det är tråkigt. Jag är inte bra på det. 

Inter: Menar du att du tycker det är tråkigt för att du inte känner dig bra på det? 
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Nadja: Ja, det också. Som vissa blir sura när man tappar bollen kanske och då blir det ju inte kul 

heller.    

 

För några av flickorna framhålls inte bara roliga aktiviteter i sig som en grund för ett intresse 

för idrottslektionerna. Saga, Amanda och Nadja upplever även att idrotten är rolig för att de 

får leka olika sorters lekar och hålla på med olika sorters idrotter under idrottslektionerna. 

Med andra ord att aktiviteterna varierar:  

  
Inter: Ehh… Saga, är det något mer du tycker är roligt med idrotten? 

Saga: Nej… det är väl det. Att man får göra roliga grejer. Att man får göra olika grejer, inte samma 

sak varje gång. 

 

För Amanda kan brist på variation under idrottslektionerna bidra till minskat intresse för den 

aktiviteten och även lektionerna i Idrott och hälsa. Hon berättar om ett system som ofta 

tillämpas i klassen. Det går till så att varje elev får skriva ner en aktivitet som han/hon vill ha 

på en lapp. Sedan drar man en lapp och den aktivitet som står på lappen ska idrottslektionen 

innehålla. Amanda menar att eftersom det är många som skriver killerball på sin lapp har 

killerball blivit en aktivitet som återkommer ofta på klassens idrottslektioner. Därför har hon 

börjat tröttna på killerball och ibland kan det kännas lite tråkigt att gå till idrottslektionen om 

hon tänker på att det är stor sannolikhet att lektionens innehåll kommer att bli killerball.  

 

Även flera av pojkarna tycker att de aktiviteter som förekommer under lektionerna i Idrott och 

hälsa gör ämnet roligt. Till denna kategori kan uttalande från Kevin, Liam och Max kopplas. 

De aktiviteter som av pojkarna nämns som roliga är killerball, bollekar, fotboll, innebandy 

och handboll. Detta stämmer väl överrens med de aktiviteter som eleverna tror att pojkar 

generellt tycker om: fotboll, innebandy, handbollsstraffar, killerball och andra bollekar. Liam 

och Max menar att deras favoritaktiviteter förekommer ganska ofta under idrottslektionerna. 

Kevin verkar dock inte uppleva att alla hans favoritaktiviteter förekommer ofta:  

 
Inter: Vilka lekar och idrotter tycker ni om att ha när ni har idrott? 

Kevin: Typ innebandy och fotboll… och handboll är kul. Men det har vi nästan aldrig.  

 

Kevin och Liam menar att idrotten kan vara tråkig om aktiviteten i sig är tråkig. De har dock 

svårt att ge några exempel på tråkiga aktiviteter som förekommit under idrottslektionerna. 

Den enda aktivitet de till slut kan komma på är dans. Då Kevin talar om sitt ointresse för dans 
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pratar han om svårigheterna han hade att utföra rörelserna i dansen. Liam talar istället om att 

han tyckte att dansen kändes löjlig och var mer passande för tjejer: 

 
Liam: Det var mer tjejerna som tyckte om det (dansen). 

Inter: Varför tror du att det var så? 

Liam: Det är mer för tjejer bara. Så sa dom att det var kul också. 

 

5.1.2 Tävlingsmoment 

För Alice är själva tävlingsmomentet en grund till att idrottslektionerna känns roliga. Hon 

tycker om att tävla och tycker att det är kul då man vinner. Trots detta menar hon att det 

egentligen inte är så viktigt att vinna, även om det är kul. Alice talar alltså mestadels om att 

det är roligt att vinna. Max och Robins uttalande är däremot mer inriktade på att det är tråkigt 

att förlora. De menar att idrotten kan vara tråkig om man ofta ingår i det förlorade laget: 

 
Max: När det blir ojämna lag är det tråkigt. Typ om kanske dom två bästa killarna hamnar i samma 

lag, du vet. 

Inter: Blir det så ofta? 

Max: Nje. Men ibland kanske man har otur så då hamnar man i det dåliga laget flera gånger och då 

blir det tråkigt tycker jag. 

Robin: Som ibland så blir det mest tjejer i ett lag. Så då vill man vara med killarna istället. 

Inter: Mm. Varför vill du hellre vara med killarna tror du? 

Robin: Dom är bättre. Eller det är ju tjejer med, men mer killarna. 

 

5.1.3 Röra på sig 
Robin är den enda av de intervjuade eleverna som nämner möjligheten att röra på sig som 

grund för sitt intresse för idrottslektionerna: 

  
Inter: Robin, vad tycker att det är som gör idrotten kul då? 

Robin: Eh… Nä, det är väl det att man får springa och så. Att man inte bara sitter där utan att man får 

springa. Man kanske leker något. Inte som när man har matte eller ja, svenska kanske. Då sitter man 

bara där. 

 

Robin nämner även att idrottslektionerna på många sätt liknar rasterna, eftersom båda ger 

möjlighet att röra på sig och att han då inte behöver tänka så mycket. 

 



 28 

5.2 Elevernas bild av flickan och pojken under idrottslektionerna 

Då eleverna pratar om hur pojkar och flickor är under idrottslektionerna betonar flera av dem 

att deras utsaga inte gäller alla pojkar eller alla flickor, men många. Detta betonas mer då 

eleverna talar om pojkar än när de talar om flickor. Det verkar alltså som att pojkarna ses som 

en mer heterogen grupp än flickorna. Flickorna verkar ha lätt för att beskriva både hur flickor 

och pojkar beter sig under idrottslektionerna. Pojkarna ger däremot en mer knapphändig 

beskrivning av flickornas beteende medan de inte har några problem att beskriva pojkarnas 

beteende.  

