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Sammanfattning 
 

Syfte och frågeställningar 

Syftet var att studera genuspositioner hos eleverna under sam- respektive särundervisning i 

ämnet idrott och hälsa. För att uppfylla vårt syfte har vi använt följande frågor: Vilka 

genusskapande handlingar och beteenden kan vi upptäcka bland flickor och pojkar i 

idrottsundervisningen? Hur förändras elevernas beteenden och handlingar när eleverna 

undervisas i sam- respektive särundervisning? 
 

Metod 

De metoder som använts i studien var kvalitativa observationer och intervjuer. Studien 

inleddes med 28 observationer med fokus på kritiska händelser, då vi antecknade händelser 

där eleverna upprätthöll eller bröt de traditionella könsmönstren. För att få en djupare 

förståelse för elevernas tankar och upplevelser kring de händelser vi observerat valdes sju 

personer ut för intervju. Dessa sju personerna representerade de fyra olika genuspositioner 

som vi under observationerna registrerat. Senare jämfördes observationsresultatet med 

elevernas berättelser och för att förstå och förklara resultatet användes Yvonne Hirdmans 

genusteori.   
 

Resultat 

De flesta flickorna och pojkarna intar positioner av upprätthållande handlingar och beteenden 

medan positionerna för brytande handlingar och beteenden endast intas av några få elever. De 

upprätthållande flickorna är försiktiga och inaktiva samtidigt som de upprätthållande pojkarna 

är högljudda, tävlingsinriktade och aktiva. De brytande flickornas beteende kan liknas med 

pojkarnas. De som karaktäriserar de brytande pojkarna är att de är tysta, snälla och aktiva. De 

upprätthållande flickorna och pojkarna förändrar endast sitt beteende mellan 

undervisningssätten genom att agera mer eller mindre upprätthållande. De brytande flickorna 

tenderar att gå över till en upprätthållande position i särundervisningen medan de brytande 

pojkarna inte förändrar sitt beteende överhuvudtaget.  
 

Slutsats 

Resultatet visar på fyra genuspositioner, de upprätthållande flickorna och pojkarna samt de 

brytande flickorna och pojkarna. De fyra genuspositionerna kan ses i båda 

undervisningssätten men ser dock olika ut beroende på sam- eller särundervisning. Eleverna 

anpassar sig till omgivningen och förändrar därför sina genuspositioner beroende på vilket 

undervisningsätt de undervisas i och beroende på vilka elever de omges med.  
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1 Inledning 
 

”En kulturs föreställningar om och förväntningar på pojkar och flickor utgör villkor för deras 

utveckling och positionering eftersom människan förhåller sig till de förväntningar och ideal 

som hon möter i den omgivande kulturen”.1  

 

Idrottsundervisningen är en sådan kultur som präglas av föreställningar och förväntningar på 

pojkar och flickor. Idrottsvärlden visar på en tydlig uppdelning av könen, något vi kan se 

genom den könssegregerade tävlingsidrotten som även satt sina spår i skolans 

idrottsundervisning2. Olika idrotter och idrottsmoment klassas efter kön det vill säga att vissa 

idrotter anses vara manliga medan andra anses vara kvinnliga. Detta är ofta en av 

anledningarna till att flickor och pojkar delas upp beroende på vilka idrottsmoment som skall 

utföras. Föreställningarna kring könsmärkning av olika idrotter och idrottsmoment leder till 

ett begränsat handlingsutrymme för individerna då vi som sagt förhåller oss till det som 

förväntas av oss. Ett typiskt scenario skulle kunna vara att en flicka under en fotbollslektion 

väljer att hålla tillbaka då fotboll i regel klassas som manlig och mer lämpad för pojkar att 

utföra.  

 

I skolan idag förs en diskussion kring sam- och särundervisning, vilket undervisningsätt är att 

föredra för att uppnå läroplanens mål att ”anpassa undervisningen till varje elevs 

förutsättningar och behov”3? Samundervisningen främjar den sociala utvecklingen och utfört 

på rätt sätt verkar den för jämställdhet. Leder särundervisningen till en förstärkning av de 

traditionella könsmönstren eller skapar det möjligheter för eleverna att bryta dessa 

föreställningar alternativt agera könsneutralt? Skolan har enligt Lpo 94 ett ansvar att motverka 

de traditionella könsmönstren samt ge alla elever en möjlighet att utvecklas oberoende av 

könstillhörighet4. Vi har fått en bild av att idrotten är en arena som är starkt präglad av 

traditionella föreställningar kring kön. Därför vill vi skapa oss en uppfattning om vilka 

könsroller som skapas vid sam- respektive särundervisning och därmed få en ökad förståelse 

för att i vår framtida roll som lärare vara med och motverka de traditionella könsmönstren. 
                                                           
1 Jutta Baldin & Annika Blom, Kroppen som tillstånd - att teoretisera unga utifrån kön och genus, i Kön och 

genus som villkor: forskning och samtal vid pedagogiska institutionen Stockholms universitet, red. A Skantze 
& A-M Grewin,(Stockholm: Stockholms universitet, Pedagogiska institutionen, 2001), s. 92. 

2 Birgitta Fagrell, De små konstruktörerna: flickor och pojkar om kvinnligt och manligt i relation till kropp, 
idrott, familj och arbete (diss. Stockholm: HLS, 2000) s. 149. 

3 Skolverket, http://www.skolverket.se/publikationer?id=1069 , Lpo94 s.4. skolverket@skolverket.se (Acc. 
2009-09-16).  

4 Ibid. s. 4. 
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1.2 Bakgrund 
 

I läroplanerna fram till 1980 dominerade särundervisningen vår utbildning i ämnet idrott. 

Målen för flickor och pojkar såg olika ut och likaså innehållet i undervisningen. I läroplanen 

för grundskolan 1962, Lgr 62, kan vi se att det i undervisningen för flickor läggs tonvikt på 

estetik och för pojkar på styrka, spänst och stilkänsla, detta kom även senare att överskuggas 

allt mer av tävlingsidrotten.5  

 

Senare på 1900-talet när läroplanen Lgr 80 presenterades kom ämnet idrott att genomgå en 

historisk förändring. Först och främst ändrades namnet från gymnastik till idrott och 

innehållet präglades inte längre av fysiska färdigheter och prestationer utan helhetsbilden var 

nu det primära. Eleverna ska utvecklas fysiskt, psykiskt och socialt samt få en ökad förståelse 

och ett bestående intresse för regelbunden fysisk aktivitet, detta för att öka hälsan och 

välbefinnandet.6 En annan förändring var att flickor och pojkar nu skulle börja undervisas 

tillsammans, framförallt i bollspel7. Skolöverstyrelsen förklarar detta som ett sätt att även i 

skolan jobba för ett mer jämställt samhälle8.  

 

I ämnesrapporten för idrott och hälsa i den nationella utvärderingen av grundskolan 2003 har 

de bland annat undersökt elevernas inställning till idrottsämnet. Resultatet visade på att 

majoriteten av eleverna är positivt inställda till idrottsundervisningen. Rapporten visade även 

på att pojkarna ofta är mer aktiva än flickorna. Det är tre gånger vanligare för flickorna att 

delta på lektionerna men utan att utföra någon större aktivitet. Pojkarna är i högre grad än 

flickorna positiva till att lektionerna ska innehålla tävlingsmoment och att de får möjlighet att 

visa vad de kan. Flickornas negativa inställning till tävling och prestation har blivit större 

sedan den nationella utvärdering 1992. Dubbelt så många flickor än pojkar anser att ämnet lett 

till ett minskat självförtroende och en negativ syn på kroppen.9 

 
 
 
                                                           
5 Skolöverstyrelsen, Läroplan för grundskolan, skriftserie 60, Andra upplagan, (Falköping: SÖ-förlaget, 

1967), s. 351.  
6 Skolöverstyrelsen, Läroplan för grundskolan, Allmän del, (Stockholm: Liber utbildningsförlaget, 1980), s. 

90. 
7 Ibid. s. 17.  
8 Ibid. s. 92. 
9    Skolverket, ”Idrott och hälsa”, i Nationella utvärderingen av grundskolan 2003, red. Charli Eriksson, Kjell    
     Gustavsson, Mikael Quennerstedt, Karin Rudsberg, Marie Ohman och Lena Öijen (Stockholm: Liber, 2005),       
     s.152-153.  
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1.3 Forskningsläget 
 

Här nedanför kommer vi presentera forskning kring skolans roll i konstruktionen av kön och 

bland annat hur genus skapas i samband med undervisningen i idrott och hälsa. Vidare 

presenteras forskning kring sam- och särundervisning och om lärare och elevers syn på de 

olika undervisningssätten. 

 

1.3.1 Könskonstruktion i skolan 
 

Ulla Forsberg, från pedagogiska institutet vid Umeå universitet, har i sin avhandling Är det 

någon könsordning i skolan? studerat upprätthållande och konstruktion av kön i år 5 och 6 på 

två grundskolor. Forsberg kunde tydligt se ett isärhållande mellan könen och en hierarki 

flickorna och pojkarna emellan under de observationer och kvalitativa intervjuer som 

genomfördes. 

 

Resultatet visade på att man spontant delade upp sig beroende på kön i skolan. Pojkarna valde 

främst att leka med de andra pojkarna och flickorna främst med de andra flickorna. När all 

data samlats in delades flickorna och pojkarna in i olika ”elevtyper” som präglade 

isärhållandet av könen. Flickorna ingick i kategorier som ”Sporttjej”, ”Barbieflicka”, 

”Feminist”, ”Akademikerflicka” och ”Moderligflicka” och pojkarna kategoriserades efter 

”Machokille”, ”Rättskaffenspojke”, ”Akademikerpojke”, ”Joker”, ”Mjukispojke” och ”Ken-

Pojke”.10 Kategorierna skapades utifrån de olika positioner eleverna antagit under 

observationerna. 

 

Alla dessa elevtyper uppträdde i alla klasser som observerades under studien. Vissa elever 

höll sig alltid till en elevtyp samtidigt som andra hade en tendens att förflytta sig mellan olika 

positioner beroende på situation. Forsberg förklarar att förändringen av position ofta skedde 

inom könets diskurser och att den påverkades av hur skolans ledning valde att arbeta, 

tongivande lärare samt elevers påverkan på varandra. En del elever tenderade också att anta 

gränsöverskridande roller, något som visade sig vara mer acceptabelt att göra för flickor än 

för pojkar. Det ansågs även mer tillåtet för pojkarna att synas och höras mest och många 

situationer resulterade i att flickorna drog sig undan. En liknande maktrelation kunde man se 

                                                           
10  Ulla Forsberg, Är det någon ”könsordning” i skolan?: Analys av könsdiskurser i etniskt homogena och 

etniskt heterogena elevgrupper i årskurserna 0-6  (diss. Umeå: Umeå universitet, 2002), s. 97.  
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mellan ”Machokillarna” och ”Mjukiskillarna”. Forsberg förklarar detta med att 

”Mjukiskillarna” anses vara ”alltför tjejiga” och blir därför underordnade, likt flickorna.11   

 

Forsberg utgår i sin studie från att barn tidigt antar en genusposition som bygger på en 

föreställning om hur manligt och kvinnligt bör gestalta sig. Denna könskonstruktion upplevs 

vara en betydelsefull del i den sociala identiteten som barn strävar efter för att bli accepterade 

och passa in.12 

 

Håkan Larsson, Karin Redelius och Birgitta Fagrell, samtliga forskare vid GIH, (Gymnastik- 

och idrottshögskolan) har tillsammans gjort en observations- och intervjustudie, Jag känner 

inte för att bli en..kille, för att belysa flickors och pojkars villkor i ämnet idrott och hälsa i 

grundskolans senare år med fokus på sexualitet och normalitet.13  

 

Likt Forsbergs studie visar resultatet på att vi konstruerar positioner, eller idealtyper, som 

flickor och pojkar inordnar sig under eller utmanar i undervisningen i idrott och hälsa. Vi har 

den flickiga positionen som utgör den ”normala” eller ”straighta” flickan i idrott och hälsa. 

