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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien har varit att undersöka hur genusordningen kan ta sig uttryck i ämnet idrott 

och hälsa. Detta har lett fram till följande frågeställningar: 

 På vilket sätt upplever lärarna att eleverna återskapar existerande normer kring 

kvinnligt och manligt? 

 Hur påverkar idrottslärares medvetenhet om genus deras ställningstaganden och 

förhållningssätt på idrottslektionen? 

 Vilka strategier har idrottslärare för att utmana de traditionella könsrollerna i 

ämnet idrott och hälsa? 

 Vad anser idrottslärare om flickors och pojkars villkor i ämnet idrott och hälsa? 

Metod  

De metoder som har använts i studien är kvalitativ intervju och observation. Tre idrottslärare 

på tre olika kommunala skolor valdes ut. Urvalet skedde genom ett flerstegsurval. För att få 

en djupare förståelse för lärarnas resonemang valde vi att genomföra alla observationer före 

intervjutillfällena. Vi utformade vårt observationsschema samt vår intervjuguide utifrån 

Yvonne Hirdmans teori om genussystem. Denna teori har också legat till grund för hur vi har 

tolkat resultatet.  

Resultat  

De lärare vi studerat använder sig av ett könsneutralt språk och förhållningssätt vilket också 

återspeglas i elevernas respons. Lärarna har olika strategier för att utmana den rådande 

genusordningen, exempelvis gruppindelning och ett förtydligande av läraransvaret. Trots att 

lärarna uppvisar en stor förståelse för hur genussystemet tar sig uttryck och verkar återskapas 

föreställningarna om kvinnligt och manligt genom små omedvetna processer hos lärarna. De 

uppvisar en öppenhet för att se genusstrukturer, dess verkan i idrottsundervisningen och 

påtalar vikten av utbildning inom genus.  

Slutsats 

Lärarna i vår studie ser sina elever som personer med olika förmågor och erfarenheter. De 

menar att den individuella spridningen hos eleverna har större betydelse för prestation än vad 

kön har i ämnet idrott och hälsa. Kurser inom genus är viktigt under lärarutbildningen 

tillsammans med en kontinuerlig fortbildning för att kunna realisera de teoretiska 

kunskaperna inom genusfältet i sin idrottsundervisning.    
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

I Skolverkets jämställdhetsrapport Hur är det ställt? Tack ojämnt! beskrivs två förskolor i 

Gävle kommun, Björntomten och Tittmyran. Rapporten har blivit uppmärksammad i media 

tack vare förskolornas fungerande genuspedagogik och sitt jämställdhetsarbete. Personalen 

ansåg sig vara jämställda och att de behandlade pojkar och flickor lika. Men efter att de 

videofilmat sig själva i sitt dagliga arbete fann de flera brister, där det mesta skedde 

omedvetet. Det blev tydligt att det i första hand var personalen som behövde förändras och 

inte barnen.
1
 Detta exemplifieras även senare i rapporten där det framkommer att 

jämställdhetsarbetet måste börja hos de vuxna i skolan och det primära är att medvetandegöra 

lärarna om sina egna värderingar och förutbestämda antaganden.
2
  

 

I vår blivande lärarroll är läroplanen det styrdokument vi ska förhålla oss till och därmed är 

det av yttersta vikt att vi påminner oss själva om dess innehåll och reflekterar kring vad det 

verkligen innebörd: 

 

Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. [...].    Skolan har ett 

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

utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet.
3
  

 

Med bakgrund av att jämställdhetsarbetet måste börja hos de vuxna i skolan känns det viktigt 

för oss att belysa aspekten av att vara medveten om genusproblematiken. De reformer som 

genomförts i lärarutbildningen under de senaste åren har genererat att kursen Rörelse, kropp 

och genus II har fallit bort för de studenter som antogs år 2007 och som valt att gå den långa 

utbildningen på 4,5 år. Tidigare har kursen varit valbar tillsammans med Hälsa och miljö II 

vilka har motsvarat poängen för en D-uppsats som numera är obligatorisk för samtliga 

studenter. Då den första kursen Rörelse, kropp och genus primärt behandlade begreppen inom 

genusdiskursen är det viktigt för oss att hantera och problematisera begreppens innebörd i en 

given kontext och därför har vi valt att fördjupa oss inom detta område. 