 

Genom elevernas svar framträder en bild av hur de upplever att flickor och pojkar generellt 

beter sig under idrottslektionerna. Elevernas utsagor om flickorna kan kopplas till 

kategorierna: flickan som den ordentliga eleven och flickan som skrytsam.  Elevernas svar om 

pojkarna kan kopplas till kategorierna: pojken som den oordentliga eleven och pojken som 

kämpar.  

 

5.2.1 Flickan som den ordentliga eleven 
Många av elevernas uttalande handlar om flickan som den ordentliga eleven. Flera elever, 

både pojkar och flickor, sätter flickornas beteende i relation till pojkarnas sätt att vara och 

menar att flickor inte är lika stökiga/störiga/busiga som pojkarna: 

 
Robin: Tjejerna är såhär… dom kanske inte busar så  mycket och sånt som killarna gör mer. 

Inter: Hur menar du då med att busa? 

Robin: Ja, men busa så du vet. Kanske springa runt och sånt när man inte får. 

 

De flesta eleverna, både pojkar och flickor nämner att flickor är duktiga på att lyssna, sitta 

stilla när läraren förväntar sig det och göra som läraren säger. Flickornas duktighet tycks alltså 

vara starkt förknippad med att vara en god elev och leva upp till lärarens förväntningar. En av 

flicka har en förklaring till varför hon tror att flickor är bra på att lyssna: 

 
Nadja: Jag tycker också att tjejerna är bra på att lyssna. 

Inter: Vem är det dom lyssnar på då menar du? 

Nadja: Som på läraren… när han kanske ska säga nåt så lyssnar vi oftast. Eller kanske om nån i 

klassen säger nåt. 

Inter: Varför tror du att det är så då… att tjejer lyssnar då alltså? Varför tror du att det är så? 
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Nadja: För kanske… som dom flesta tjejerna, vi tycker att det är jobbigt när det är stökigt… ja… och 

då blir det så  att man lyssnar för man vill det. Och sen att man inte vill att  det är  stökigt  ju. 

 

Flickor upplevs även vara schyssta mot andra elever under idrottslektionerna. Denna 

schyssthet består i att flickor försöker låta alla vara med i spelet. Detta genom att exempelvis 

inte enbart passa bollen till dem som är bra då man har bollspel under idrottslektionen. Denna 

schyssthet består även i att flickor inte upplevs knuffas och vara hårdhänta under 

aktiviteterna.  

 

5.2.2 Flickan som skrytsam 

Amanda upplever att även om det finns många flickor som är snälla så finns det också flera 

flickor i klassen som är skrytsamma efter att de vunnit eller ingått i det vinnande laget under 

idrottslektionen. Detta upplevs vara något som inte visas tydligt utåt inför läraren, utan istället 

kan dyka upp efter lektionen, exempelvis på rasten: 

 
Inter: Är alla tjejer så, snälla och så? 

Amanda: Nej. Alltså det är… det är faktiskt många som skryter och sånt. Om dom vinner och så, så 

skryter dom.  

 

5.2.3 Pojken som den oordentliga eleven 

Då eleverna beskriver pojkarnas sätt att vara under idrottslektionerna handlar det mycket om 

att vissa pojkar inte beter sig på ett sådant sett som en god elev förväntas bete sig på. Flera 

elever förtydligar att detta inte gäller alla pojkar och att det inte alltid är så, men ofta. 

Samtliga flickor använder ord som störiga eller stökiga då de talar om pojkarna. Med dessa 

orden menar de att pojkar är fysiskt aktiva och/eller pratar mycket i situationer där motsatsen 

förväntas av dem. Alice talar i detta sammanhang även om att pojkar ofta rör saker som 

läraren sagt att man inte får röra. Följande citat är representativt och visar på en flickas bild av 

pojken i idrottsundervisningen: 

   
Saga: Alltså killarna… vissa killar brukar vara lite störiga. De springer runt, pratar när läraren berättar 

hur vi ska ha det.  
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Saga, Amanda och Nadja upplever detta som jobbigt. Saga tycker därför att det borde finnas 

mer regler och att alla elever ska hålla bättre på reglerna. Hon har också önskemål om att 

läraren skulle vara lite hårdare och säga till mer. Alice menar dock att hon tycker att det är bra 

som det är. Även om vissa pojkar är lite ”stökiga” tycker hon inte att det är så farligt.  

 

Även två av pojkarna, Robin och Max, upplever att pojkarna kan vara stökiga och busa runt 

ganska ofta. Robin verkar dock inte betrakta sig själv så som han beskriver vissa andra pojkar. 

Han menar, liksom flera av flickorna, att han tycker att detta är jobbigt: 

 
Robin: Det är faktiskt jobbigt när dom håller på. Det är några som ska hålla på och tramsa så och det 

är ju… man får inte gjort någonting när det tar sån tid att dom tramsar runt så. 