För att ingå under denna position krävs god koordination och rytmisk förmåga samt bristande 

självförtroende och en ovilja att uppträda aggressivt och tävlingsinriktat i undervisningen. I 

studien talar forskarna om att en del elever ibland använder ett heterosexuellt alibi genom att 

hålla fast vid en handling eller ett beteende som är karaktäristiskt för sitt egna kön. Detta sker 

i situationer då en pojke eller flicka träder över gränsen till det andra könet och de handlingar 

eller beteenden man håller fast vid används för att symbolisera heterosexualitet. Pojkar som 

däremot träder in bland dessa ramar, utan att symbolisera någon statusmarkör för 

heterosexualitet, ses ofta som ”fjolliga” eller ”bögiga”. Den pojkiga positionen som innefattar 

den ”normala” eller ”straighta” pojken visar på aggressivt och tävlingsinriktat uppträdande i 

alla moment förutom de som anses vara estetiska till exempel dans. De flickor som kliver in i 

det som karaktäriserar den pojkiga positionen uppfattas ofta som ”bitchiga” eller 

”manhaftiga” om de inte, likt pojkarna, har någon slags markör som kan fungera som 

heterosexuellt alibi.14 

 

                                                           
11 Forsberg, 2002, s. 280-281. 
12  Ibid. 
13 Birgitta Fagrell, Håkan Larsson och Karin Redelius, ”Jag känner inte för att bli en...kille”, Utbildning & 

Demokrat, 16 (2007:2), s. 2.  
14   Ibid. s. 21-22. 
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Artikeln belyser även uppfattningen om att flickor antas ha sämre fysiska egenskaper än 

pojkar för att kunna delta i ansträngande eller tekniskt krävande fysisk aktivitet och att detta i 

sig skapar ett slags hänsynstagande till flickorna. Det leder till att flickor lär sig att ”ligga 

lågt” och att det är dem vi tar hänsyn till samtidigt som pojkar lär sig att ta initiativ.15 De 

menar senare att det inte är svårt att se dessa scenarion under en lektion i idrott och hälsa då 

det tydligt finns sociala föreställningar som skapar ”regler” för hur flickorna och pojkarna bör 

förhålla sig till i undervisningen. En skillnad man kan se i förhållande till bollspel är att de 

flesta flickorna ”befinner sig på planen” men deltar inte på riktigt, de intar helt enkelt inte den 

”pojkiga” positionen. En flicka som blir intervjuad i studien förklarar att det förutsätts att en 

flicka kan tänka sig ”bli en kille” för att kunna delta i det ”riktiga” spelet men att hon framför 

allt inte har något behov av det. När flickorna däremot senare har egen undervisning blir det 

tävling och ett mer aggressivt spel flickorna emellan. Flickorna intar alltså den ”pojkiga”  

positionen när de enbart idrottar flickor för sig.16 

 

1.3.2 Idrottslärarens konstruktion av kön  
 

Syftet i en av studierna i KIS-projektet är att undersöka hur konstruktionen av kön skapas i 

idrottsundervisning samt analysera och diskutera vilka konsekvenser konstruktionen av kön 

får för flickor och pojkars lärande och syn på sig själva. Forskarna menar att kön inte enbart 

är en konstruktion av biologiska och fysiologiska aspekter, utan bidragande faktorer är även 

skolans undervisning, innehåll, arbetssätt och aktiviteter. Undervisningen bygger ofta på 

traditionella föreställningar om manlighet och kvinnlighet som ger oss en bild av vilka som 

kan och inte kan samt vilka vi måste ta hänsyn till.17 

 

Studien innehöll observationer av lektioner som visade på idrottslärares sätt att handskas med 

problematiken kring flickor och pojkars villkor i idrott och hälsa. Det verkar som att 

samundervisningen aldrig riktigt slagit igenom då särundervisning spontant återuppstår i form 

av att flickor dras till flickor under undervisningen och pojkar vice versa, ett fenomen som 

även Forsberg talar om i sin studie18. Beroende på aktivitet håller sig flickorna mer i utkanten 

av idrottssalen medan pojkarna intar den centrala delen. Det händer även att idrottsläraren 

                                                           
15 Fagrell, Larsson och Redelius, 2007, s. 21-22.  
16 Ibid. s. 19-20. 
17 Idrottsforum, Birgitta Fagrell, Håkan Larsson och Karin Redelius, Kön – Idrott – Skola, s. 7. 2005-12-14,  
 <http://www.idrottsforum.org/articles/larsson/larsson_fagrell_redelius/larsson_fagrell_redelius051214.html> 

(Acc. 2009-09-01) 
18  Forsberg, 2002. 
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delar in klassen i en flickgrupp och en pojkgrupp utan någon riktig förklaring mer än den 

biologiska könsuppdelningen. Det blir tydligt att en del idrottslärare lutar sig tillbaka på 

förklaringen att ”de flickiga flickorna” tycker om dans och gymnastik och de ”pojkiga 

pojkarna” är duktiga i idrott, gillar bollspel och att tävla. Ett annat scenario är att 

idrottsläraren sänker kraven och förväntningarna för flickorna för att de ska klara av en viss 

övning eller en specifik aktivitet. 19 

 

Idrottslärarens handlingar resulterar i att påverka elevernas uppfattning om hur de ska vara 

som pojke respektive flicka och handlar därefter. Eleverna bildar ett slags inristat 

genusschema i kroppen och bilden av ”de flickiga flickorna” och ”de pojkiga pojkarna” 

förstärks.20 

 
En ytterligare studie kring lärare och konstruktion av kön har gjorts av Jan Wright i 

Australien. Där tittade han på hur lärare agerar och ger uttryck för könsskillnader i 

idrottsundervisning. Det hon främst studerade var vilket språk som användes vid 

kommunikation under lektionerna med flickor respektive pojkar i både sam- och 

särundervisningsmiljö. En viss vikt lades även på att belysa traditionella könsmönster som 

uppstod hos eleverna samt i lärarens sätt att bemöta dem och lägga upp lektionsinnehållet. 

Även i denna studie kan man se hur idrottsundervisningen skapar och gynnar de traditionella 

könsrollerna. Resultatet visade att pojkarna ansågs vara mer kunniga inom ämnet och inte 

behövde lika mycket instruktioner som flickorna. All kommunikation till pojkarna var väldigt 

rak och med ett entydigt budskap samtidigt som man talade noggrannare, utförligare och mer 

försiktigt mot flickorna. Under lektionerna som observerades och videofilmades antog 

pojkarna en mer aktiv roll och styrde spelet och flickorna tog ofta ett steg tillbaka. Vid sporter 

med närkontakt försökte flera flickor att undvika bollen för att slippa ”bli tacklade av en 

pojke”. Flera flickor höll sig även alltid väldigt nära idrottsläraren då sporten innefattade 

närkamper.21 Detta fenomen observerade även Larsson m.fl. i en av sina studier inom KIS-

projektet.  

 

Upprätthållande av könsdiskurserna kunde ses i en hierarki där pojkarnas dominans i 

idrottsundervisningen var synlig. Pojkarna vågade mest och tog för sig mest men även genom 

                                                           
19 Fagrell, Larsson och Redelius, 2005, s. 11-12. 
20 Ibid. s. 16. 
21 Jan Wright, ”The construction of gendered contexts in single sex and co-educational physical education 

lessons”,  Sports, Education and Society, 2 (1997:1), s. 59. 
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att idrottsläraren kommunikativt gav uttryck för att pojkarna var mer kunniga i ämnet än 

flickorna.22 

 

1.3.3 Samundervisning och särundervisning 
 
När läroplanen för grundskolan 1980 kom skulle särundervisningen tas bort och flickor och 

pojkar skulle börja undervisas tillsammans, framförallt i bollspel23. Skolöverstyrelsen 

förklarar detta som ett sätt att även i skolan arbeta för ett mer jämställt samhälle24. 

Förändringen från sär- till samundervisning syftade till att flickor skulle introduceras till 

pojkarnas idrott snarare än att mötas på mitten. Barbro Carli skriver i sin avhandling The 

making and breaking of a female culture: The history of Swedish physical education in a 

diffrent voice, att detta kom att missgynna flickorna då samundervisning skedde på pojkarnas 

villkor och att de traditionella könsmönstren snarare befästs än utjämnas25. Hon menar att 

detta beror på att flickor måste anpassa sig efter pojkarna. I och med samundervisningen 

prioriterades de kvinnliga aktiviteterna bort och ersattes med de stora bollsporterna där 

pojkarna är mer framträdande26. De intervjuer som genomfördes visar på att pojkarna spelar 

mycket för sig själva istället för att integrera flickorna i spelet27. Hon menar senare att detta 

resulterar i att flickorna minskar sin aktivitet för att ge plats åt pojkarna28. Carli förklarar att 

flickorna även missgynnas av samundervisning genom att deras betyg försämras. Pojkarna 

däremot förbättrade sina betyg något som Carli anser är ett bevis på att det är pojkarna som är 

vinnarna i samundervisning och att detta i sig leder till att pojkarnas talang växer medan 

flickornas minskar29.  

 

I ett kapitel i boken Mellan nytta och nöje beskriver Jane Meckbach sin studie om lärarens 

syn på idrott och hälsa samt olika lärares syn på sam- respektive särundervisning Tre av fyra 

idrottslärare, som använder sig av särundervisning, är nöjda och alla är överens om att 

flickorna gynnas i och med särundervisning. Lärarna anser att flickorna tar för sig mer, de får 

utföra aktiviteter de tycker om och får chans att känna på bollen utan att bli nersprungna av 

                                                           
22 Wright, 1997, s. 64. 
23 Skolöverstyrelsen, 1980, s. 17.  
24 Ibid. s. 92. 
25 Barbro Carli, ”The Making and Breaking of a Female Culture: The History of Swedish Physical Education 

'in a diffrent voice'”, (diss. Göteborg: Kompendiet, 2004),  s.246. 
26 Ibid. s. 24 
27 Ibid. s. 218-219.  
28 Ibid. s. 247.  
29 Ibid. s. 214.  
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pojkarna. Dock påstår en lärare att de flickor som inte tar för sig i samundervisning inte alltid 

tar för sig i särundervisningen heller.30 Lärarna talar även om fördelarna med 

samundervisningen där den sociala delen är ett återkommande argument för att pojkar och 

flickor skall vara tillsammans. En lärare menar att de framför allt är bra för pojkarna att få 

tränas socialt. Dock är det bara tre av tolv lärare som är nöjda med detta undervisningssätt och 

nio av tolv lärare delar ibland upp klassen i flickor och pojkar trots att de vanligtvis ses som 

en skola med samundervisning.  

 

Att vissa skolor varierar undervisningssätt bottnar i att lärarna anser att vissa moment 

fungerar bättre när flickorna och pojkarna är var för sig, till exempel vid redskapsgymnastik, 

bollspel och dans. Anledningen till att det vid dessa moment fungerar bättre åtskilt är att båda 

könen vågar ta för sig mer och att flickorna har en tendens att ta över vid moment som dans. 

Meckbach menar dock i slutet att det inte går att se vad som väger tyngst utan sam- och 

särundervisning har båda sina för- och nackdelar. De flesta lärarna i studien strävar efter att 

arbeta med båda formerna.31   

 

I samma bok, under kapitlet ”Vad lär man sig på gympan?”, har Håkan Larsson studerat hur 

flickor och pojkar ställer sig till sam- och särundervisning. Även här föredrar vissa 

könsblandad och vissa könsåtskild undervisning. När frågan om vilka som vill ha könsåtskild 

undervisning uttrycker sig eleverna enligt den traditionella uppfattningen att flickor vill ha 

särundervisning på grund av att de känner sig utsatta av pojkarna. Pojkarna vill däremot ha 

särundervisning för att de tror flickorna inte vill ha de vanliga pojkaktiviteterna eller beroende 

på att de inte presterar så bra i de aktiviteterna. En flicka menar att det inte är lika pinsamt att 

göra fel om pojkarna inte är där och en annan pratar om att flickor är mer försiktiga och att 

pojkarna är ”aggressiva och plöjer igenom”.32  

 

Marita Eklund har även undersökt elevers inställning till sam- och särundervisning i sin 

avhandling Lärarens syn på samundervisning i gymnastik.  Hon berättar att flickorna som är 

emot samundervisning menar att pojkarna är dominerande, hårda, hänsynslösa, aggressiva 

och att utbudet av idrottsgrenar inskränks. Pojkarna anser att de vid samundervisning måste ta 

                                                           
30 Jane Meckbach, ”Ett ämne i förändring - eller är allt sig likt?”, i Mellan nytta och nöje, red. Håkan Larsson 

och Karin Redelius, (Stockholm: Idrottshögskolan, 2004), s. 93.  
31 Meckbach, 2004, s. 94-95. 
32 Håkan Larsson, ”Vad lär man sig på gympan, i Mellan nytta och nöje, red. Håkan Larsson och Karin 

Redelius, (Stockholm: Idrottshögskolan, 2004), s. 139-141.  

8 
 



hänsyn till flickor, främst dem som inte behärskar bollspel, och att de inte får ”ge ut för fullt”. 

De flickor som däremot talar för samundervisning tycker det är skönt att det inte blir så 

”flickinriktat”, det vill säga ”orkar ni?”, ”vågar ni?” samt att det är mer fart i spelet och att 

man får möjlighet att tävla med andra som anses vara bättre. 33 

 
1.3.4 Sammanfattning forskningsläge 
 

Studierna vi tagit del av visar på att idrottsundervisningen och skolan i stort är med och 

skapar genus. Övergripande för samtliga studier är att det i alla sammanhang skapas 

föreställningar om de olika könen det vill säga om flickan som försiktig, som gärna håller sig 

i bakgrunden och att det är henne man tar mest hänsyn till. Pojkarna anses ta mer plats, visa 

på en högre aggressivitet och tävlingsinstinkt. Utifrån de här föreställningarna skapas 

förväntningar på könen kring hur de ska vara och agera, och studierna visar på att eleverna i 

de flesta fallen agerar utefter dem. I studien av Larsson m.fl tycker de sig kunna se olika 

genuspositioner som innefattar de olika föreställningarna om flickor och pojkar; ”den flickiga 

positionen”, ”fjolliga/bögiga positionen”, ”pojkiga positionen” och den ”manhaftiga 

positionen”. Det finns dock elever som bryter traditionella mönstren vilket har visat sig vara 

mer accepterat för flickor än för pojkar. 