                                                 

1
 Myndigheten för Skolutveckling, Hur är det ställt? Tack, ojämt! (Stockholm: Liber Distribution, 2003), s. 29. 

2
 Ibid., s. 69. 

3
 Utbildningsdepartementet, 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet: Lpo 94 (Stockholm: 

Utbildningsdepartementet, 1994), s. 15. 
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1.2 Bakgrund 

I ett utkast till en forskningsstrategi diskuterar Håkan Larsson genus som ett didaktiskt 

problem i idrott och hälsa. Forskaren nämner att lärare idag snarare anpassar undervisningen 

än utmanar de traditionella könsmönstren och han ser främst tre krafter som vidmakthåller 

detta beteende: påverkan från idrottsrörelsen och tävlingsidrotten, den fysiologiska traditionen 

samt att det finns tendenser till att se genus enbart som en teoretisk fråga inom 

idrottslärarutbildningen.
4
 Den senare tendensen, menar Larsson, resulterar i att lärarstudenter 

idag skaffar sig god kunskap i att analysera genus i ämnet idrott och hälsa men blir mindre 

bekanta med att tänka in genus i samband med fysisk aktivitet.
5
 Precis som Larsson uppfattar 

även vi att den nuvarande lärarutbildningen har problem med att inkludera många av de 

teoretiska frågorna i de praktiska delarna av utbildningen.  

 

I Skolverkets jämställdhetsrapport, Hur är det ställt? Tack ojämnt!, exemplifieras olika 

kommuners arbete med jämställdhet och genus i skolans verksamhet. Varje kommun har valt 

olika vägar för att nå fram till ett jämställt klimat bland elever och lärare och under arbetets 

gång har gemensamma erfarenheter utkristalliserats. Det viktiga är att lyfta personalens 

medvetenhet om problematiken och att göra alla delaktiga. För att nå detta mål krävs 

faktakunskaper om maktstrukturer, kön och klass och hur jämställdhetsarbetet ska utföras i 

praktiken.
6
  

 

Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 

värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde 

och respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt skall den som verkar inom skolan: 

1. främja jämställdhet mellan könen 

2. aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbing och rasistiska 

beteenden.
7
 

 

Ovanstående utdrag från Skollagen ger tydliga direktiv om att jämställdhet är något som alla 

skolor skall arbeta aktivt med. Skolan har även i uppdrag att motverka traditionella 

könsmönster, vilket skulle ge möjlighet för alla elever att utveckla sina individuella förmågor 

                                                 

4
 Håkan Larsson, ”Genus som didaktiskt problem i idrott och hälsa”, i SVEBI:S årsbok 2008: aktuell 

beteendevetenskaplig idrottsforskning / Svensk förening för beteendevetenskaplig idrottsforskning, red. Göran 

Patriksson (Lund: Svebi, 2008), s. 96. 
5
 Ibid., s. 99. 

6
 Myndigheten för skolutveckling, Hur är det ställt? Tack, ojämt! (Stockholm: Liber Distribution, 2003), s. 69. 

7
 Utbildningsdepartementet <riksdagsinformation@riksdagen.se> Skollagen 1 kap allmänna föreskrifter, 1985-

12-12, http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1985:1100, (Acc. 2011-01-15). 
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oberoende av könstillhörighet.
8
 Trots att detta tydligt framgår som en del av skolans uppdrag 

har det, enligt rapporten, inte implementerats i speciellt stor utsträckning i skolans 

verksamhet. Lärarna uppgav att de inte visste vilka verktyg de skulle använda sig av för att 

jobba aktivt med frågor som rörde jämställdhet.   