 

Max har däremot inte så ont av detta uppträdande från vissa pojkar. Han tror att det stökiga 

beteendet beror på att det är viktigt för killar att verka häftiga: 

 
Max: Killar är ju mer så. Mer så här ska vara tuffa och sånt. Vill vara coola. Typ, kolla vad cool jag 

är! (förställer rösten) 

 

5.2.4 Pojken som kämpar 

Liam och Kevin talar om pojkar i förhållande till idrottsliga prestationer. Båda upplever att 

pojkar är duktiga på de lekar och idrotter man har på lektionerna. Fotboll nämns av Liam som 

exempel och han tror att killar är bra på fotboll för att de brukar spela det på rasterna. Kevin 

talar om att pojkarna kämpar bra under lektionerna: 

 
Kevin: Dom (killarna, min anm.) flesta kämpar bra tycker jag. Vissa killar, dom är ju jätteduktiga. Så 

om man ska vara i lag då… då vill man ju alltid hamna i doms lag. 
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5.3 Lärarens kommunikation 

Samtliga intervjuade elever upplever att de känner sig sedda av läraren under 

idrottslektionerna. Gällande elevernas upplevelse av hur läraren kommunicerar med pojkar 

och flickor inriktades intervjufrågorna på två områden. Dels beröm som visade sig upplevas 

som både pojkars och flickors område och dels tillsägningar som i huvudsak visade sig 

upplevas som pojkarnas område. 

 

5.3.1 Alla får beröm 
Samtliga intervjuade pojkar och flickor upplever att de själva får beröm av läraren lagom ofta. 

Situationer där de gör en bra idrottslig prestation eller där de helt enkelt försöker och gör sitt 

bästa nämns av både pojkar och flickor som situationer som genererar beröm från läraren. 

Liam talar dessutom om att läraren ofta ”peppar” både pojkar och flickor. Detta upplever han 

som positivt och viktigt för att man ska kämpa och göra sitt bästa. 

 

De flesta intervjuade eleverna upplever att det inte finns någon skillnad mellan hur mycket 

beröm pojkar och flickor får och inte heller någon direkt skillnad mellan hur mycket beröm 

olika individer får: 

 
Inter: Om man tänker på beröm då? Tycker du att det är skillnad mellan hur mycket beröm tjejer och 

killar får Max? 

Max: Nej, det är det väl inte. Alla får det. Om man är duktig så får man det och alla är väl duktiga 

någon gång, så då blir det så. 

 

Ingen av de intervjuade eleverna upplever heller att det skulle finnas någon i klassen som 

aldrig får beröm. Robin och Alice upplever dock att det kan vara vissa mindre skillnader 

mellan hur mycket beröm olika elever får. Detta beroende på huruvida eleven är duktig på den 

förekommande aktiviteten eller inte. Även Saga upplever det så, men hon upplever även att 

denna skillnad gör att pojkar och flickor får beröm vid olika aktiviteter och att flickor får 

beröm för att de uppför sig: 

 
Inter: Får killarna och tjejerna beröm lika ofta? 

Saga: Nej, det beror på vad det är för lek faktiskt. Om det är en killek kanske, då tycker tjejerna att 

den inte är så rolig. Att dom knappt bryr sig om den. Då kanske killarna får mer beröm. Att läraren 

kanske inte ger lika mycket till oss tjejer då. Då kanske läraren mer säger till oss, idag var ni 

duktiga… vad duktiga ni har varit när ni inte var så stökiga. 
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5.3.2 Tillsägningar – pojkarnas område 
Samtliga elever, både pojkar och flickor, upplever att pojkarna får tillsägningar oftare av 

läraren än vad flickorna får. Att prata när läraren eller någon annan elev talar, att röra saker 

som man inte får och att vara fysiskt aktiv när man inte förväntas vara det, är beteenden som 

eleverna upplever genererar tillsägningar från läraren. En annan situation som nämns är när 

eleven inte följer reglerna i den aktuella aktiviteten.  

 

Framför allt flickorna ser det som naturligt att pojkarna får mer tillsägningar eftersom det 

oftast är de som beter sig på ett sådant sätt att läraren behöver säga till: 

 
Inter: Tror du läraren säger till tjejer och killar lika ofta?  

Nadja: Mer till killarna. Fast läraren säger inte till om man gör fel, men om man busar. Om man 

bråkar säger läraren mest till killarna, för det brukar vara killarna. 

Inter: Men om flickorna också busar då? Säger läraren till dom då? 

Nadja: Ja 

 

Även pojkarna upplever att det är pojkarna som oftast beter sig på det sätt som genererar 

tillsägningar från läraren. Robin menar att om det vore flickorna som uppträtt på detta sätt, 

hade det varit de som hade blivit tillsagda istället. Men Max, Kevin och Liam upplever att i 

situationer där både pojkar och flickor beter sig på detta sätt, får pojkarna ändå mer 

tillsägningar. Att läraren helt enkelt tolererar mer från flickorna och att flickorna på detta sätt 

kan komma undan om de är ”busiga”: 

 
Inter: Men om tjejerna kanske springer runt eller pratar och sånt. Vad händer då? Säger läraren till 

dom då?  

Liam: Ja ibland. Men det är ändå mer att läraren säger till killarna. Läraren säger inte till lika mycket 

när det är tjejerna.  

 

Max menar dessutom att han ibland upplever att han får tillsägningar även i situationer där 

han inte känner sig speciellt skyldig och det i huvudsak varit andra elever som varit busiga.   
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6 Diskussion 
Efter att ha presenterat resultatet av studien, kommer följande kapitel utgöras av en diskussion 

av den genomförda studien. Inledningsvis diskuteras den teori och tidigare forskning som 

författaren tagit del av och presenterat tidigare i denna rapport. I resultatdiskussionen kommer 

därefter den genomförda studiens resultat att diskuteras med utgångspunkt i studiens syfte och 

frågeställningar. Resultatet kommer i denna diskussion att kopplas till den teori och forskning 

som tidigare tagits upp.  