 

Övergången från sär- till samundervisning ansågs vara ett verktyg i skolan för att sträva mot 

jämställdhet. Största argumentet, ur lärares synpunkt, för att flickor och pojkar ska undervisas 

tillsammans är att det gynnar individernas sociala utveckling. Tidigare forskning visar dock 

på att det är flickorna som missgynnas av denna typ av undervisning när det gäller 

betygsättningen och att de hamnar i skymundan. Båda undervisningssätten har sina brister och 

därför är det vanligt att idrottsläraren använder sig utav båda formerna. Elevernas synpunkt 

gällande särundervisning är kopplat till de traditionella könsmönstren. Flickor föredrar att 

undervisas separat för att de känner sig utsatta av pojkarna. När pojkarna är själva menar de 

att de kan leva ut mer och de behöver inte ta hänsyn till flickorna. Detta får oss att fundera på 

om särundervisning är med och förstärker eller motverkar de traditionella könsmönstren? En 

aspekt som är väldigt viktig i förebyggandet av traditionella könsmönstren och 

genuspositioner. Forskningen har visat att könsrollerna i idrottsundervisningen formas på 

olika sätt beroende på sam- eller särundervisning. En studie pekar på att flickor intar en mer 

pojkig position när de har särundervisning medan en annan studie visar på det motsatta, det 
                                                           
33  Marita Eklund, Lärarens syn på samundervisning i gymnastik, (diss. Åbo: Stockholm, Åbo akademis förlag, 

1999), s. 114. 
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vill säga att flickor som inte tar för sig i samundervisning inte alltid gör det i 

särundervisningen heller. Detta är resultat från studier gjorda på idrottslärare. I vår uppsats 

skulle vi vilja undersöka elevernas positioner av handlingar och beteenden som är med och 

skapar genus och om de förändras beroende på sam- eller särundervisning. Tillsammans med 

vårt forskningsläge hoppas vi sedan kunna jämföra och föra en diskussion gentemot de 

resultat vår studie genererar. 

 

1.4 Teoretiskt ramverk 

 
Yvonne Hirdman, professor i genushistoria, arbetade under slutet av 1980-talet fram en teori 

om genussystem. En stor del av den forskning som skett kring ämnet genus i Sverige har 

baserats på Hirdmans teori som främst går ut på att beskriva och förstå de föränderliga 

maktrelationerna mellan män och kvinnor. Hirdman menar att alla människor är med och 

skapar genus genom våra företeelser, handlingar och vårt sätt att vara gentemot varandra. 

Genus är en produkt av biologiska skillnader och social konstruktion som kan förstås som 

föränderliga tankefigurer om män och kvinnor34. Det skapar en gemensam föreställning som 

innefattar män och kvinnor, hur vi bör vara och vad vi är tillåtna att göra.35   

 

Genussystemet baseras på två logiker, hierarki och dikotomi. Hierarkin grundas på att mannen 

är norm för mänskligheten och därmed klassas allt som anses vara manligt med en högre 

status.36 Manliga yrken har högre status än de kvinnliga, männen har generellt högre löner 

och mäns åsikter har genom alla tider varit de som stått i centrum.37  ”Att vara man är att inte 

vara kvinna”38, ett citat som visar på dikotomin som är Hirdmans andra logik i genusteorin. 

Det kvinnliga anses vara motsatsen till det manliga. Detta leder till stereotypa bilder av män 

och kvinnor som ger uttryck i vad du arbetar med, vilka intressen du har och vilka behov som 

är viktigast för dig. Det avspeglar sig även i vilka egenskaper som binds till respektive kön.39 

Detta kan gestalta sig genom föreställningen att mannen bör ha ett yrke som förknippas med 

makt, gärna ett chefsjobb, och kvinnan anses mer lämpad att arbeta inom vård- och omsorg.  

Den rådande hierarkin och dikotomin ingår i den mänskliga kulturen och låter sig inte 

                                                           
34  Hirdman, 2004, s. 116. 
35 Ibid. s. 124-125. 
36 Ibid. s. 117. 
37  Yvonne Hirdman, Genus – om det stabilas föränderliga former, (Malmö: Liber AB, 2001), s.59-67.  
38 Ibid. s. 65. 
39  Hirdman, 2004, s. 125. 
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förändras då den blivit en självklarhet för alla. Både män och kvinnor är lika delaktiga i denna 

process kring skapandet av kön.40 Det finns dock undantag där de olika könen bryter mot 

genussystemet, något som är mer accepterat för en kvinna än en man. Hon kan till exempel få 

höra: ”Man kan sannerligen inte se om det är en kvinna eller karl, så skicklig som hon är”41. 

Ifall en man ska bryta genussystemet måste det tydligt framgå att det inte handlar om 

bestraffning, hån eller om förnedring. När kvinnan beträder ett manligt område är det hon som 

måste förändras, medan området och saker i sig måste förändras om en man kliver över till ett 

kvinnligt område.42 

 

Hirdman har även infört begreppet genuskontrakt inom sin teori. Genuskontrakt är konkreta 

föreställningar om hur relationen mellan man och kvinna bör vara, till exempel gällande vem 

som ska förföra vem, vilka kläder som är tillåtna, hur långt håret ska vara och vilka redskap 

som hör till respektive kön. Kontrakten ärvs från generation till generation och förändras 

samtidigt som samhället utvecklas och relationerna mellan könen antar nya positioner. 

Genuskontrakten återskapas på tre olika nivåer; kulturell överlagring, social integration och 

socialisering. ”Kulturell överlagring” innefattar en idealbild av synen på relationen mellan 

mannen och kvinnan. Den präglar vårt sätt att vara och vilka egenskaper som vi utvecklar. 

”Social integration” övergriper iscensättningen av kön i samhället. Dit räknas bland annat 

arbetsfördelningen som visar på vad som anses vara lämpligt för kvinnor respektive män att 

göra. ”Socialiseringen” är en process som startar redan när vi föds då vi delas upp utifrån 

biologiskt kön och därefter direkt påverkas av kulturens sociala föreställningar kring kön. Vi 

talar mjukare till en flicka och säger att pojkar inte ska gråta. Vi lär oss hela tiden vad vi som 

flickor respektive pojkar bör göra och inte bör göra.43  

 

Hirdmans genusteori ligger till grund för största delen av den forskning som gjorts inom 

genusområdet de senaste åren. Genussystemets teori kring hur kön skapas och återskapas i 

olika sammanhang hoppas vi kunna använda oss av när vi genomför vår studie. Vår 

förhoppning är även att vi med denna teoretiska bakgrund på ett bra sätt skall kunna analysera 

och diskutera vårt resultat. 

 

 
                                                           
40 Hirdman, 2001, s.75.  
41 Ibid. s.66. 
42 Hirdman, 2001, s.67.  
43 Hirdman, 2004, s.119-121.  
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1.5 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet är att studera genusskapande positioner hos eleverna under sam- respektive 

särundervisning i ämnet idrott och hälsa. Följande frågeställningar användes för att uppnå 

syftet: 

 

• Vilka genusskapande handlingar och beteenden kan vi upptäcka bland flickor och 

pojkar i idrott och hälsa undervisningen?  

• Hur förändras elevernas beteenden och handlingar när eleverna undervisas i sam- 

respektive särundervisning?  

 

2 Metod 
 

2.1 Val av metod 
 

För att besvara syftet och våra frågeställningar valde vi att använda oss av kvalitativa 

observationer och intervjuer. Observation är den metod som anses vara mest relevant för att 

studera individers beteenden och handlingsmönster44. Vi valde att genomföra löpande 

observationer med fokus på kritiska händelser. Med kritiska händelser syftar vi på situationer 

där eleverna upprätthåller eller bryter mot de traditionella könsmönstren. Vi studerar hur de 

agerar, uttrycker sig och förhåller sig till andra i omgivningen. Kvalitativa intervjuer användes 

som kompletterande metod för att få förståelse av elevernas tankar och upplevelser kring de 

händelser vi observerat. Intervjufrågorna baserade vi på olika händelser vi uppmärksammat 

vid observationerna. Detta gav oss även möjlighet att se om våra uppfattningar stämde 

överens med elevernas syn på situationerna som framgår i resultatet. I vissa fall ledde 

intervjuerna även till nya synsätt på händelserna.  

 

2.1.1 Urval  
 
Då syftet var att studera genusskapande positioner hos eleverna under sam- respektive 

särundervisning i ämnet idrott och hälsa var det viktigt för oss att hitta en skola där klasserna 

undervisades med båda undervisningssätten. Vi uteslöt skolor med stor kulturell mångfald då 
                                                           
44 Christer Stensmo, Vetenskapsteori och metod för lärare – en introduktion,(Uppsala: Kunskapsföretaget AB, 

2002), s. 97.  
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vi misstänker att det kan ha inverkan på synen av pojkar och flickor och därmed påverka vårt 

resultat. Observationer utfördes på 84 elever från två klasser i skolår sju och två klasser i 

skolår åtta. Årskurs nio valdes bort helt då de inte befann sig på skolan under denna period. 

Alla klasserna på skolan undervisas med både sam- och särundervisning i idrott och hälsa. 

Idrottslärarna har valt att variera undervisningssätt beroende på vad de anser lämpa sig bäst 

för eleverna i olika idrottsmoment. Urvalet av elever till intervjuerna har vi grundat på 

resultaten från observationerna. Vi har valt ut de elever som utmärkt sig mest gällande 

upprätthållande och brytande positioner samt de elever som tenderar att anta olika positioner 

beroende på undervisningssätt.  

 

2.1.2 Procedur  
 

Vi kontaktade en högstadieskola som uppfyllde våra kriterier för urvalet. Studiens upplägg 

presenterades för en av de två idrottslärarna och vi fick klartecken att genomföra studien. 

Veckan därpå besöktes skolan för att träffa eleverna och berätta om de kommande 

observationerna samt finnas där för eventuella frågor. Innan studien inleddes genomfördes två 

testobservationer på Gymnastik- och idrottshögskolan för att få en bild av vad som är viktigt 

att tänka på och hur olika händelser kan uppkomma under en observation. 

Testobservationerna gav oss även möjlighet att diskutera våra tolkningar av olika situationer 

och tillsammans skapa en gemensam bild hur vi definierar och beskriver en kritisk händelse. 

Utifrån resultatet från testobservationerna skapade vi en observationsmall (se bilaga 2).  

 

Under fyra veckor genomförde vi totalt tjugoåtta observationer, tio särundervisningslektioner 

för flickor, tio för särundervisningslektioner för pojkar och åtta lektioner i samundervisning, 

med utgångspunkt på kritiska händelser. Vi hade inte bestämt hur många observationer som 

skulle genomföras i förväg. Efter 28 genomförda observationer insåg vi att materialet var 

mättat då vi inte kunde urskilja nya aspekter av elevernas beteenden och valde därför att 

avsluta observationerna. På denna skola skedde särundervisningen samtidigt för båda könen 

men på olika håll. Vi valde att dela upp oss på varsin grupp men såg till att vi båda fick 

möjlighet att se varje grupp vid minst tre tillfällen. De moment vi observerade i 

samundervisning var badminton, bordtennis, cirkelträning, basket och fotboll. Lekar och 

stafetter, handboll, fotboll och softboll var de moment eleverna hade särundervisning i. Det 

var de här momenten som klasserna undervisades i under denna tidsperiod. 
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Observationerna inleddes så fort eleverna kom in i idrottssalen eller till den plats lektionen 

skulle äga rum på. När en eller flera elever agerade genusupprätthållande eller genusbrytande 

antecknades händelsen i observationsmallen. Efter varje observationstillfälle sammanställdes 

observationsrapporterna och sedan diskuterade vi händelserna som uppkommit och de 

tillhörande tolkningarna med varandra. När observationerna inleddes insåg vi att det var svårt 

att tidigt få en klar bild över vilka elever vi ville intervjua. Vi valde därför att genomföra 

intervjuerna efter att alla observationerna avslutats. Intervjuer genomfördes på tre pojkar och 

fyra flickor som vi ansåg agerade genusupprätthållande, genusbrytande eller tenderade till att 

förändra sitt beteende beroende på undervisningssätt. Anledningen till att det var fler flickor 

var att en flicka som blev intervjuad hade väldigt svårt att svara på våra frågor. Vi insåg att 

intervjumaterialet inte skulle gå att använda och valde därför att intervjua ytterligare en flicka 

som agerade utifrån ett liknande beteende. De sju kvalitativa intervjuerna genomfördes med 

öppna frågor för att ge eleven möjlighet att utförligt berätta om dess tankar och känslor. 