1.3 Forskningsläge 

År 2005 publicerades en artikel med avsikt att belysa flickors och pojkars olika villkor i 

idrottsundervisningen. Artikeln benämns Kön Idrott Skola och studien känns igen under 

förkortningen KIS-projektet.
9
 En del av arbetet var att studera de lokala kursplanerna i ämnet 

idrott och hälsa, där forskarna kom fram till att genus inte var en prioriterad fråga. Vid få 

passager omnämns könsroller och/eller relationen mellan könen. I dessa stycken legitimeras 

oftast de fysiska skillnaderna i ämnet. Det som forskarna menar blir mest påtagligt är en 

avsaknad av ett resonemang hur man på bästa möjliga sätt ger en likvärdig undervisning för 

alla elever oavsett kön.
10

 Utöver det saknas även diskussion och problematisering kring hur 

undervisningsinnehållet och ämnets utformning ger ökad eller minskad jämställdhet.
11

 

 

Under arbetets gång visade det sig att lärarna som ingick i studien hade en uppfattning om hur 

pojkar och flickor är. Pojkar ses som en homogen grupp som dominerar ämnet och flickor de 

som hålls tillbaka och får en mindre framträdande roll. Detta skall enligt forskarna tolkas som 

en över- och underordning för vad som är eftersträvansvärt i idrott och hälsa. De överordnade 

attributen är att vara stark, uthållig och duktig. Dessa egenskaper klassificeras i resultatet som 

något lärarna identifierar hos gruppen pojkar. Sällan problematiseras flickors och pojkars 

idrottsvanor i relation till ämnets innehåll eller utformning.
 
En av de viktigaste slutsatserna 

efter projektet är att sådant som värdesätts i ämnet ofta är förknippat med föreställningar om 

manlighet och undervisningsinnehållet präglas också av detta.
 12

  

 

Under observationerna i KIS-projektet visade det sig att idrottslärarna hade olika strategier för 

att utmana traditionella könsroller:  

                                                 

8
 Ibid., s. 11. 

9
 Håkan Larsson, Birgitta Fagrell, Karin Redelius <hakan.larsson@gih.se> Kön Idrott Skola, 2005-12-14 

<http://www.idrottsforum.org/articles/larsson/larsson_fagrell_redelius/larsson_fagrell_redelius051214.html> 

(Acc. 2010-09-08). 
10

 Håkan Larsson, Birgitta Fagrell, Karin Redelius <hakan.larsson@gih.se> Kön Idrott Skola, 2005-12-14 

<http://www.idrottsforum.org/articles/larsson/larsson_fagrell_redelius/larsson_fagrell_redelius051214.html> 

(Acc. 2010-09-08). 
11

 Ibid., Lärares syn på flickor och pojkar idrott och hälsa.  
12

 Ibid., KIS-projektet. 
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1. Att alltid, eller då och då, isärhålla flickor och pojkar. (Detta bottnar i resonemanget att 

flickor och pojkar är och agerar på ett visst sätt utifrån att en homogenivitet). 

2. Sänka kraven och förväntningarna på flickor. 

3. Ironisera över pojkars övertro på sin egen förmåga.
13

  

 

I Birgitta Fagrells avhandling De små konstruktörerna har forskaren undersökt hur barn 

konstruerar föreställningar om kvinnligt och manligt. En del av empirin har bestått i att barn 

har fått bilder med olika idrotter som de sedan har fått respondera på. Avhandlingen visar 

tydligt att vissa idrotter är genusifierade och exempel på hur detta kan te sig visas när barnen 

själva får välja vilka idrotter de helst av allt vill syssla med.
14

 De genusifierade valen blev 

även tydliga när pojkar fortsättningsvis ger sin bild av vilka idrotter de tror att flickor vill 

utföra och vise versa. Enligt resultatet i Fagrells avhandling är lagidrotter generellt sett 

bundna till den manliga normen då barnen har lätt att motivera att pojkar passar bättre för 

dessa aktiviteter. Sammanfattningsvis visar studien att barn, oavsett kön, genusifierar idrotter 

utifrån samma föreställningar.
15

 

 