 

6.1 Diskussion av vald teori och tidigare forskning 
I Lpo 94 kan läsas att man som lärare ska vara medveten om att det sätt på vilket man bemöter 

och bedömer elever i skolan medverkar i formandet av elevers syn på vad som är manligt och 

vad som är kvinnligt. 

 

Genom Lpo 94 kan alltså utläsas ett synsätt där man ser på kvinnligt och manligt som något 

föränderligt. Ett synsätt där man inte ser medfödda skillnader som förklaring till att det i vissa 

fall finns generella skillnader mellan hur pojkar och flickor beter sig, vad de sysslar med och 

vad de ser som manligt och kvinnligt. Att detta istället är något som människor i barnets 

omgivning medverkar till att forma. Då teoretiskt material genomlästes inför denna studie 

lades därför fokus på teorier som stämde överrens med detta synsätt, närmare bestämt teorier 

om genus. Mycket finns skrivet inom detta område. Jag har valt att kortfattat ta upp teorier 

från några olika författare inom området som jag funnit intressanta. Om det funnits mer tid till 

förfogande för detta arbete, hade mer kunskap inom området kunnat inhämtas och troligtvis 

hade då detta examensarbete kunnat uppnå en högre kvalitet. Jag hade dock stor nytta av den 

teori jag inhämtat då denna studie genomfördes och resultatet diskuterades. Styrkan med att 

använda sig av teorier om genus är att de ger verktyg för att kunna förstå att manligt och 

kvinnligt är något som konstrueras av människor både socialt och kulturellt och som vi 

människor därför har möjlighet att påverka, ändra och ifrågasätta. Ibland kan det dock tyckas 

att individens möjlighet att själv påverka inte nog framhålls. Även individuella skillnader 

mellan hur människor påverkas av och förhåller sig till samhällets och andras förväntningar 

på hur man ska vara som man och kvinna, är ett område som skulle kunna lyftas fram mer i 

litteratur som handlar om genus. 
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Gällande den tidigare forskning som tagits upp i detta examensarbete kan sägas att både 

forskning kring genus inom idrott i allmänhet och genus inom skolämnet Idrott och hälsa har 

presenterats. Forskningen kring genus inom idrott i allmänhet hade många beröringspunkter 

med denna studie och sågs därför som viktig. Samtidigt bidrog den till att sätta in forskning 

om genus inom skolämnet Idrott och hälsa i ett större sammanhang. Inom området genus 

inom idrott finns mycket forskning gjord och många avhandlingar skrivna. Det mesta 

behandlar dock genus inom idrott i allmänhet och fokuserar alltså inte på just skolämnet Idrott 

och hälsa. Då tiden för detta examensarbete varit begränsad valde jag ut de avhandlingar och 

artiklar som jag tyckte bäst berörde just detta examensarbete. Forskningsöversikten kan alltså 

inte sägas vara heltäckande. En svaghet med den forskningsöversikt som givits är att den är 

just en översikt. Då tiden och utrymmet för detta examensarbete som sagt varit begränsad har 

jag endast gjort en relativt kortfattad beskrivning av den forskning som finns. En följd av 

detta kan vara att endast generella mönster framträder i forskningsöversikten och att 

individuella och avvikande uppgifter inte får samma utrymme. Jag är också medveten om att 

mycket av den forskning som finns och görs inom området inte ser till skillnader gällande 

exempelvis etnicitet, kultur och social klass. Detta kan medföra att skillnader som framträder 

mellan könen är påverkade av även andra faktorer än kön, vilket inte alltid betonas i artiklar 

och avhandlingar. Jag tror ändå att forskningsöversikten har givit en bild av det generella 

forskningsläget och jag har funnit många beröringspunkter med den studie jag har genomfört. 

Således har forskningsöverblicken kommit till stor användning i resultatdiskussionen. 

 

Gällande valet av teori och tidigare forskning vill jag slutligen framhålla att detta, liksom 

övrig förförståelse i form av såväl erfarenheter av undervisning som tidigare kunskaper om 

genus från andra kurser på lärarprogrammet, haft stor inverkan på hela examensarbetet. Det 

har påverkat valet av denna studies syfte, frågeställningar och intervjufrågor. Vilka 

intervjufrågor som använts har, som tidigare nämnts, troligen påverkat resultatet i stor 

utsträckning. Med andra intervjufrågor skulle resultatredovisningen troligtvis kunna se 

annorlunda ut. Val av teorier och tidigare forskning har även påverkat hur 

resultatdiskussionen blev. Om fokus istället lagts på annan teori och forskning skulle alltså 

inte detta examensarbete se ut så som det gör idag.  

 

 

 



 35 

6.2 Resultatdiskussion 
Resultatet visar att samtliga intervjuade pojkar och flickor har ett intresse för 

idrottslektionerna i skolan och upplever dem som roliga. Detta stämmer väl överrens med 

Eriksson m.fl. (2003) och Larsson (2004) som visat att skolämnet Idrott och hälsa är ett 

omtyckt ämne bland eleverna. Eriksson m.fl. (2003) visade att skolämnet Idrott och hälsa är 

något mer uppskattat av pojkar än av flickor. I denna studie kunde däremot inte någon sådan 

skillnad ses. Detta kan naturligtvis bero på att endast ett fåtal elever intervjuades.  