Intervjufrågorna utformades efter resultaten från de observationer som tidigare genomförts. 

Frågorna varierade lite från elev till elev då de till stor del baserades på specifika situationer 

och händelser som var kopplade till respektive elev. Vi båda var på plats vid samtliga 

intervjuer, den ena ställde frågor medan den andra antecknade. Varje intervju spelades in på 

band för att undvika att missa någonting som kunde vara intressant för vår studie. Alla 

intervjuerna transkriberades i efterhand. När alla intervjuer och observationer var klara och 

sammanställda jämfördes observationsresultaten med elevernas berättelser.  

 

2.1.3 Validitet och reliabilitet  
 

För att få ett mer trovärdigt resultat av vår undersökning valde vi att använda oss av två olika 

forskningsmetoder i vår studie. Metoderna utgår från att undersöka olika saker kring syftet 

med studien. Observationerna ger oss en bild av hur elevernas handlingar och beteenden 

skapar genus i gruppen och intervjuerna redogör för hur eleverna tänker och uppfattar 

händelserna. I alla kvalitativa undersökningar är det svårt att hålla sig helt objektiv. Vi är alla 

påverkade av tidigare erfarenheter, fördomar och värderingar som kan ha inverkan på synen 

och tolkningen kring olika händelser. Då vi kunde jämföra våra observationer med elevernas 

tankar kring händelserna fick vi en tydligare och större bild av våra tolkningar kring olika 

situationer.  
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Intervjufrågorna valde vi att basera på konkreta händelser som eleven varit delaktig i. I och 

med att ämnet är relativt komplext hjälper situationerna oss att ställa mer konkreta frågor. Vår 

förhoppning är att detta lett till att eleverna förstått frågorna och svarat sanningsenligt. 

Validiteten stärks även då samma person har utfört samtliga intervjuer.  

 

En svårighet med observationsstudier är att hinna uppfatta och se alla händelser. Vi kan 

eventuellt missat händelser som inträffat samtidigt som andra händelser. Vi har därför valt att 

genomföra många observationer i flera moment för att få möjlighet att upptäcka så mycket 

som möjligt. Vi är även medvetna om att händelserna kan tolkas på olika sätt, vår definition 

av tolkning kring kritiska händelser och resultatet speglas av vår kommande profession och 

teoretiska bakgrund. 

 
2.1.4 Forskningsetisk diskussion 
 

Eftersom vår studie genomfördes på elever som inte är över 18 år krävdes föräldrarnas 

samtycke kring elevernas delaktighet. Vi delade ut informationsbrev till eleverna och deras 

föräldrar där de kunde välja att kontakta oss om de inte ville att deras barn skulle delta i 

studien. Föräldrarna fick därmed en vecka på sig att meddela ett icke deltagande, om vi inte 

hörde något innan utsatt datum antog vi att föräldrarna godkänt deltagandet. Om någon inte 

ville delta i studien kontaktade eleven eller föräldrarna oss och eleven uteslöts omgående från 

studien. Vi informerade även elever och lärare om att deltagande i studien är konfidentiellt, att 

all information bearbetas så att enskilda personer och känsliga uppgifter inte skulle kunna  

identifieras. Alla tillfrågade föräldrar samtyckte till elevernas deltagande och ingen valde att 

avbryta studien efter att den påbörjats.  

 

Vid vår observation har vi fokuserat på moment där hela klassen är närvarande så att någon 

elev inte känt sig extra iakttagen. Vi informerade även eleverna om att de när som helst hade 

möjlighet att be oss gå från lektionen och avsluta observationstillfället, speciellt ifall det var 

något känsligt moment i undervisningen. Vi beslutade att inte berätta vad studien handlar om, 

varken för eleverna eller för idrottslärarna, då det skulle kunnat påverka deras beteenden och 

ageranden. När observationerna avslutats talade vi om studiens syfte och frågeställningar för 

hela gruppen och eleverna fick på nytt avgöra om de ville vara en del i studien eller ej. Om de 

ville avbryta sitt deltagande vid denna tidpunkt uteslöts all observationsdata kring denna 

person. 
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3 Resultat 
 
Syftet är att studera genusskapande positioner hos eleverna under sam- respektive 

särundervisning i ämnet idrott och hälsa. Första delen av resultatet nedan presenteras utifrån 

de övergripande positionerna som skapar genus som vi uppmärksammat när vi studerat 

elevernas handlingar och beteenden under idrottslektionerna. I andra delen av resultatet 

presenteras förändringen av dessa positioner av handlingar och beteenden mellan sam- och 

särundervisning. Resultatet inkluderar material från våra observationer och intervjuer. För att 

få en djupare förståelse och för att undvika onödiga upprepningar har vi valt att direkt 

analysera resultatet med hjälp av Hirdmans genusteori. Tolkningar av observationerna 

kommer att redovisas med indrag och citat från intervjuerna redovisas med citattecken och 

kursiv stil i löpande text samt med indrag och kursiv stil. I vissa citat har vi valt att lägga in 

parenteser för att förtydliggöra vem eller vilka eleverna talar om.   

 

3.1 Genusskapande handlingar och beteenden  
 

Under undervisningen i idrott och hälsa har vi genom våra observationer kunnat urskilja två 

olika positioner för flickor respektive två olika positioner för pojkar. Majoriteten av eleverna 

som intervjuades beskriver även en liknande uppdelning för de båda könen.    

 

[…] lite mer lugna…ja tvärtemot hur killarna är känns det som, för 

det mesta, men det finns ju vissa som är tävlingsinriktade också.45 

 

Detta är ett svar vi fick av en pojke när han beskrev sin bild av hur flickorna agerar överlag på 

lektionerna i idrott. Utifrån citatet ovan går det att utläsa två olika positioner av 

beteendemönster hos flickorna. Vi tolkar det som att pojken upplever att flickorna agerar 

lugnare än pojkarna samtidigt som flickorna och pojkarnas beteenden är varandras motsatser. 

Ur citatet kan vi läsa att han anser att tävlingsinriktning hör till pojkarnas beteende men att det 

finns vissa flickor som också är tävlingsinriktade. En annan elev förklarar uppdelningen i 

klassen som de högljudda killarna, de tysta killarna, de högljudda tjejerna och de tysta 

tjejerna46. De positioner som vi valt att använda oss av präglar upprätthållandet och brytandet 

av genus. Vi har valt att kalla dem för den upprätthållande flickan, den brytande flickan samt 

                                                           
45 Inf. 1. 
46 Inf. 3.  
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den upprätthållande pojken och den brytande pojken. De upprätthållande positionerna 

inkluderar den högljudda pojken och den tysta flickans handlingar och beteenden. De tysta 

pojkarna och de högljudda flickornas ageranden utgör de brytande positionerna. De 

upprätthållande positionerna är de som utgör majoriteten av eleverna medan de brytande inte 

är lika förekommande. Givetvis agerar inte alla elever på exakt samma sätt utifrån våra 

kategorier, men vi har valt att använda oss av de fyra tydligaste positionerna av handlingar 

och beteenden som observerats. Alla eleverna befinner sig inom dessa positioner men till 

olika grad beroende på situation.   

 

3.1.1 Upprätthållande flickor  
 
Observationerna har visat att de upprätthållande flickorna i största mån är väldigt tysta, lugna 

och försiktiga. Dessa flickor är oftast med och deltar på lektionerna, men backar ofta tillbaka 

när det blir tävlingsmoment och försöker undvika kampsituationer. En upprepad händelse vi 

lagt märke till är när en upprätthållande flicka deltar i ett bollspelsmoment, till exempel 

fotboll.  

 

En flicka springer mot bollen samtidigt som en pojke är på väg i 

samma riktning, när hon noterar honom väljer hon att direkt stanna 

upp för att undvika den eventuella närkampen.  

 

I den här situationen kan vi av flickans kroppsspråk utläsa en rädsla och osäkerhet. Detta kan 

vi även se på ett liknande sett när en upprätthållande flicka hamnar i en situation inom en 

bollsport då hon själv har bollen och ska skjuta eller passa den vidare. Hirdman beskriver i sin 

genusteori att kvinnan anses vara motsatsen till mannen. Mod är en egenskap som förknippas 

med det manliga könet samtidigt som rädsla tillskrivs kvinnan. En flicka som vi anser agerar 

upprätthållande beskriver i intervjun sig själv på följande sätt: 

 

[…] jag försöker prestera lika bra på alla lektioner men det beror ju på 

om vi till exempel kör fotboll så är vi tjejer och killar, då brukar jag stå 

åt sidan för jag tycker att dom skjuter så hårt..ja..så då kanske jag inte 

visar lika mycket vad jag kan. När det är tjejer vågar jag gå på mer.47 

 

                                                           
47 Inf. 2. 
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Nedan följer en specifik händelse som iakttagits under en observation som vi anser 

representerar en upprätthållande flicka i undervisningen. 

 

Det är en flickas tur att slå under en särundervisningslektion där 

flickorna spelar softboll. Hon plockar upp slagträet och frågar ”hur gör 

man?”. Hon missar de två första försöken och fnissar högt. Vid det 

tredje och sista försöket träffar hon bollen men står kvar stilla. Läraren 

ropar ”spring!” och flickan svarar ”nej jag kan inte, jag hinner inte, jag 

vill inte!”. 

 

Den här situationen belyser en viss försiktighet och osäkerhet hos flickan på så vis att hon inte 

vet vad hon ska göra eller om hon klarar av momentet. Ett misslyckande försvaras med skratt 

och fniss, kanske ett sätt att avdramatisera allvaret som ofta förekommer vid tävling mellan 

två eller flera lag. Hon visar även brist på intresse för övningen genom att tydligt säga ”jag 

vill inte”. Under samma lektion som ovan uppmärksammade vi även denna händelse.  

 

Ena laget är utelag och ska bränna sina motståndare, det andra laget ska 

slå bollen och springa runt olika brännbaser för att inte bli brända. En 

flicka i utelaget går omkring på planen, stannar vid en brännbas för att 

prata med en klasskompis. Efter en stund tittar hon efter bollen och när 

den inte är i närheten går hon vidare till nästa brännbas där en annan 

klasskompis står och de börjar prata. Det kommer en boll flygandes mot 

brännbasen, flickan skriker till och ställer sig direkt bakom 

klasskompisen för att ta skydd för bollen.  

 

Passivitet under lektionerna karaktäriserar ofta den upprätthållande flickan och kan tolkas 

som motsatsen till mannens aktivitet som Hirdman talar om. Istället för att utföra uppgiften 

som brännare, det vill säga att fånga bollar från motståndarlaget, väljer flickan att socialisera 

sig med sina kompisar. Resultatet från studien visar att de upprätthållande flickorna i större 

utsträckning ser lektionerna i idrott och hälsa som en social arena snarare än en plats för 

fysisk aktivitet. Båda intervjuerna och observationerna har visat på att flickorna tenderar att 

gruppera sig i små grupper tillsammans med de närmaste tjejkompisarna. Detta är extra 

tydligt då klassen samlas inför en genomgång av lektionen eller när de blir ombedda att själva 

dela in sig i grupper. Flickorna väljer att sitta bredvid varandra och bildar nästan alltid små 
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grupper som ofta består av samma elever.  

 

[…] det är roligare att ha tjejer för sig..för då blir det såhär, för 

annars kan det bli såhär lite pinsamt om de är killar och tjejer 

tillsammans..speciellt om det är en gren man inte är så bra på så blir 

de så.48 

 

En upprätthållande flicka beskriver för oss i intervjun att hon föredrar särundervisning då hon 

anser att det är pinsamt att göra fel när pojkarna är närvarande. Observationsanalyserna har 

visat att även dessa flickor är väldigt måna om varandra och att även det prioriteras före fysisk 

aktivitet. 

 

Flickorna spelar fotboll på en 11-manna plan under en 

särundervisningslektion. En flicka får ett hårt skott i huvudet och sätter 

sig ner på planen. Hon tar sig för huvudet och grimaserar lidande. Alla 

stannar direkt upp och flickan som sköt bollen springer fram och frågar 

hur det gick samtidigt som två andra flickor går fram och klappar den 

skadade flickan tröstande på axeln. Hon reser sig sedan upp, säger att hon 

mår bra och då kan spelet starta igen.  

 

Händelsen ovan visar på omtanke och omhändertagande, Hirdman menar att dessa egenskaper 

anses vara kvinnliga karaktärsdrag. Observationsanalysen visar på att det är accepterat för den 

upprätthållande flickan att visa tecken på smärta då hon tar sig för huvudet och sätter sig ner 

på planen. I det här fallet stoppas spelet naturligt upp, all fokus riktas mot den skadade flickan 

och spelet startar inte förrän flickan bekräftar att hon mår bra. Flickorna visar även de 

ovanstående egenskaperna genom att fråga hur de mår, klappa varandra på axeln och torka 

varandras tårar. Att flickorna ändrar rösten och talar snällt till varandra vid vissa situationer 

kan förklaras utifrån Hirdmans teori om socialisering. Hon menar att vi redan från födseln får 

lära oss de sociala föreställningar kring kön, det vill säga hur vi bör vara mot flickor 

respektive pojkar. Den generella uppfattningen om en flicka är att vi redan från födseln talar 

mjukare till henne vilket resulterar i att flickorna behandlas med mer omtanke.  