Vidare fick även barnen motivera varför de valde som de gjorde. Detta resulterade i en 

föreställning om att pojkar är bättre än flickor på idrott och att barnen har hämtat sina 

idealbilder av det motsatta könet från familj, media, syskon och de yttre omständigheter de 

omges av på daglig basis. Ofta refererar barnen till att de vet hur flickor och pojkar är och vad 

de tycker om. Eftersom bilden av idrott är naturligt könssegregerad förkroppsligar också 

barnen detta utan att själva behöva ta ställning till varför de gör det. Barnens resonemang 

angående idrotter är ofta kopplade till flickor och pojkars olika egenskaper då pojkar tillskrivs 

egenskaper som aktiva, modiga och starka. Flickorna i sin tur identifieras som lugna, rädda, 

fjompiga och svaga. Dessa föreställningar återfinns hos både pojkar och flickor och ses som 

naturligt för de båda könen.
16

 Genus verkar således som en regim eller förvaltare för att 

upprätthålla de redan förutbestämda egenskaperna hos män och kvinnor. Genom att 

genusregimer återskapas på många olika arenor och domäner tillskrivs män och kvinnor koder 

för vad som är normalt och/eller accepterat. Idrotten är inget undantag för hur denna regim tar 

sig uttryck och inom denna domän betraktas kroppen som det avgörande för olika egenskaper 

hos män och kvinnor. Detta exemplifieras av barnen i studien som tillskriver könen med olika 

                                                 

13
 Ibid., Finns det några strategier för att “motverka traditionella könsmönster”? 

14
 Birgitta Fagrell, De små konstruktörerna: Flickor och pojkar om kvinnligt och manligt i relation till kropp, 

idrott, familj och arbete (diss. Stockholm: HLS Förlag, 2000), s. 136. 
15

 Ibid., s. 134. 
16

 Ibid., s. 139ff. 
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koder och förväntningar trots att det inte finns några större fysiska skillnader i deras ålder.
17

 

Fagrell menar att dessa resonemang, som såväl flickor som pojkar reproducerar, speglas mot 

den hegemoniska idrottsdiskursen som utgår från tävlingsidrott och prestation.
18

   

 

Detta diskuteras även i studien Gendering processes in the field of physical education av Päivi 

Berga och Elina Lahelma. Studien är gjord på finska skolor där idrottsundervisningen till stor 

del bedrivs könssegregerad. Forskarnas arbete har utgått från intervjuer och observationer 

med både idrottslärare och elever. Utsagorna från lärarnas genusifiering av aktiviteter 

stämmer överens med barnens resonemang i Fagrells studie då kontaktsporter markeras som 

manliga idrotter och dans som vice versa. En av lärarna i studien menar att könsdelningens 

fördelar finns i att pojkar och flickor har olika förmågor, speciellt i de högre åldrarna då 

eleverna ska förberedas för de könsliga och fysiska skillnaderna som kommer med 

puberteten.
19

 Det som forskarna menar skulle utmana de tankemönster som finns hos både 

idrottslärare och elever är utbildning inom genusmedvetenhet och att då ansvaret till stor del 

ligger hos lärarutbildningen.
20

      

 

År 2009 publicerades Anna Öqvists avhandling Skolvardagens genusdramatik som behandlar 

hur feminiteter och maskuliniteter görs i år fem. Studien har löpt under en tidsperiod av fem 

år och baseras på deltagande observationer. Öqvist har tittat på skolans vardag och deltagit 

under hela skoldagen i allt från teoretiska lektioner, raster och även under praktiska lektioner, 

såsom idrott och hälsa. Som utgångspunkt i sina observationer har Öqvist använt sig av orden 

hora och kärring. Hon tolkar sina resultat utifrån ordens laddning och hur dessa påverkar 

reproduktionen av genusordningen.
21

 Ett exempel får belysa Öqvists analys och tolkning: 

Under en av observationerna i studien pågår en fotbollsmatch. Under denna observation 

menar Öqvist att det, oavsett om tjejer spelar mot killar eller om det är mixade lag, blir tydligt 

att flickor och pojkar har olika förhållningssätt till aktiviteten. Att idrott och hälsa är ett ämne 

som är präglat av könsmaktsordningen menar Öqvist framkommer tydligt när pojkarna 

                                                 