 

Gällande vad som låg till grund för elevernas intresse för skolämnet Idrott och hälsa kunde tre 

olika områden urskiljas. Dessa var aktiviteter, att tävla och att röra på sig. Alla områden utom 

att röra på sig representerades av svar från både pojkar och flickor. Området att röra på sig 

representerades endast av svar från en pojke. Jag tror att det även finns andra områden som 

påverkat elevernas intresse för idrottslektionerna. Dessa tre områden var dock de som 

eleverna själva tog upp och borde därför vara av stor betydelse då det gäller deras egen 

upplevelse. 

 

Liksom i Larssons (2004) studie framhålls roliga aktiviteter av flera intervjuade pojkar och 

flickor i denna studie, som en anledning till att idrottslektionerna upplevs som roliga.  Flera 

flickor nämner även att variationen av aktiviteter påverkar deras intresse för 

idrottslektionerna. Det verkar alltså som att både pojkar och flickor som individer upplever att 

förekommande aktiviteter generellt tilltalar just dem själva, vilket naturligtvis är positivt och 

roligt att höra. När eleverna talar utifrån sina egna intressen kan det alltså inte styrkas att 

idrottsämnet oftare skulle innehålla aktiviteter som uppskattas av pojkar än av flickor, vilket 

Eriksson m.fl. (2003), Larsson m.fl. (2005) samt Olander & Stomberg (2007) tidigare har 

visat. Likheter med dessa studier kan dock ses då frågan gäller vilket intresse de intervjuade 

eleverna tror att pojkar och flickor generellt har för idrottsämnet och dess aktiviteter. Flera 

elever tror nämligen att pojkar som grupp är mer intresserade av idrottslektionerna och dess 

aktiviteter än flickor som grupp. Det verkar alltså finnas en motsägelse mellan vad eleverna 

själva tycker om att göra och vad de tror att andra av samma kön tycker om att göra. Denna 

motsägelse ämnar jag att återkomma till.   

 

Vad pojkar och flickor föredrar att göra under idrottslektionerna varierar från individ till 

individ, men en viss skillnad kan även ses mellan gruppen pojkar och gruppen flickor. Denna 

skillnad består i att pojkarna endast nämner olika bollekar och bollsporter som exempel på 
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roliga aktiviteter, medan flickorna förutom bollekar och bollsporter även nämner andra 

aktiviteter. När eleverna får tala om vad de tror att pojkar som grupp och flickor som grupp 

föredrar framhålls bollekar och bollsporter för pojkar. För flickor framhålls hopprep, 

hinderbana, trampett, dans och olika lekar, men inga bollekar eller bollsporter. Här framträder 

alltså, precis som i Larssons (2004) undersökning, bilden av bollekar och bollsporter som 

könsmärkta för män. Ett annat exempel på en sådan könsmärkning är dans, som enligt en 

pojke passar bättre för flickor. Han talar i detta sammanhang om att det för honom känns 

löjligt att dansa. Med andra ord är den typiska flickaktiviteten löjlig. Här finns likheter med 

Fagrells (2000) studie som visade att barn ofta beskriver flickan med nedvärderande ord som 

exempelvis svag eller fjompig. Den här typen av könsmärkning av olika aktiviteter visar på 

den isärhållning som Hirdman (2001) ser som en av principerna i genusordningen i samhället. 

Vissa aktiviteter ses som aktiviteter för flickor och andra ses som aktiviteter för pojkar. 

Rimligt är att tro att pojken som i föreliggande studie kände sig löjlig då han dansade kände 

sig nedvärderad då han utförde denna aktivitet. Enligt Koivula (2000) kan sådana 

könsmärkningar få konsekvensen att barn undviker idrotter som blivit kategoriserade som 

olämpliga för deras eget kön. Sådana konsekvenser, menar jag, är en allvarlig följd. Detta då 

skolämnet Idrott och hälsa enligt kursplanen syftar till att bl.a. ge eleverna ett bestående 

intresse för att röra på sig. Som pedagog är det därför av stor vikt att lyfta fram, synliggöra 

och diskutera könsmärkningar av olika idrottsliga aktiviteter.  

 

På sätt och vis kan det tyckas märkligt, att framför allt flickor, kan se bollaktiviteter som 

typiskt manliga. Flera av dem tycker nämligen själva, som flickor, om sådana aktiviteter. Det 

tyder på att flickornas bild av flickor som grupp inte är formad utifrån sin bild av sig själva. 

Även då eleverna talar om pojkars och flickors generella intresse för idrottslektionerna 

framträder en sådan ”motsägelse”, vilken nämnts ovan. Trots att både pojkar och flickor som 

individer upplever att förekommande aktiviteter tilltalar just dem själva finns en föreställning 

om att pojkarna skulle vara mer intresserade av idrottslektionerna och dess aktiviteter än 

flickorna. Den här typen av skillnader mellan uppfattningen av sig själv och uppfattningen av 

andra av samma kön kan man även se i flera andra undersökningar, exempelvis Fagrell (2000) 

och Larsson (2001).  