 
 
                                                           
48  Inf. 6. 
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3.1.2 Brytande flickor 
 
Den brytande flickan visar istället på motsatsen till det upprätthållande beteendet. Hennes 

handlingar och agerande kan jämföras med pojkarnas sätt att vara. Observationerna har gett 

oss bilden av att de brytande flickorna upplevs vara väldigt aktiva och tävlingsinriktade.   

 

Det är en samundervisning i fotboll. I slutet av lektionen spelar klassen 

en match flickorna mot pojkarna. En flicka kommer dribblandes med 

bollen längs kanten av planen och blir hårt nedtacklad på golvet av en 

pojke som tar bollen ifrån henne. Spelet stoppas direkt upp och 

domaren dömer straff. Flickan ligger och skrattar på marken samtidigt 

som de andra frågar hur det gick. Hon reser sig upp, går fram och lägger 

straffen rakt i mål.  

 

Den här flickan är aktiv och deltar i idrottsmomenten. Utifrån situationen då hon ligger på 

golvet och skrattar får vi intryck av att hon tycker om det hårda spelet och har inga problem 

med att bli tacklad av pojkarna. De brytande flickorna är inte bara mottagliga för det hårda 

spelet utan är även delaktiga i det. En flicka som agerar brytande berättar för oss att hon hellre 

umgås med pojkarna på lektionerna i idrott och hälsa för att när hon är med flickorna blir det 

”för tjejigt och kinkigt”49. Senare i intervjun kommer det fram fler orsaker till varför hon 

hellre umgås med pojkarna. Hon menar att pojkarna är högljudda, något som hon även anser 

sig själv vara och att det är mycket roligare med sådana än med personer som är tysta.50 

Pojkarna beskrivs av flickan på det är sättet:  

 

Dom är väldigt hårda. Dom går ju in för det dom gör och det är ju 

roligare att spela med sånna […]51 

 

Genom intervjun talar hon om sig själv som en del av pojkgruppen och betonar de andra 

flickorna som ”dem”. Hon tror att de upprätthållande flickorna tycker att det är pinsamt att 

göra bort sig när pojkarna är närvarande men berättar att hon själv inte har några problem med 

det52.  

                                                           
49 Inf. 3.  
50 Inf. 3.  
51 Inf. 3.  
52 Inf. 3. 
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De (upprätthållande fickorna) tror ju typ att de ska göra bort sig. Men 

killarna bryr sig ju inte. Vi (brytande flickorna) gör ju bort oss hela 

tiden men dom (pojkarna) tycker ju bara de är kul, än att skratta och 

håna, men de gör de också men vi tar de inte på samma sätt som dom 

(upprätthållande flickorna).53  

 

Den brytande flickan tycker att det är okej att pojkarna hånar och skrattar åt henne, jämfört 

med de upprätthållande flickorna är hon medveten om att det enbart sker på skämt. I intervjun 

berättar hon att detta kan bero på att hon har en bra relation med pojkarna och menar vidare 

att de upprätthållande flickorna inte har det54. När vi bad en pojke beskriva sin bild över hur 

han upplever de brytande flickorna fick vi följande svar:  

 

Dom är lite mer tuffa som sagt..vågar säga ifrån istället för att ställa 

sig i ett hörn. Jag tror att dom har bättre självförtroende, dom vågar 

säga ifrån.55 

 

Likt pojkens beskrivning ovan, har vi genom våra observationer fått uppfattningen att de 

brytande flickorna utstrålar en större säkerhet än de upprätthållande flickorna. Hirdman 

förklarar att det är mer accepterat för en flicka att träda över gränsen till det andra könet än för 

en pojke. Mannen är norm vilket innebär att allt som förknippas med manlighet får högre 

status än det kvinnliga. Vi kan från intervjucitaten ovan utläsa att de brytande flickorna 

beskrivs med ord som präglas av styrka och mod, egenskaper som Hirdman förknippar med 

manlighet.  

 

3.1.3 Upprätthållande pojkar 
 

Pojkarna har svårt att vara tysta vid en samling inför en 

särundervisningslektion. Läraren ber pojkarna att springa ett varv runt 

salen och sätta sig ner och vara tysta. Pojkarna joggar sakta runt, sätter 

sig ner och fortsätter prata högt varpå läraren återigen ber dem att 

springa ett varv runt salen. Den här gången poängterar läraren att det 

är tävling och den som sätter sig och är tyst vinner. Pojkarna springer 
                                                           
53 Inf. 3.  
54 Inf. 3.  
55 Inf. 1. 
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de snabbaste de kan runt salen och den första killen som kommer 

tillbaka slänger sig ner på golvet och ropar ”jag hann först, jag vann” 

innan han tystnar. 

 

De upprätthållande pojkarna upplevs vara väldigt ointresserade och ofokuserade när det inte 

är tävlingsmoment inblandat i undervisningen. Så fort tävling kommer på tal händer det 

någonting med de flesta upprätthållande pojkarna, de tänder till och blir direkt allvarliga och 

extremt aktiva.  En flicka berättade under intervjuerna att dessa pojkar ofta ”vill höras mest 

och vara bäst”. Samma flicka berättar att de upprätthållande pojkarna alltid försöker vara bäst 

även om det egentligen finns andra som är mycket bättre på ett specifikt moment. Hon menar 

att pojkarna går in med attityden ”jaa men jag kan också”.56 Denna instinkt att alltid vara bäst 

kan vara ett resultat utifrån genussystemets bild av att mannen är norm i samhället. Hirdman 

talar om att en stereotyp uppfattning om mannen som fortfarande lever kvar är att han ska 

präglas av mod, styrka och eget initiativtagande. I detta fall speglar modet pojkarnas sätt att 

anta utmaningar och klara av moment som de har mindre färdighet i. Att pojkar vågar ge sig 

in i moment de är sämre på kan förklaras med att det ligger i manskulturen att man alltid ska 

vara stark och rejäl och klara av saker oavsett fysik. I en intervju förklarar en flicka att det 

inte anses vara tillåtet för pojkarna att visa tecken på osäkerhet.  

 

[…] killarna kanske är lite mer tuffare och kanske inte ska visa något 

som osäkerhet för då förstörs det.57 

 

Av intervjucitatet ovan ser vi en uppfattning om att bilden av pojkarna som tuffa förstörs om 

de ger uttryck för osäkerhet. I samma intervju berättar flickan att hon tror att pojkarna ibland 

faktiskt känner sig osäkra men att de inte visar det lika mycket som flickorna58. 

 

Initiativtagande har vi sett tydligt vid alla observationer då så gott som alla upprätthållande 

pojkar direkt börjat springa runt, hoppat på mattor, klättrat i ribbstolar eller spelat med en boll 

när de kommit in i idrottssalen. Dessa pojkar är väldigt aktiva före, under och efter 

lektionerna. Högljuddhet är en annan egenskap som vi lagt märke till under observationerna. 

De upprätthållande pojkarna upplevs alltid vara de som hörs mest på alla lektioner. De ställer 

                                                           
56 Inf. 3. 
57   Inf. 7. 
58   Inf. 7. 
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mest frågor och svarar först på frågor från läraren. Innan lektionerna ska börja tills dess att de 

lämnar salen hörs ett ständigt kommenterande och skrikande från dessa pojkar. En av de 

intervjuade eleverna beskriver att de upprätthållande pojkarna söker uppmärksamhet genom 

att vara högljudda och bråkiga.59 Samtliga intervjuer pekade även på att pojkarna gick in 

väldigt tufft och hårt i närkampssituationer under idrottslektionerna.  

 

[…] killar dom bara springer in och så skiter dom i hur…vad som 

händer när man kommer ut ur situationen.60 

 
I denna situation kan vi utläsa ett annat sorts mod, det handlar istället om att dessa pojkar 

vågar ge sig in i hårda situationer och närkamper. Vi har även sett att det inte bara är vid 

tävlingsmoment som pojkarna använder sig av tufft och hårt spel. Framför allt vid 

ostrukturerade moment där eleverna har många valmöjligheter tenderar pojkarna att knuffas, 

puttas och slå på varandra. Vi upplever att detta beteende till största del sker på skämt då 

ingen av pojkarna visar något tecken på att de tar illa upp. Det är sällan som knuffarna och 

slagen övergår i seriösa och allvarliga bråk. När vi under intervjuerna kommer in på de bråk 

som ofta uppstår förklarar en pojke: ”fast de var ju bara skojbråk”61. 

 
3.1.4 Brytande pojkar 
 

Den brytande pojken tenderar istället att vara tystare och lugnare i sitt spel men upplevs också 

vara väldigt aktiv på lektionerna. Följande händelse tycker vi belyser ett typiskt beteende för 

en brytande pojke: 

 

Eleverna inträder salen tio minuter innan en särundervisningslektion ska 

starta. De första pojkarna som kommer in tar en boll och börjar spela 

fotboll samtidigt som några andra slänger sig på tjockmadrasserna och 

börjar brottas. Fotbollen övergår snabbt i knuffar, skrik och slag vilket 

resulterar i att alla pojkar som är i salen och som kommer in i salen blir 

involverade och hakar på. Det är dock en kille som kommer in i salen 

som istället väljer att sätta sig ensam på en bänk och titta på när de 

andra härjar runt. 

                                                           
59  Inf. 4. 
60 Inf. 1. 
61  Inf. 4. 
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Observationerna har gett oss bilden att de brytande pojkarna inte är lika involverade i de 

knuffar och slag som delas ut bland de upprätthållande pojkarna. De är lite mer tillbakadragna 

och håller sig helst undan från de här situationerna. En av de brytande pojkarna beskriver i 

intervjun hur de högljudda pojkarna alltid springer runt och härjar. När vi frågar om han 

brukar vara delaktig i det svarar han: ”nej jag brukar oftast inte springa runt och hålla på 

här. Det orkar jag inte”62. 

 

De intervjuade flickorna anser att de brytande pojkarna upplevs som väldigt snälla och 

försöker i stor mån att passa flickorna och göra dem delaktiga i spelet63. En av de brytande 

pojkarna som vi intervjuat berättar att han brukar passa bollen till flickorna för att vara 

schysst64. Viljan att inkludera flickorna i spelet visar på omtanke, en egenskap som Hirdman 

menar tillskrivs det kvinnliga könet. Dock anser en brytande flicka att det är de brytande 

pojkarna som oftast håller bollen för sig själv på lektionerna och enbart väljer att passa till 

andra pojkar.  

 

En flicka som vi intervjuar anser att det är de pojkar som vet att de är riktigt bra på sport som 

inte behöver hävda sig i gruppen och att det är anledningen till att de intar en tystare och 

lugnare position65. De pojkar som agerar brytande gör det bara till en viss del. De är tystare 

och lugnare men är fortfarande väldigt aktiva och deltar i det hårda spelet som präglar de 

upprätthållande pojkarna. Att de fortfarande håller kvar vid vissa upprätthållande egenskaper 

kan förklaras med Hirdmans uppfattning att det inte är lika accepterat för en pojke att anta en 

flickig position som det är för en flicka att anta en manlig position. En pojke säger dock att 

”jag tror att alla accepterat dem som är lugna av killarna […]”. 

 

Det är en fotbollslektion där enbart pojkarna är närvarande. Klassen är 

indelad i fyra lag och spelar match på två småplaner. En av de brytande 

pojkarna som är väldigt duktig på fotboll peppar och berömmer sina 

lagkamrater när de slår en bra passning eller gör mål. Han ger även 

uttryck för detta beteende när hans lagkamrater gör någonting fel 

genom att snällt säga ”du tar den nästa gång” eller ”synd, bra tänkt”.  
                                                           
62 Inf. 4.  
63 Inf. 2, 3 & 5. 
64 Inf. 4.  
65 Inf. 3. 
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Detta är det enda tillfället vi hört beröm eller peppning pojkarna emellan. Det var en brytande 

pojke som var väldigt duktig på fotboll som berömde och peppade sina lagkamrater under 

spelets gång. När han själv gjorde mål under matchen sprang han direkt tillbaka för att spela 

försvar utan att säga ett ord. Beteende kan stämma överens med beskrivningen från flickan 

ovan, att de brytande pojkarna är väldigt bra på idrott och därför inte behöver bevisa 

någonting för någon annan.  

 

En upprätthållande pojke berättar i sin intervju en annan uppfattning om de brytande pojkarna 

att ”dem är lite mer som tjejerna, lite dåligt självförtroende i bollsporter till exempel”66 men 

menar senare på att de är fortfarande bättre på idrott än de brytande flickorna. En 

återkommande uppfattning vi stött på i intervjuerna är just att den brytande pojken alltid är 

bättre än den brytande flickan. Observationerna har visat att de brytande pojkarna håller sig 

till en eller några få kamrater under lektionerna i större utsträckning än de upprätthållande 

pojkarna.  