17
 Birgitta Fagrell, ”Genus – Historien om kvinnligt och manligt”, i Pedagogiska perspektiv på idrott, red. Lars-

Magnus Engström och Karin Redelius (Stockholm: HLS förlag, 2002) s. 182. 
18

 Birgitta Fagrell, De små konstruktörerna: Flickor och pojkar om kvinnligt och manligt i relation till kropp, 

idrott, familj och arbete (diss. Stockholm: HLS Förlag, 2000), s. 144. 
19

 Päivi Berga, Elina Lahelma , “Gendering processes in the field of physical education”, Gender and Education, 

22 (2010:1), s. 36. 
20

 Ibid., s. 43. 
21

 Anna Öqvist, Skolvardagens genusdramatik: En studie om hur feminiteter och maskuliniteter görs i år 5 med 

ett särskilt fokus på benämningar som hora och kärring (diss. Luleå: Universitetstryckeriet, 2009), s. 37ff. 
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ständigt påpekar ”du spelar som en kärring”
22

 och ”du beter dig som en kärring med bollen”
23

. 

Under fotbollsmatchen som studien redovisar blir det tydligt att detta är pojkarnas territorium. 

Detta visas då kommunikationen rörs kring hur flickorna ständigt tar något ifrån pojkarna. 

”För pojkars del handlar det om att inte brista i sin fysiska styrka, inte missa bollen, inte passa 

i tid eller skjuta ett löst och dåligt skott.”
24

  

 

Slutsatsen av aktivitetens betydelse för hur frekvent orden hora eller kärring användes var att 

när grupperna flickor och pojkar ställdes mot varandra i lagspel aktiverades över- och 

underordningen tydligt. Orden användes då i stor utsträckning för att markera detta, medan i 

individuella grenar minskar frekvensen. Detta beror enligt Öqvist på att maskuliniteten för 

hela gruppen pojkar hotades i lagsporter. Den hegemoniska idrottsdiskursen bygger på 

stereotypa föreställningar om manlighet och råder i stor utsträckning då lag-/gruppaktiviteter 

utövas.
25

 Precis som i Fagrells studie De små konstruktörerna finns här en tydlig bild av hur 

pojkar och flickor ska förhålla sig till lagspel då flickor uppvisar en mer omhändertagande 

och relationsorienterad ordning och pojkar i sin tur dominans, aggressivitet och styrka.
26

 

Dessa resonemang återspeglas även i studien Jag känner inte för att bli en ... kille som 

genomfördes av Håkan Larsson, Karin Redelius och Birgitta Fagrell år 2007. Även denna 

studie ger indikationer på att idrotten präglas av den hegemoniska idrottsdiskursen.
27

 

 

I artikeln Queering physical education. Between benevolence towards girls and a tribute to 

masculinity, intervjuades ett antal lärare angående deras syn på kön och vad de ansåg om 

frågor som rör kroppen och fysisk aktivitet. Alla lärare var överens om att de flesta 

idrottslektionerna innehöll aktiviteter som pojkar generellt sätt har mer erfarenhet av, och att 

pojkarna påverkade undervisningen i större utsträckning än vad flickorna gjorde. Lärarna 

ansåg även att pojkarna var duktigare i idrott och detta menade de var det naturliga. Trots att 

lärarna var medvetna om pojkarnas dominans gjorde de ingenting för att förändra den bilden 

eftersom de inte var säkra på hur de skulle gå tillväga. I stället lät de flickorna välja om de 

ville spela för sig själva eller tillsammans med pojkarna under vissa lektioner, framför allt 

                                                 

22
 Anna Öqvist, Skolvardagens genusdramatik: En studie om hur feminiteter och maskuliniteter görs i år 5 med 

ett särskilt fokus på benämningar som hora och kärring (diss. Luleå: Universitetstryckeriet, 2009), s. 120.  
23

 Ibid., s. 120. 
24

 Ibid., s. 120. 
25

 Ibid., s. 122f.  
26

 Ibid., s. 116ff.  
27

 Håkan Larsson, Karin Redelius, Birgitta Fagrell, “Jag känner inte för att bli en...kille”, Utbildning och 

demokrati, 16 (2007:2) s. 116. 