 

Om nu den här föreställningen om pojkars och flickors intresse inte stämmer överrens med 

individens eget intresse kopplat till könstillhörighet, blir en intressant fråga vad denna 

föreställning kommer från? Som nämnts tidigare är formandet av manligt och kvinnligt en 
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komplex process som bl.a. grundar sig på det genuskontrakt (oskrivna regler) som enligt 

Hirdman (2001) styr vad kvinnor och män ska syssla med. Samtidigt visar undersökningar 

som Fagrells (2000) att barn redan i grundskolans allra första år ser pojkarna som mer 

lämpade för idrott än flickorna. Naturligtvis kan man därför fråga sig om ett sådant synsätt 

finns där redan då eleverna börjar skolan? Vilken inverkan skulle det i så fall kunna ha haft på 

föreställningen att idrottsundervisningen och förekommande aktiviteter uppskattas mer av 

pojkarna än av flickorna? Eller är det så att idrottsundervisningen och dess aktiviteter redan i 

grundskolans första år faktiskt riktar sig mer till pojkarnas intresse? Detta även om det i 

föreliggande studie inte framkom några skillnader gällande hur mycket pojkar och flickor 

tyckte om idrottslektionerna och dess aktiviteter. Detta är frågor som inte kunnat besvaras 

genom föreliggande studie då fokus har legat på just elevernas upplevelser och inga rent 

statistiska uppgifter hämtats om vilka aktiviteter som verkligen förekommer under 

idrottslektionerna samt i vilken utsträckning. Samtidigt skulle det krävas en mer omfattande 

studie för att helt ut kunna besvara sådana frågor. 

 

Gällande tävlingsmomentet menar några elever, i likhet med Fagrells (2000) studie, att det är 

roligt att få tävla och vinna på idrotten. Samtidigt kan dessa tävlingsmoment upplevas som 

tråkiga i situationer om eleven i fråga befinner sig i det förlorande laget.  

 

I denna studie nämnde endast en elev (pojke) att idrottslektionerna var roliga för att de ger en 

möjlighet till fysisk aktivitet och rörelse. Detta var ett område som jag trodde att fler elever 

skulle ta upp då det i tidigare forskning genom en studie genomförd av Larsson (2004) visat 

sig att möjligheten att röra på sig är en vanlig källa till intresse för skolämnet Idrott och hälsa. 

 

Gällande pojkars och flickors beteende visar resultatet att eleverna upplever att det finns 

skillnader mellan pojkars och flickors beteende under lektionerna i Idrott och hälsa. Genom 

hur varje enskild elev beter sig under idrottslektionerna medverkar de alla till att forma 

föreställningar om manligt och kvinnligt. Detta, menar Fagrell (2000), eftersom 

föreställningen om att en handling är flickaktig förstärks för varje gång den utförs av en 

flicka, liksom att föreställningen om att en handling är pojkaktig förstärks varje gång 

handlingen utförs av en pojke.   

 

Många uttalande handlar om att flickor beter sig som ”den ordentliga eleven” medan pojkar 

beter sig som ”den oordentliga eleven”. Eleverna talar om att flickan är duktig på att lyssna, 
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sitta still och gör som läraren säger. Samtidigt framhålls flickor generellt som schyssta mot 

andra elever. Pojkarna upplevs däremot ofta prata för mycket, ”springa runt” och vara allmänt 

stökiga, störande och busiga. Här kan man hitta likheter med vad som visats genom studier av 

exempelvis Larsson m.fl. (2005) och Andersson & Lundkvist (2006). Det faktum att pojkar 

generellt ses och hörs mer, vilket Andersson & Lundkvist (2006) visade i sin studie, verkar 

alltså vara något som även de elever som medverkat i denna studie märker av. Larsson m.fl. 

(2005) menar att då pojkarna bryter regler, struntar i vad de ska göra och är fysiskt aktiva med 

annat istället är detta ett sätt för dem att visa motstånd. Detta beteende hos pojkar och flickor 

stämmer även överrens med de förväntningar, som enligt Svaleryd (2003), ofta finns på 

pojkar och flickor. Förväntningar om att flickan ska vara söt, snäll och hjälpsam medan 

pojken ska vara aktiv, dominerande och kräva att få uppmärksamhet. Förväntningar som 

bidrar då synen på vad som är manligt och kvinnligt formas. Detta då barnet gärna handlar i 

enlighet med de förväntningar som finns hos andra individer (a.a.).  

 

Bland de intervjuade eleverna i föreliggande studie tycker flera att det är jobbigt då flera 

pojkar ofta beter sig på ovanstående sätt. Troligtvis har dessa elever insett att de själva har 

något att förlora på det. Andra elever har accepterat denna genusordning i idrottshallen och 

tycker inte att det finns något behov att ändra på den. Det kan t.o.m. av en pojke ses som 

naturligt att pojkar beter sig på detta sätt eftersom det skulle vara viktigt för pojkar att verka 

tuffa och häftiga. Tyvärr verkar det alltså vara så att eleverna kan känna sig pressade att vara 

på ett visst sätt för att passa in. En intressant fråga är därför hur stor inverkan 

klasskompisarnas förväntningar har för hur elever beter sig. 

 

Av ovan nämnda beskrivning av flickan som den ”ordentliga eleven” och pojken som den 

”oordentliga eleven” kan det uppfattas som att det bland eleverna fanns en enhetlig bild av hur 

pojkar och flickor beter sig under lektionerna i Idrott och hälsa. Det är därför viktigt att 

påpeka att flera elever i deras uttalande framhöll att detta inte gällde alla flickor eller alla 

pojkar, samt att det inte alltid var så under idrottslektionerna. Detta var dock den upplevelse 

eleverna hade av hur pojkar och flickor generellt betedde sig under idrottslektionerna. 