 

Det är en särundervisningslektion där flickorna ska spela softboll och 

pojkarna fotboll. Två pojkar väljer att delta i softbollen med flickorna.  

 

Vi tyckte att denna händelse var intressant och valde därför att ställa frågor kring händelsen. 

Den ena pojken berättade att han varit sjuk under pojkarnas softbollektion och eftersom han 

tycker väldigt mycket om idrotten valde han att ta igen det han missat. Anledningen till att 

den andra pojken valde att delta tillsammans med flickorna var på grund av kompisrelationer, 

då han säger: ”för att jag ville vara tillsammans med XX. Han var inte med förra lektionen, 

det är typ min bästa kompis…vi brukar alltid vara tillsammans”.67 Likt de upprätthållande 

flickorna verkar det sociala vara viktigt även för den brytande pojken.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
66 Inf. 1. 
67   Inf. 4.  
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3.2 Förändring av genusskapande positioner i sam- och särundervisning 
 

Alla fyra genuspositionerna, de upprätthållande flickor och pojkarna samt de brytande 

flickorna och pojkarna, har vi kunnat se i både sam- och särundervisning. Under 

observationerna har vi uppmärksammat att eleverna förändrar sitt beteende genom att anpassa 

sig till omgivningen. Eleverna påverkas av vilket undervisningssätt de undervisas i samt vilka 

elever de omger sig med. Påverkan av beteenden sker inte bara mellan könen utan även inom 

könen.  

 

3.2.1 Särundervisning för flickorna 
 
Vid observationerna har vi kunnat se både upprätthållande och brytande beteenden och 

handlingar av flickorna. Vi upplever att de flesta flickor agerar upprätthållande och att vi 

endast vid fåtal tillfällen har uppmärksammat brytande handlingar som utförts av brytande 

flickor. Observationsanalyserna har visat att de flesta flickorna är delaktiga i idrottsmomenten 

men att aktivitetsgraden på lektionerna fortfarande är väldigt låg. Trots den låga aktiviteten 

har vi sett att många flickor vågar ta för sig genom att vara med och delta i spelmoment. 

Under en intervju berättar en upprätthållande flicka att hon vågar mer i särundervisningen, 

vidare frågar vi henne om hon upplever att alla flickor vågar mer och hon svarar ”[…] ja det 

är det (skratt) jag har inte sett någon som inte gör det liksom”68. Under observationerna har 

vi sett att det främst är de upprätthållande flickorna som blir lite mer delaktiga och därmed 

vågar mer.   

 

De brytande flickorna är väldigt få under särundervisningen och vi har inte sett någon flicka 

som alltid agerar brytande när flickorna undervisas könssegregerat. Endast vid några få 

tillfällen har vi uppmärksammat brytande handlingar från brytande flickor. Alla dessa 

situationer är kopplade till prestation och tävling. Nedan följer ett exempel på en sådan 

brytande handling.  

 

En brytande flicka får till ett bra slag i softboll. Hon springer på en 

gång och gör ett frivarv som senare bortdöms då en lagkamrat gjorde 

fel. Den brytande flickan blir irriterad och skriker: ”varför springer du 

inte då?” 
                                                           
68 Inf. 2. 
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I denna händelse visar flickan direkt på en högre aktivitet och tuffare attityd mot de andra 

flickorna, något som vi inte alls upplevt från de upprätthållande flickorna. Observationerna 

har visat att de brytande flickorna annars är väldigt inaktiva på särundervisningslektionerna då 

de inte antar ett brytande beteende. De brytande flickor tenderar att hela tiden förändra sin 

position mellan brytande och upprätthållande i särundervisningen. Likt de upprätthållande 

flickorna håller de överlag en väldigt låg aktivitetsgrad i alla moment. Vi upplever att de 

väljer att ta sig an de uppgifter som kräver så lite aktivitet som möjligt, till exempel att vara 

målvakt eller en annan position på planen som kräver så lite ansträngning som möjligt. En 

brytande flicka menar att lektionen blir lugnare och tråkigare när man bara är med flickor. 

Hon upplever att ”man faller lite in i hur de andra gör”69. Det sista pekar tydligt på att många 

elever anpassar sig efter omgivningen och påverkas antingen positivt eller som i detta fall 

negativt på så sätt att flickan tappar i aktivitet. Den brytande flickan menar även att hon bara 

är aktiv när det är något roligt de gör på idrotten70, något som innebär att hennes inaktivitet 

även kan kopplas till ointresse. Detta beteende liknar de upprätthållande pojkarnas ointresse 

som uppstår när lektionerna inte innehåller tävlingsmoment. De brytande flickorna intar oftare 

en mer upprätthållande position i särundervisningen genom att vara inaktiv men agerar ibland 

brytande i vissa situationer.  

 

3.2.2 Särundervisning för pojkarna  
 

I särundervisning för pojkarna kan vi se både brytande och upprätthållande positioner. Alla 

pojkar är väldigt aktiva och håller en hög nivå prestationsmässigt. När pojkarna undervisas 

könssegregerat har vi märkt att det är stor aktivitet på lektionen. Det är högt tempo med hårt 

spel där många tacklingar utdelas.  

 

Det har inte varit svårt att undgå de upprätthållande pojkarnas språk, det vill säga sättet att 

prata med varandra och kommentera varandras prestationer. Kommunikationen består så gott 

som aldrig av peppning eller beröm utan innefattar mest negativa utpekanden och utlåtanden. 

Varken de upprätthållande eller brytande pojkarna visar några tecken på att de tar illa upp när 

de hamnar i en situation där de är utsatta. I en av intervjuer kommer en av flickorna in på 

pojkarnas förmåga att slänga ur sig kommentarer. Hon anser att pojkarna är värst mot 

varandra men att de är vana vid det och av den anledningen kan hantera det på ett bättre sätt 

                                                           
69 Inf. 3. 
70  Inf. 3. 
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än flickorna. Samma flicka talar vidare om att det kan bero på att pojkarna har samma humor 

och därmed vet om att skämten är accepterade hos varandra.71 Observationerna har visat att 

detta är återkommande vid varje lektion, nedan följer ett exempel på hur det kan se ut. 

 

En särundervisningslektion inleds med leken ”svansjakten”, när den 

första pojken blir av med sin svans börjar pojkarna applådera och vråla i 

kör ”sopa, sopa, sopa”. Pojken springer med ett leende på läpparna fram 

till brännarna och fortsätter leken.  

 

Även detta kan bero på socialiseringsprocessen som Hirdman tar upp i sin teori. På samma 

sätt som flickorna lär sig pojkarna redan vid födseln hur vi beter oss mot de båda könen. 

Under uppväxten talar vi ofta hårdare mot pojkar och de förväntas hantera tuffa situationer 

lättare än flickorna. Ramlar en pojke och slår sig så kan de få höra ”upp och hoppa, pojkar 

gråter inte”. Detta kan vara en av anledningarna till att pojkarna upplevs vara vana vid det 

hårda språket och tuffa kommentarerna vi beskrev tidigare.  

 

Innan avspark under en fotbollslektion för pojkarna skriker en pojke 

från motståndarlaget ”vi låter damerna börja med bollen”, pojken som 

precis ska göra avsparken svarar ”hoppas inte pojkarna förlorar mot 

damerna, det vore pinsamt”. 

 

En del kommentarer som kommer från de upprätthållande pojkarna inkluderar det kvinnliga 

könet och alla dessa har ett nedvärderande budskap. Citatet från observationen ovan ger 

uttryck för att det är pinsamt att bli slagen av flickorna och i sammanhanget tolkade vi 

händelsen som att de förlöjligar varandra genom att använda det kvinnliga könet. En annan 

kommentar som förekommit under många lektioner är ordet ”kärring” som uttrycks när en 

pojke inte presterar eller backar tillbaka i en situation. Hirdman menar att män nedvärderar 

det kvinnliga könet för att upprätthålla sin egen position. Detta är accepterat i och med att 

mannen är norm och kvinnan underordnad.  

 

Observationerna har även visat på att pojkarna som grupp triggar igång varandra under 

lektionerna något som även styrkts av intervjuerna. Om några få pojkar är stökiga och 

högljudda hakar många på vilket leder till att gruppen som helhet blir väldigt stökig. Detta 
                                                           
71 Inf. 2.  
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sker genom det kommunikativa, kroppsspråket hos eleverna och hur de beter sig mot 

varandra. Vi har även i vissa situationer sett att de brytande pojkarna ibland har en lugnande 

inverkan på gruppen. Dock är de det upprätthållande pojkarna som oftast får med sig resten av 

gruppen. De brytande pojkarna är delaktiga i det tuffa spelet som uppstår mellan pojkarna 

men är inte med och skapar det. 

 

När vi studerat pojkarnas särundervisning har vi uppmärksammat att de är väldigt noggranna 

med att regler följs. Så fort en eller flera pojkar fuskar eller gör någonting fel uppkommer 

stora diskussioner. En pojke berättar i intervjun att: 

 

Killarna är mycket noggrannare, om man till exempel fuskar så blir 

de ju värsta fighten om man säger så…då står ju alla och skriker.72 

 

De upprätthållande pojkarna skriker oftast på varandra och i vissa fall börjar de till och med 

att slåss för att få rätt i sin åsikt. De brytande pojkarna är mer demokratiska i sitt sätt att lösa 

situationer.  

 

Det är fotbollsmatch och en av pojkarna skjuter bollen på mål. Stora 

diskussioner uppkommer direkt om bollen gått i mål eller inte. Två 

upprätthållande pojkar framför mål börjar skrika och gestikulera mot 

varandra. En pojke som agerar brytande ropar ”sluta bråka domaren 

dömer” och går fram till den elev som agerar domare åsikt.  

 

3.2.3 Samundervisning 
 
I samundervisningen har vi uppmärksammat fler brytande flickor samtidigt som de 

upprätthållande flickorna tenderar att bli mer passiva och ännu mer inaktiva jämfört med 

särundervisningen. De upprätthållande pojkarna upplevs fortfarande aggressiva och hetsiga 

men till en lägre grad när de är tillsammans med flickorna. Hos de brytande pojkarna kan vi 

inte se någon förändring av beteende mellan sam- och särundervisningen.  

 
När det är samundervisning kan vi se en generell ökning av tempo om man jämför med 

flickornas särundervisning. Om man istället ser till pojkarnas särundervisning så blir 

                                                           
72 Inf.4. 
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stämningen något lugnare och spelet något mindre aggressivt vid samundervisningen. Till 

skillnad från särundervisningen vågar de upprätthållande flickorna mindre under lektionerna i 

samundervisning vilket leder till att de blir mindre delaktiga i undervisningen. De backar ofta 

tillbaka, tar inte för sig i spelet och försöker att undvika alla tuffa närkampssituationer. Det 

finns dock vissa undantag då några flickor helt ändrar aktivitetsgrad under 

samundervisningen. De blir mer aktiva samt deltar i och är med och skapar det hårda spelet. 

Det är de brytande flickorna som hakar på pojkarnas agerande under lektionerna och de 

upprätthållande flickorna backar tillbaka.  

 

När en upprätthållande flicka väljer att undvika en kampsituation eller att ställa sig i ett hörn 

för att vara så odelaktig i spelet som möjligt tycks ingen reagera alls. Så fort en brytande 

flicka istället lever upp till pojkarnas tuffa spel väcks reaktioner i form av blickar och 

kroppsspråk från både pojkar och flickor som ger uttryck av förvåning och beundran. Vi får 

uppfattningen att det finns en föreställning i gruppen om att flickorna i största mån är väldigt 

försiktiga. Det leder till att ingen tycks reagera då det anses vara självklart för flickorna att 

backa undan. När en flicka bryter mot föreställningarna och träder in på en manlig arena sker 

det på deras villkor. Hennes handlingar uppmärksammas mycket mer eftersom hennes 

beteende träder över gränsen till det manliga. Hirdman talar om att det manliga förstärks när 

kvinnor får anpassa sig till männens rådande regler.  

 

Samtidigt som pojkarna styr har vi sett ett tydligt mönster att pojkarna till viss del anpassar 

sig till flickorna. I samundervisningen blir pojkarna något lugnare i sitt spel och beteende 

under lektionerna. En av pojkarna beskriver i en intervju att han tycker att flickorna är lugna 

på de gemensamma lektionerna och att de har en lugnande effekt på honom73. En av pojkarna 

säger i en intervju att ”man tacklar inte en tjej”74 och det verkar vara en föreställning som 

finns hos alla intervjuade pojkar. Deras uppfattning är att flickor inte tål tacklingar och att 

tackla en flicka skulle kunna leda till att hon börjar gråta eller att hon blir arg. Pojkarna drar 

därför ner på det hårda spelet för att i denna situation ta hänsyn till flickorna. En flicka 

förklarar sin syn angående skillnaden på pojkarnas beteende i sam- och särundervisningen då 

hon säger att ”när killarna är för sig då är det ju mer tufft spel än när de spelar med 

tjejerna”75. 