 7 

bollspel. Kontentan av detta menar forskargruppen är att lärarna underordnade gruppen 

flickor i förhållande till gruppen pojkar.
28

  

 

En strategi som lärarna hade för att ”lyfta bördan från flickornas axlar”
29

 var att övertyga dem 

om att de inte behövde prestera lika bra som pojkarna. De kunde exempelvis säga att flickorna 

inte behövde göra en viss övning eller att någon övning var en riktig utmaning för pojkarna. 

Ingen av eleverna kommenterade detta vilket visar på att även eleverna finner sig i det faktum 

att flickor är det svagare könet, underordnade de starkare pojkarna. Pojkar ska prestera bättre 

än flickor. Denna strategi hyllar den manliga styrkan och ingen av lärarna försökte bryta det. 

Detta innebar att lärarna varken gav flickor uppmärksamhet då de var duktiga i en aktivitet 

som uppfattas som manlig, eller gav pojkarna uppmärksamhet när de var duktiga i en aktivitet 

som uppfattas som kvinnlig.
30

 

 

Även andra undersökningar visar att flickor och pojkar bemöts olika i skolan och att lärare 

och elever på ett relativt enkelt sätt verkar falla in i de invanda könsmönster som redan 

existerar. I en australiensisk studie av Wright och King blir detta problem tydliggjort. Paul 

och Barbara, två idrottslärare, blev observerade i syfte att undersöka hur den språkliga 

interaktionen med eleverna befäste de rådande föreställningar om manligt och kvinnligt. 

Studien är koncentrerad till det lexikala och grammatiska i språket och den visar tydliga 

skillnader i lärarnas språkval.
31

 Barbara, som har lektion med enbart flickor under 

observationen, ställer fler frågor och använder sig främst av uttalanden och påståenden men 

även många uppmaningar. Hon skämtar med sina elever och ber om ursäkt när det behövs 

men hon använder ord som är vanligt att vuxna använder när de talar med små barn. Paul, 

som vid observationstillfället enbart undervisar pojkar, använder sig av korta meningar, ger 

ofta uppmaningar och ställer sällan frågor. Han använder ett mer vuxet språk, ber aldrig om 

ursäkt och de få gånger han skämtar gör han det på någon elevs bekostnad. Barbara 

kommunicerar tre gånger så mycket med sina elever än vad Paul gör.
32

 Pojkarna får en 

betydande säkerhetsgenomgång från start och sedan är aktiviteten i fokus under hela 

lektionen. Lärarens ledarskap är tydligt och kraftfullt och pojkarna blir genom aktiviteten 

                                                 

28
 Håkan Larsson, Birgitta Fagrell, Karin Redelius, “Queering physical education. Between benevolence towards 

girls and a tribute to masculinity”, Physical Education and Sport Pedagogy, 14 (2009:1), s 9f. 
29

 Ibid., s. 12. 
30

 Ibid., s. 12f. 
31

 Jan Wright, R.C King ”I say what I mean,” said Alice: An analysis of Gendered Discourse in Physical 

Education, Journal of Teaching in Physical Education (1990:10), s. 210ff. 
32

 Ibid., s. 216f. 
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tvingade till att ta risker.
33

 Vidare analys av studiens resultat visar att aktiviteten, den egna 

insatsen och prestationen undermineras hos flickorna. Genusordningen förstärks och 

reproduceras genom att ytinlärning, omvårdnad och processen betonas, istället för 

produkten.
34

  

 

I artikeln The gendering of abilities in Senior PE som publicerades 2010 behandlas flickors 

och pojkars olika villkor utifrån deras förväntade förmågor. Syftet med studien var att belysa 

hur konstruktionen av hur dessa förmågor var kopplade till kön samt hur lärare och elever 

bidrog till hur reproduktionen tog sig uttryck. I den inledande fasen av studien fick de två 

medverkande idrottslärarna dela upp tre pojkar och tre flickor var inom tre olika kategorier: 

hög förmåga, medel och låg förmåga. Endast en av flickorna blev placerad i gruppen hög 

förmåga och betraktades av läraren som en del av den hegemoniska idrottsdiskursen som 