Samtidigt talar en flicka om ”flickan som skrytsam” vilket definitivt inte har några 

beröringspunkter med ”flickan som den goda eleven”. Flickan menar att detta beteende hos 

flickorna inte visas för läraren, utan istället i andra situationer efter idrottslektionen. En 

intressant fråga är därför om flickor ”maskerar” sitt sätt att vara för att helt enkelt passa in i 

mallen av hur en flicka förväntas uppträda? En tanke som föds hos mig är här om det kan vara 
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så att lärarens förväntningar är av större betydelse för flickor medan klasskompisars 

förväntningar är av större betydelse för pojkar? 

 

Som tidigare nämnts upplevdes flickor som duktiga på att lyssna. Även pojkarnas framhölls i 

intervjuerna som duktiga. Här handlade det dock om att pojkar upplevdes som duktiga på att 

kämpa och prestera bra rent idrottsligt under lektionerna. Det fanns en upplevelse av att 

pojkar generellt är bättre än flickor under idrottslektionerna. Detta i likhet med Fagrells 

(2000) studie som visade att hos många barn finns en föreställning om att pojkar är bättre på 

idrott.  

 

Då de intervjuade eleverna beskriver hur pojkar och flickor beter sig kan flickorna enkelt 

beskriva både pojkens och flickans beteende. Även pojkarna kan enkelt beskriva pojkars 

beteende men har svårare att komma på hur flickor beter sig. Detta är ett intressant resultat 

och man kan fråga sig varför det är så här. Kan det vara så att pojkarna är så dominerande att 

de inte själva ser hur fickorna agerar och beter sig? Kan det vara ett tecken på att pojken ses 

som norm, vilket enligt Hirdman (2001) är en viktig del i genusordningen? Även andra 

indikationer finns i resultatet av denna studie på att pojken ses som norm. När eleverna talar 

om pojkens och flickans beteende utgår nämligen flera elever från pojkens sätt att vara då de 

beskriver flickans sätt att vara.  Pojken kan t.ex. beskrivas som busig, medan flickan beskrivs 

som ”inte så busig som pojkarna”. Här är det dock viktigt att poängtera att det kan finnas en 

annan möjlig förklaring till elevernas sätt att beskriva, nämligen att frågan om pojken ställdes 

före frågan om flickan vid intervjutillfällena. Detta var något som jag tyvärr inte reflekterade 

över då jag gjorde intervjuguiden. Det hade varit intressant att vända på frågeordningen på 

dessa frågor och se om svaren blev desamma.  

  

Gällande hur elever upplever att deras lärare kommunicerar med pojkar och flickor kan vissa 

skillnader ses. Samtliga intervjuade elever upplever att de får beröm under idrottslektionerna, 

vilket är positivt. De flesta menar dessutom att det inte finns några skillnader mellan hur 

mycket beröm pojkar och flickor får. Kommunikation och uppmärksamhet från läraren verkar 

alltså eleverna uppleva som ett område som både pojkar och flickor har tillträde till. Detta 

stämmer överrens med resultatet från en studie gjord av Olander & Stomberg (2007) som 

visade att flera elever upplever att pojkar och flickor blir behandlade på samma sätt under 

idrottslektionerna.  
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Några elever som deltagit i denna studie upplever dock att olika individer får olika mycket 

beröm, beroende på om de är duktiga på den aktuella aktiviteten eller inte. Jag tror att det är 

lätt hänt att man som idrottslärare påverkas av den vinnarkultur som ofta finns inom 

idrottsvärlden. Att en god prestation genererar mer beröm än ett tappert försök. Då positiv 

uppmuntran är viktigt för intresset är detta något som varje enskild lärare bör fundera över.  

En av de intervjuade eleverna upplever att pojkar och flickor får beröm vid olika aktiviteter 

och att flickor får beröm för att de uppför sig så som läraren förväntar sig. Enligt Öhman 

(1999) är det i bemötandet och samspelet mellan människor som föreställningen om vad som 

är manligt och kvinnligt skapas. Pojkar och flickor testar att vara och bete sig på olika sätt. 

Det bemötande deras agerande får av andra människor ger barnet uppmaningar om vilket sätt 

en pojke och en flicka ”ska” vara på (a.a.). Man kan då fråga sig vilka signaler som sänds ut 

om lärare berömmer pojkar mer inom vissa aktiviteter och flickor mer inom andra. Möjligt är 

att detta späder på könsmärkning av vissa aktiviteter och även detta borde därför vara en 

viktig fråga för lärare att reflektera kring.   

 
Tills skillnad från studien gjord av Olander & Stomberg (2007), vilken visade att flera elever 

upplever att pojkar och flickor behandlas lika i idrottsundervisningen, visade denna studie att 

det finns ett område där de intervjuade eleverna upplever att pojkar och flickor behandlas 

olika av läraren. Negativ kommunikation och uppmärksamhet från lärarens sida verkar 

nämligen upplevas som pojkarnas område. Samtliga intervjuade elever upplever att pojkarna 

blir tillsagda oftare än flickorna. Detta beroende på att det oftast är pojkarna som beter sig på 

ett sådant sätt som får läraren att säga till. Av framför allt flickorna ses detta därför som 

ganska självklart, men flera av pojkarna menar att när väl flickorna beter sig på detta sätt, så 

tolererar läraren detta i högre utsträckning. En av pojkarna känner sig ibland orättvisst 

behandlad när han får tillsägningar som han menar istället borde ha riktats till någon annan. 