                                                           
73 Inf. 1. 
74 Inf. 4. 
75  Inf. 6 
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Våra observationer har samtidigt visat att det under samundervisningen ändå är pojkarna som 

sätter ramarna för idrottsmomenten och flickorna får lov att anpassa sig. Pojkarna lugnar till 

viss del ner sig men är ändå de som styr tempot i spelet och avgör hur hårt det ska spelas 

sedan är det upp till flickorna att hänga på eller backa undan. Anledningen till att pojkarna 

tillåts skapa dessa förutsättningar för båda könen beror på att de är norm och har högre status. 

 

När vi frågar pojkarna under intervjuerna varför flickor börjar gråta men inte pojkar får vi 

samma svar från alla, ”jag vet inte, det bara är så”76. Detta är ett tydligt exempel på 

socialisering som ingår i återskapandet av genuskontrakten. Synen på vad som anses vara 

lämpligt för respektive kön ser olika ut beroende på om de är enkönade eller samkönad 

undervisning. Alla har vi en föreställning om hur man bör vara mot en flicka respektive pojke 

och detta avspeglar sig i vårt sätt att vara mot varandra. 

 

En skillnad vi kan se under sär- och samlektionerna är att en del pojkar ofta peppar flickorna 

genom positiva kommentarer. En pojke berättar för oss att han ibland peppar flickorna för att 

de ska bli bättre77. Han anser att flickor ofta har dåligt självförtroende och hoppas kunna höja 

det genom att heja på dem. Denna sorts beröm pojkarna emellan har vi bara sett vid ett enda 

observationstillfälle av en särundervisningslektion då en brytande pojke peppade sina 

lagkamrater.  

 

Observationerna har visat på att pojkarnas kommentarer som inkluderar det kvinnliga könet 

inte alls förekommer i samma utsträckning under samundervisningen som i 

särundervisningen. Kommentarerna har ett annat innehåll och innefattar istället negativa 

kommentarer som ”fan vad dålig du är”. I samundervisningen har vi inte heller sett lika 

mycket regelbråk som i pojkarnas särundervisning.  En pojke berättar i intervjun att flickorna 

inte märker när man fuskar och därför uppstår inte bråken lika ofta i samundervisningen. 

 

Resultatet av observationerna på samundervisningslektionerna har tydligt visat på en dikotomi 

mellan flickorna och pojkarna. Vid samlingar sitter flickorna och pojkarna för sig och de delar 

spontant upp sig i flickgrupper och pojkgrupper i alla moment där de själva får bestämma 

vilka de ska vara med. De spontana aktiviteterna före lektionerna är också könsuppdelade. 

                                                           
76 Inf. 1 & 4.  
77 Inf. 4. 
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Enda gången som flickorna och pojkarna är tillsammans i grupper är när läraren själv gjort 

den indelningen. Att samundervisningen ibland övergår i en form av särundervisning är en 

pojke väl medveten om och förklarar att det beror på att vi som små lär oss att umgås pojkar 

med pojkar och flickor med flickor. Observationerna har visat att när det under 

samundervisningen enbart blir en grupp med pojkar blir stämningen direkt mycket tuffare och 

hårdare. Vi kan se samma beteendemönster som pojkarna har vid särundervisningen.  

 

Flickorna och pojkarna har en gemensam badminton och 

bordtennislektion. Läraren har delat in eleverna i tre samkönade grupper 

som är på tre olika stationer runt om i salen. Tre flickor och tre pojkar 

spelar bordtennis. Spelet flyter på, alla är delaktiga och pojkarna peppar 

och hjälper flickorna. Sista kvarten låter läraren lektionen eleverna 

själva bestämma vad de vill göra. Flickorna börjar spela badminton och 

pingisbordet fylls med fler och fler pojkar. Spelet vid bordtennisbordet 

blir direkt väldigt hetsigt och övergår i tävling i form av rundpingis. 

Pojkarna börjar skrika mot varandra och tjafsa om reglerna.  

 

3.2.4 Sammanfattning resultat 
 
Studien har visat på två positioner av beteenden och handlingar inom respektive kön som 

skapar genus. Positionerna har vi valt att kalla upprätthållande flickan och den brytande 

flickan samt den upprätthållande pojken och den brytande pojken. De egenskaper vi har sett 

karaktärisera de olika positionerna är följande: 

 

• Upprätthållande flicka: tyst, lugn och försiktig. Ofta inaktiv på lektionerna och 

utstrålar en rädsla och osäkerhet vid närkampsituationer. Denna flicka prioriterar det 

sociala före fysisk aktivitet och visar stor omtanke och omhändertagande mot sina 

kamrater.  

 

• Brytande flicka: är aktiv och tävlingsinriktad. Föredrar att umgås med pojkarna och 

deltar i deras tuffa spel. Hon visar på en större säkerhet, styrka och mod i de olika 

idrottsmomenten.  
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• Upprätthållande pojke: högljudd, tävlingsinriktad och strävar alltid efter att vara bäst 

oavsett kunskapsnivå. Han visar på stor aktivitet under lektionerna och tar många 

initiativ både gällande fysisk aktivitet, skojbråk med kamraterna och utmaningar. 

Spelar ofta tufft och går in hårt i situationer. 

 

• Brytande pojke: tyst, lugn och tillbakadragen men fortfarande aktiv i 

idrottsundervisningen. Han är duktig på idrott, snäll mot sina kamrater och involverar 

ofta flickorna i spelmoment på lektionerna.  

 

Vi har valt att beskriva de tydligaste och mest förekommande beteendena för respektive 

position. Alla elever agerar inom dessa fyra olika positioner av beteenden och handlingar, 

men till olika grad. De flesta flickorna och pojkarna intar de upprätthållande positionerna 

medan de brytande positionerna endast intas av några få elever. Studien har även visat att 

eleverna förflyttar sig mellan olika positioner och att de ofta förändrar sitt beteende genom att 

agera mer eller mindre upprätthållande eller brytande inom sin position.  

 
Studien har visat på att eleverna förändrar beteenden och agerar olika beroende på om de 

undervisas samkönat eller enkönat. Flickorna och pojkarna anpassar sig efter omgivningen 

och därefter förändrar de sitt beteende. De upprätthållande flickorna går från att vara delaktiga 

och våga mer i särundervisningen till att bli försiktiga och passiva i samundervisningen. Även 

fast dessa flickor vågar mer när de bara är flickor är de oftast väldigt inaktiva på lektionerna 

oavsett undervisningssätt. De brytande flickorna, som tillsammans med pojkarna är väldigt 

aktiva, tenderar istället till att bli väldigt passiva och minskar i aktivitet när de undervisas 

enkönat. De brytande flickorna tenderar då att inta en mer upprätthållande position.  

 

De upprätthållande pojkarna som i särundervisning är högljudda och bråkiga förändrar sitt 

beteende genom att bli något lugnare när de undervisas tillsammans med flickorna. Dessa 

pojkar är dock fortfarande väldigt aktiva och tävlingsinriktade på alla lektioner men agerar 

lugnare genom att dra ner sitt tuffa spel för att ta hänsyn till flickorna i samundervisningen. 

Brytande pojkar är den position där vi inte kunnat se någon förändring i beteende.  

 

Observationerna har även visat att anpassningen till omgivningen inte bara sker i förhållande 

till det motsatta könet utan även inom könen. På samma sätt som de upprätthållande flickorna 
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har de brytande pojkarna i vissa situationer en lugnande effekt på de upprätthållande pojkarna. 

Sammanfattningsvis kan vi se att pojkarnas förändring främst berör lugnandet medan 

flickornas förändring till största del berör aktivitet och förmågan att våga. Denna förändring 

ser vi inte bara mellan sam- och särundervisning utan även inom samundervisningen. Studien 

har även visat att när det blir en renodlad pojkgrupp under en övning intar pojkarna ett mer 

tuffare och aggressivare beteende. Vanligast för båda könen är att eleverna alltid håller sig 

kvar inom de upprätthållande positionerna, även om de till viss del förändrar sitt beteende. 

Några elever förändrar sitt beteende genom att agera upprätthållande i vissa situationer och 

brytande i andra situationer. De brytande flickorna tenderar i högre grad än de brytande 

pojkarna att i vissa situationer gå över till en upprätthållande position. De flesta brytande 

pojkarna håller sig hela tiden inom en brytande position. 

 

 

4. Diskussion 
 
Syftet med studien var att studera genusskapande positioner hos eleverna under sam- 

respektive särundervisning i ämnet idrott och hälsa. Resultatet visar på att både flickorna och 

pojkarna är med och skapar genus genom att anta en eller flera av de fyra genuspositionerna, 

det vill säga den upprätthållande flickan och pojken samt den brytande flickan och pojken. 

Eleverna agerar inte alltid utifrån en och samma position utan förändrar sina handlingar och 

beteenden beroende på hur omgivningen ser ut.  

 

Forsberg beskriver i sin studie att vissa elever håller sig till en elevtyp medan andra tenderar 

att förflytta sig mellan olika positioner beroende på situation. Resultatet i vår studie visar på 

att en del elever håller kvar vid sin position samtidigt som några elever förändrar position 

eller beteende beroende på undervisningssätt. Forsberg menar på att en av orsakerna till varför 

eleverna ändrar sin position är elevernas inverkan på varandras beteende. I sam- och 

särundervisning ser grupperna olika ut framförallt gällande kön. Detta innebär att eleverna 

omgivs av olika personer beroende på situation vilket leder till att de anpassar sig efter 

varandra och intar nya positioner. Detta kan även kopplas till Hirdmans genusteori då det 

råder olika genuskontrakt inom grupperna och i de olika undervisningssätten. Hirdman menar 

att genuskontrakten präglas av föreställningar om vad som anses lämpligt för en flicka 

respektive pojke. Genuskontrakten ser olika ut i olika sammanhang och situationer vilket 

leder till att eleverna agerar på olika sätt.  
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Redelius skriver i sin artikel att pojkarna tar hänsyn till flickorna för att de har uppfattningen 

att flickor är sämre fysiskt och tekniskt. Hon menar att detta resulterar i att flickor lär sig ligga 

lågt och pojkar lär sig att ta initiativ. Detta kan jämföras med Hirdmans socialiseringsprocess, 

att vi får lära oss vad som är manligt respektive kvinnligt och agerar därefter. Utifrån våra 

observationer har vi sett att majoriteten av flickorna är något försiktigare och att de flesta 

pojkarna är väldigt initiativtagande. Samundervisningen visar tydligt på ett resultat av detta då 

pojkarna visar mer hänsyn när de är med flickorna. Intervjuerna visar på att pojkarna har en 

föreställning om att flickorna är sämre i idrott. En pojke beskriver att ”man tacklar inte en 

tjej” och en annan menar att han peppar flickorna för att han tror att de är sämre och därför 

har ett behov av det. På så sätt är eleverna med och skapar genus, då deras föreställningar om 

det motsatta könet påverkar hur de agerar mot varandra. Intervjuerna visade på att majoriteten 

av eleverna hade en klar bild över sitt beteende men saknade dock förklaringar varför de beter 

sig som de gör. Två pojkar uttryckte sig att ”det bara är så”, ”jag vet inte varför”. Att 

eleverna inte är medvetna om varför de beter sig som de gör kan bero på att de agerar 

omedvetet utifrån de stereotypa föreställningarna kring manligt och kvinnligt. Forsberg utgår i 

sin studie från att barn tidigt antar en genusposition som bygger på en föreställning om hur 

manligt och kvinnligt bör gestalta sig. Denna könskonstruktion upplevs vara en betydelsefull 

del i den sociala identiteten som barn strävar efter för att bli accepterade och passa in. Detta 

skulle kunna förklara varför eleverna i vår studie antagit positioner av beteenden utan att veta 

varför. Likt andra barn tror vi att dessa elever vill skapa sig en identitet och det är enkelt att 

anta en färdig position fylld av föreställningar om hur de bör agera i olika situationer.  

 

Tidigare forskning visar på både fördelar och nackdelar med sam- och särundervisning och att 

flickorna och pojkarnas positioner formas olika beroende vilket undervisningsätt som 

används. En viktig fråga i detta sammanhang är om valet av särundervisning leder till en 

förstärkning av de traditionella könsmönstren eller om de skapar möjlighet för eleverna att 

bryta dessa föreställningar alternativ agera könsneutralt? Redelius beskriver i sin artikel att 

flickorna tenderar att inta en mer pojkig position gällande tävling och hårt spel vid 

särundervisning. Vi har istället likt Meckbachs studie sett att flickorna i vår studie ofta intar 

ett inaktivt beteende även när de har särundervisning. De håller kvar vid sin upprätthållande 

position och vi har endast vid ett fåtal tillfällen kunnat se ett hårdare och mer tävlingsinriktat 

spel. Även pojkarna i vår studie agerar väldigt upprätthållande under särundervisningen i 

jämförelse med samundervisningen. Av vårt resultat kan vi se att de upprätthållande 
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positionerna är väldigt tydliga när eleverna har särundervisning. I detta fall tyder det på att 

särundervisningen är med och förstärker traditionella könsmönster snarare än motverkar det.  