vanligtvis endast innefattar pojkar, då dessa egenskaper faller under den manliga normen. Hur 

pojkarna kategoriserades framgick inte av studien.
35

 Resultatet i studien visar att lärarnas 

värderingar, övertygelser och förväntningar påverkar på vilket sätt de ser på flickor och 

pojkar. Med detta menar forskarna att lärarna tar för givet att flickor och pojkar besitter olika 

förmågor och därför ska bedömas på olika sätt. Ett exempel på hur detta kan ta sig uttryck är 

när eleverna ska spela badminton, då flickorna börjar med att sätta upp näten medan pojkarna 

tar den bästa utrustningen. Läraren tolkar då detta som att pojkarna är mer motiverade och 

ivriga att komma igång med aktiviteten och att flickorna i sin tur är oengagerade.
36

 Det här 

menar forskarna är en misstolkning av flickornas beteende och visar på att läraren konsekvent 

ser flickors förmåga i ämnet som låg. Konsekvensen av detta blir, enligt Hay och Macdonald, 

att flickor får det svårt att uppfattas som duktiga och nå den höga förmågan.
37

  

 

Vidare diskuterar forskarna vad som måste förändras inom ämnet idrott och hälsa för att bryta 

könsmaktsordningen som råder. Några exempel på detta är: mer könsneutrala aktiviteter som 

ger lika villkor samt att lyfta lärarnas medvetenhet kring hur deras värderingar och 

förväntningar påverkar konstruktionen av pojkars och flickors förmågor. De tar även upp hur 

viktigt det är med fortbildning kring dessa frågor för lärare i idrott och hälsa. Forskarna menar 

                                                 

33
 Ibid., s. 221. 

34
 Ibid., s. 222. 

35
 Peter J. Hay, Doune Macdonald The gendering of abilities in senior PE, Physical Education and Sport and 

Pedagogy (2010:15), s. 271ff. 
36

 Ibid., s. 276ff. 
37

 Ibid., s. 279. 
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att lärarna måste reflektera över hur deras förväntningar, övertygelser och värderingar skapar 

isärhållandet av flickor och pojkar.
38

    

1.3.1 Sammanfattning av forskningsläge 

Den forskning som vi sammanfattat indikerar samma sak: många lärare ser flickor och pojkar 

som homogena grupper och använder olika typer av strategier för att undvika 

genusproblematiken. Det mest framträdande är isärhållande mellan flickor och pojkar samt att 

kraven konsekvent sänks på flickors förväntade förmåga. Det har visat sig att språket har en 

stor betydelse för hur över- och underordningen reproduceras i skolan. Det gäller i 

interaktionen mellan lärare till elever tillika elever till elever. Språket är laddat med 

genusifierade normer som till exempel hora och kärring, detta är också en del av hur 

idrottsämnet till stor del är präglad av ett tydligt genussystem. Även aktiviteterna könsmärks 

av lärare och elever vilket ger en indikation på hur lärare väljer sitt lektionsinnehåll utifrån 

den manliga normen och den hegemoniska idrottsdiskursen. Vidare återfinns även forskning 

som tyder på att lärares värderingar, förväntningar och övertygelser påverkar synen på könens 

olika förmågor. För att motverka traditionella könsmönstren och genusstrukturerna påvisar ett 

flertal studier att lärares medvetenhet kring detta måste lyftas genom exempelvis fortbildning 

eller en utveckling av lärarutbildningen. 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien har varit att undersöka hur genusordningen kan ta sig uttryck i ämnet idrott 

och hälsa. Detta har lett fram till följande frågeställningar: 

 På vilket sätt upplever lärarna att eleverna återskapar existerande normer kring 

kvinnligt och manligt? 

 Hur påverkar idrottslärares medvetenhet om genus deras ställningstaganden och 

förhållningssätt på idrottslektionen? 

 Vilka strategier har idrottslärare för att utmana de traditionella könsrollerna i 

ämnet idrott och hälsa? 

 Vad anser idrottslärare om flickors och pojkars villkor i ämnet idrott och hälsa? 