Här kan man alltså se ett område som är viktigt för lärare att reflektera kring. Jag känner själv 

igen mig mycket i detta från erfarenheter jag fått från verksamhetsförlagd utbildning. Både då 

jag reflekterat kring min egen undervisning och då jag sett andra lärare undervisa, har jag 

insett hur lätt hänt det är att man är hårdare mot elever som ofta är inblandade i diverse 

”stökiga situationer” i klassrummet och idrottshallen. Att man är för snabb med att beskylla, 

vilket naturligtvis kan få negativa konsekvenser och resultera i att elever blir orättvist 

behandlade. 
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Avslutningsvis vill jag framhålla att detta examensarbete visat att elever redan i grundskolans 

första år är mycket medvetna om vad som händer och sker omkring dem. De har tankar om 

vad som är manligt och vad som är kvinnligt och mycket av detta stämmer överrens om den 

stereotypa bilden av manligt och kvinnligt i vårt samhälle. För att kunna ändra på sådana 

tankar och för att individer inte ska känna sig pressade att vara på ett visst sätt utifrån 

könstillhörighet, är det viktigt att lärare öppet och tillsammans med eleverna uppmärksammar 

och diskuterar genusfrågor. Skolan har, precis som Lpo 94 framhåller, ett ansvar att motverka 

traditionella könsmönster. Detta examensarbete har visat att samtal med eleverna om hur de 

upplever sin situation och hur de ser på manligt och kvinnligt, kan ge mycket information och 

bli en naturlig inkörsport till genusarbete ute på skolorna. Samtidigt har det givit eleverna en 

möjlighet att göra sina röster hörda och uttrycka hur de själva upplever delar av sin 

skolvardag. Min förhoppning är att detta examensarbete ska kunna inspirera blivande och 

yrkesverksamma lärare till reflektion kring genusfrågor kopplat till den egna undervisningen.  

Som blivande lärare har det varit mycket lärorikt och intressant att genom denna studie fått ta 

del av elevernas tankar och upplevelser. Något som jag hoppas ha nytta av i mitt framtida liv 

som yrkesverksam lärare.     
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 
 
 
1. Håller du på med någon idrott på fritiden? 
 
2. Vad tycker du om idrotten i skolan? (vad är roligt/tråkigt?) 
 
3. Tror du att pojkarna och flickorna i din klass tycker att idrottslektionerna är 
lika roliga? 
 
4. Vad tror du att flickorna tycker om att göra på idrotten? 
 
5. Vad tror du att pojkarna tycker om att göra på idrotten? 
 
6. Hur är pojkarna när ni har idrott? 
 
7. Hur är flickorna när ni har idrott? 
 
8. Tycker du att er lärare är rättvis mot pojkar och flickor? 
 
9. Säger läraren till pojkar och flickor lika ofta? 
 
10. Får pojkar och flickor lika mycket beröm? 
 
11. Skulle du vilja ändra idrotten i skolan på något sätt. I så fall hur? 
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Bilaga 2 
 

             
 
Hej! 
Jag heter Charlotte Johansson och studerar till lärare på Högskolan i 
Halmstad. Jag har nu påbörjat mitt examensarbete under handledning av 
Lars Kristén (tel_____) och Jette Trolle-Schultz Jensen (tel_____).  
 
Syftet med mitt examensarbete är att med ett genusperspektiv undersöka 
hur pojkar och flickor upplever skolämnet idrott. För att få ta del av 
elevers upplevelser kommer jag genomföra intervjuer med ett mindre 
antal elever.  
 
Under intervjuerna kommer eleverna att få dela med sig av sina egna 
tankar och erfarenheter av idrottsämnet i skolan. Jag kommer genom 
intervjun ställa frågor som syftar till att ta reda på exempelvis: 

 vilka aktiviteter som tilltalar pojkar och flickor. 
 om elever upplever att de bemöts olika beroende på kön under 

lektionerna i idrott och hälsa. 
 
Det den enskilda eleven berättar för mig under intervjun kommer inte att 
föras vidare till andra elever, lärare eller någon annan. Då jag skriver 
min rapport kommer den att innehålla sådant som eleverna berättat 
under intervjuerna. Varken elevernas namn eller skola kommer dock att 
framgå. Detta säkerställer att ingen enskild elev kan identifieras. 
 
Intervjuerna kommer att spelas in på band. Detta för att jag ska kunna gå 
tillbaka till elevernas svar då jag ska skriva min rapport. Ingen annan än 
jag själv kommer att få möjlighet att lyssna på banden. Efter att 
rapporten lämnats in och blivit godkänd kommer banden att förstöras. 
 
Att medverka i intervjun är frivilligt. Eleven bestämmer själv om 
han/hon vill intervjuas eller inte. Eleven har även möjlighet att avbryta 
intervjun om han/hon inte längre vill medverka. För att en elev ska 
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kunna medverka krävs dock att vårdnadshavare samtycker till elevens 
medverkan. Jag vore därför tacksam om Ni fyller i nedanstående del och 
återlämnar till skolan senast den __/__. 
 
Om ni undrar över något är Ni välkomna att höra av er till mig på 
telefon eller mail. 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Charlotte Johansson 
Tel.__________ 
Mail:__________                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  Jag samtycker till att min son/dotter får medverka i intervjun. 
 

  Min son/dotter får inte medverka i intervjun. 
 
 
 
Elevens namn                                              Vårdnadshavares underskrift 
 
_______________________________       ______________________________ 
 
 
 
 
 
 