 

Samundervisningslektionerna tenderar att gå mot särundervisning genom att eleverna spontant 

delar upp sig efter i grupper av kön. Detta sker till exempel innan lektionerna startar då 

pojkarna och flickorna väljer att befinna sig på olika håll i salen och att de vid samlingar alltid 

sitter flickorna för sig och pojkarna för sig. Den spontana uppdelningen ser vi även när 

eleverna själva får dela in sig i grupper under lektionerna samt ibland när läraren skapar 

könsuppdelade grupper. Samma spontana uppdelning av kön under samundervisning finner vi 

i artikeln av Larsson m.fl. och i Forsbergs studie. Forskarna menar på att samundervisningen 

aldrig riktigt slagit igenom då särundervisning spontant återuppstår då flickor dras till flickor 

och pojkar till pojkar. En av de intervjuade pojkarna tror att detta beror på att vi som små till 

största del umgås med samma kön. Denna uppdelning visar på Hirdmans ena logik, 

dikotomin, som är en stor del av elevernas sätt att skapa genus. Redan när vi föds lär vi oss att 

manligt och kvinnligt skall hållas isär. Hirdman skriver ”att vara man är att inte vara kvinna” 

vilket innebär att föreställningarna om våra egenskaper är varandras motsatts. Detta skulle 

kunna leda till att vi skapar olika intressen beroende på om vi föds som pojke eller flicka, 

något som förstärker dikotomin. När vi senare i livet hamnar i en situation som inkluderar 

båda könen blir den spontana uppdelningen självklar då vi helst drar oss till personer med 

liknande intressen och egenskaper.  

 

Hirdman talar i sin teori om att det är mer accepterat för en flicka att gränsöverskrida till det 

manliga. Både våra intervjuer och observationer visar på det motsatta. Eleverna som 

intervjuades anser att de är lika godtaget för båda könen att bryta mot de rådande 

genuskontrakten. Under observationerna har vi upplevt att både de brytande och 

upprätthållande pojkarna behandlas lika inom gruppen och alla får delta i undervisningen 

utifrån sina egna förutsättningar. Larsson m.fl. visar i sin studie att det är accepterat för båda 

könen att gränsöverskrida så länge man har någon slags markör som kan fungera som 

heterosexuellt alibi. Detta skulle kunna vara en orsak till att det är accepterat för pojkarna i 

vår studie att agera brytande. Resultatet visar nämligen på att de brytande pojkarna till viss del 

håller kvar vid beteenden som uppfattas upprätthållande, till exempel att det är väldig aktiva 

eller duktiga inom någon idrott. Vi tror att acceptansen från de övriga eleverna kan leda till att 

de brytande pojkarna känner sig väldigt säkra i sitt beteende och därför håller kvar vid det.  
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Resultatet visar på att de upprätthållande pojkarna slänger ur sig nedvärderande kommentarer 

som inkluderar det kvinnliga könet. Ett exempel på detta är uttrycket ”kärring” som används 

när en pojke underpresterar. En intressant aspekt är att detta beteende enbart förekommer när 

pojkarna har särundervisning. Kommentarerna som används under samundervisning är också 

nedvärderande men har ett annat innehåll, till exempel ”fan va dålig du är”. Det kan bero på 

en social kompetens att man inte nedvärderar eller kränker någon som är i samma rum. Ett 

annat alternativ kan vara att det är en del av socialiseringen som ingår i genusteorin. Vi menar 

då att pojkarna kan ha en uppfattning att flickorna är känsligare och har lättare till gråt. På 

samma sätt som pojkarna tar hänsyn till flickorna genom att inte gå fullt ut i 

närkampssituationer väljer de att anpassa sitt språk.  

 

Larsson m.fl. talar om att kön inte enbart är en konstruktion av biologiska och fysiologiska 

aspekter utan att en bidragande faktor även är skolans undervisning, innehåll, arbetssätt och 

aktiviteter. I vår studie har vi sett att elevernas skapande av genus påverkas av vilken lärare 

som undervisar, val av sam- eller särundervisning och bollspel som mest förekommande 

aktivitet. Vi är medvetna om att våra observationer till största del innehåller bollspelsmoment 

men anser inte att detta har en negativ inverkan på studien. Dagens undervisning i idrott och 

hälsa i Sveriges skolor präglas till största del av bollspel78 och därför är det rimligt att tro att 

vårt resultat visar på en bild av hur genus skapas inom idrott och hälsa.  Samtidigt får vi inte 

glömma att resultatet troligtvis sett helt annorlunda ut om vi mest observerat till exempel 

dans- eller gymnastikmoment och att det vid bollspelsmoment väldigt tydligt går att utläsa 

konstruktion av kön.  

 

De tillfällen vi observerat där flickorna intar ett tuffare och mer tävlingsinriktat beteende har 

varit i samband med samma lärare. Observationerna har inte bara visat att eleverna anpassar 

sig efter undervisningsätt och vilka elever de omger sig med utan att de även anpassar sig till 

idrottslärarens arbetssätt. Wright visar på i sin studie att idrottslärarens kommunikation 

påverkar skapandet av genus. Pojkarna ansågs vara mer kunniga inom ämnet och behövde 

inte lika mycket instruktioner som flickorna. Lärarna talade rakt på sak och med ett entydigt 

budskap till pojkarna medan man talade noggrannare, utförligare och försiktigare med 

flickorna och de menar att detta i sig påverkar eleverna. I vår studie undervisas flickorna och 

pojkarna av olika idrottslärare i särundervisning. Vi har valt att kalla dem idrottslärare A och 
                                                           
78 Björn Sandal, ”Ett ämne för vem?”, i Mellan nytta och nöje, red. Håkan Larsson och Karin Redelius  
    (Stockholm: 2004), s. 53. 
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idrottslärare B. Skillnaden mellan lärarna i vår studie är att idrottslärare A ändrar sin 

kommunikation beroende på om det är pojkar eller flickor som undervisas medan idrottslärare 

B agerar lika oavsett kön. Flickornas genomgångar var nästan dubbelt så långa jämfört med 

pojkarnas när idrottslärare A ledde undervisningen. Den idrottsläraren var även nöjd med 

flickorna oavsett prestationer, även om de inte gjorde som de skulle möttes de av positiv 

feedback. Till skillnad från idrottslärare A är genomgångarna för flickorna och pojkarna lika 

långa och har samma innehåll med idrottslärare B. Samma lärare ställer även lika krav på 

båda könen och säger till eleverna när något utförs på fel sätt.  

 

Larsson m.fl. förklarar i sin studie att ”idrottslärarens handlingar resulterar i att påverka 

elevens uppfattning om hur de skall vara som flicka resp. pojke och handlar därefter”. Ett 

exempel på en sådan handling skulle kunna vara att idrottslärare sänker kraven och 

förväntningar för flickorna likt idrottslärare A. Detta skulle kunna förklara varför eleverna i 

vår studie agerar olika beroende på vem som står framför dem och skall lära ut. När flickorna 

undervisas av idrottslärare A har vi kunnat se att de är väldigt passiva medan pojkarna 

upplevs stökiga, högljudda och ofokuserade när de undervisas av idrottslärare A. I många 

situationer har vi kunnat se ett motsatt beteende hos flickorna och pojkarna när de undervisats 

av idrottslärare B. Flickorna har en högre aktivitet och lektionen innehåller ett tuffare och mer 

tävlingsinriktat spel. Pojkarna är mer fokuserade på den fysiska aktiviteten än på att slåss och 

dämpar därefter högljuddheten tillsammans med idrottslärare B.  

 
4.1. Slutsats 
 
Resultatet visar på fyra genuspositioner, de upprätthållande flickorna och pojkarna samt de 

brytande flickorna och pojkarna. De fyra genuspositionerna kan ses i båda 

undervisningssätten men ser dock olika ut beroende på sam- eller särundervisning. Eleverna 

anpassar sig till omgivningen och förändrar därför sina genuspositioner beroende på vilket 

undervisningsätt de undervisas i och beroende på vilka elever de omges med.  

 

4.2. Fortsatt forskning  
 

Då vi uppmärksammat att eleverna agerar olika beroende på vilken idrottslärare de undervisas 

av. I Lpo94, läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, står att lärarna har ett ansvar att 

motverka de traditionella könsmönstren tycker vi att det skulle vara intressant att forska 

vidare kring lärares inverkan på gruppen och skapandet av genus i idrott och hälsa. 
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Ett resultat som väckt intresse hos oss är att de brytande pojkarna är de elever som minst 

förändrar sina positioner samtidigt som de brytande flickorna tenderar att byta positioner mest 

beroende på undervisningsätt. I vår studie har vi inte lyckats hitta någon konkret förklaring till 

varför det ser ut på detta sätt därför anser vi att det är en intressant aspekt inom genus att 

studera vidare kring. 
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Bilaga 1 
 
KÄLL- OCH LITTERATURSÖKNING 

 

Syfte: Syftet är att studera genusskapande positioner hos eleverna under sam- respektive 

särundervisning i ämnet idrott och hälsa.  

 

Frågeställningar: Vilka genusskapande handlingar och beteenden kan vi upptäcka bland 

flickor och pojkar i idrottsundervisningen? Hur förändras elevernas beteenden och handlingar 

när eleverna undervisas i sam- respektive särundervisning?  

 

Vilka sökord har du använt? 

KIS-projekt, könsroller och idrott, genus och idrott, gender and physical education, gender and 

sport, sam- och särundervisning, Larsson, Redelius, Carli. 

 

 

Var har du sökt? 

Vi har sökt tidigare forskning på GIH:s bibliotekskatalog, artikeldatabasen ERIC/CSA och 
sökmotorn Google.  Vi har även fått hjälp av genusforskaren Karin Redelius med en artikel. 

 

Sökningar som gav relevant resultat 

Databas 
 
ERIC/CSA: 
 
 
Google: 
 
GIH biblioteket: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sökord 
 
Gender* and physical 
education 
 
KIS-projekt 
 
Yvonne Hirdman 
 
Läroplan för 
grundskolan  
 
Samundervisning I 
gymnastik  
 
 

Antal träffar 
 
608 
 
 
1 820 
 
5 
 
51 
 
 
26 
 
 
 

Antal relevanta träffar 
 
5 
 
 
3 
 
1 
 
2 
 
 
2 
 
 
 

    
 

 



Kommentarer 

Det har inte varit så svårt att hitta material som behandlar genus och idrott. Eftersom vi läst en 
genuskurs tidigare i utbildningen har vi hittat några relevanta böcker hemma. Mycket av vår 
sökning har varit på olika genusforskare som vi har kännedom om. Vi har även fått hjälp av 
Karin Redelius som skickat en artikel till oss som var relevant för vårt ämne. Stora delar av 
vårt material kommer från GIH biblioteket.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 2 
OBSERVATIONSMALL  

 

Datum:   Tid: 

 

Klass:    Samundervisning  O  

   Särundervisning    O 

 

Antal elever:    

Deltagande flickor:    

Deltagande pojkar: 

 

Sal/lokal/arena: 

 

Lärare: 

 

Lektionsinnehåll: 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 OBSERVATIONSMALL  
 
 
Moment: 
 
 

Kritiska händelser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allmänna reflektioner kring momentet: 
 

 



Bilaga 3  
Frågeområden vid intervjuer 
 

• Specifika händelser vi observerat kopplade till upprätthållande och/eller brytande 

handlingar och beteenden. 

• Samundervisning 

• Särundervisning 

• Flickor och pojkar i idrottsundervisningen 

 

 



 
 

 

 

Till föräldrar och elever på XXX 
 

 

Vi är två lärarstudenter från GIH, Gymnastik och idrottshögskolan, som under hösten 

skriver vårt examensarbete inom ämnet skola och idrott.  

 

För att kunna genomföra vår studie kommer vi att göra ett antal observationer på 

lektioner i ämnet Idrott och hälsa på högstadiet. Efter observationerna kommer vi 

även att utföra intervjuer med några elever som samtycker om detta.   

 

All information som samlas in till vår studie kommer att bearbetas anonymt så att 

ingen deltagare kan identifieras. Deltagande i studien är helt frivilligt och alla elever 

har rätt att avbryta sitt deltagande när som helst och utesluts då helt från studien.  

 

Då eleverna i årskurs 7-9 är under 16 år kräver det att vi får målsmans tillåtelse. Vi 

ber Er därför att kontakta oss om ni inte vill att Ert barn ska delta i studien senast 

torsdag 1/10. Hör vi ingenting från Er innan detta datum utgår vi från att ni 

godkänner elevens deltagande. 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Sofia Häggberg och Helena Pihl 
Gymnastik och idrottshögskolan, klass L4A 

 

 

Har ni några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss:   

 

Sofia Häggberg   Helena Pihl    

070xxxxxxx   073xxxxxxxx 

 