                                                 

38
 Ibid., s. 279. 
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1.5 Teoretisk utgångspunkt 

Som teoretisk utgångspunkt har vi valt att använda oss av Yvonne Hirdmans teori om 

genussystemet, vilket kan ses som en rörlig struktur med två bärande balkar; dikotomin som 

innebär isärhållandet av manligt och kvinnligt och hierarkin med mannen som norm. 

Hierarkin med mannen som norm innebär enligt Hirdman att mannen är människan, eller det 

eftersträvansvärda i förhållande till kvinnan som betraktas som det avvikande. Genussystemet 

är en ordningsstruktur för oss människor vilket utgör basen för vårt sätt att se och förhålla oss 

till varandra. Systemet är omfattande och reproduceras i både sociala, ekonomiska och 

politiska ordningar, det tillskriver oss koder och ger upphov till mönster av hur kvinnor och 

män enligt ordningen bör vara eller uppträda. Hirdman menar att den manliga normens logik 

aktualiseras genom isärhållandets lag och att det också är den hypotesen som genererar den 

manliga normen, eller annorlunda uttryckt den kvinnliga underordningen.
39

  

 

Ett begrepp som Hirdman använder för att konkretisera genussystemet är genuskontraktet. I 

varje generation finns ett fastslaget kontrakt att förhålla sig till vad det gäller kvinnligt och 

manligt beteende; 

 

[...] konkreta föreställningar, uppspaltade på varandra på olika nivåer, om hur män/man, kvinnor/kvinna 

ska vara mot varandra: i arbete – vilka redskap som hör till vem, i kärleken – vem ska förföra vem, i 

språket – hur de ska prata, vilka ord de får använd, - i gestalten/den yttre formen, vilka kläder som är 

tillåtna, hur långt håret ska vara, etc. etc. i all otrolig detaljrikedom.
40

   

 

Dessa kontrakt ärvs från generation till generation men kontrakten har sett olika ut och 

föreställningarna har varierat över tid. Kontraktet verkar på tre olika nivåer, den kulturella 

överlagringsnivån, den sociala integrationsnivån och socialisering- och individnivån. Den 

kulturella överlagringsnivån innebär tankens kraft och dess bärande förmåga. Den sociala 

integrationsnivån kan förklaras som ett exempel på hur arbetsfördelningen kan se ut mellan 

könen. Med den sista nivån, socialisering- och individnivå syftar Hirdman på den direkta 

inlärningen som barn får redan i tidiga år, tillexempel att en pojke inte ska gråta.
41

 ”Det 

meningsskapande och maktformande finns på alla dessa nivåer: som kulturell överlagring, 

tankefigurernas makt, som också konkretiseras på den sociala integrationsnivån för att 

                                                 

39
 Yvonne Hirdman, ”Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning”, i Genushistoria – En 

historisk exposé, red. Christina Carlsson Wetterberg & Anna Jansdotter (Lund: Studentlitteratur, 2004) s. 115ff. 
40

 Ibid., s. 121. 
41

 Ibid., s. 119. 
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slutligen starkt verka på det individuella planet”.
42

 Genuskontraktet kan sägas vara de 

ömsesidiga föreställningar som råder och genussystemet är den process som genom kontraktet 

skapar ny segregation och hierarki.
43

 

 

Hirdmans teori har varit central under hela vår forskningsprocess, från utformningen av 

observationsschema och intervjuguide till tolkning och analys av vårt resultat. 

1.5.1 Begreppsförklaring 

I vår studie kommer nedanstående begrepp användas, vilka har givits följande betydelse 

utifrån Hirdmans teori om genussystem. 

 

Genus: Det socialt och kulturellt konstruerade könet. 

 

Genuskontrakt: Konkreta föreställningar om hur kvinnor och män ska vara med och mot 

varandra i olika situationer. En regulator som ser till att förhållandet mellan könen 

upprätthålls. Kontraktet har många olika arenor (språk, arbete, redskap, kläder, hår etc.) och 

avspeglar sig i alla människors vardag, varje dag.     

 

Dikotomi: Isärhållandet av kvinnligt och manligt. Sysslor, platser och egenskaper blir 

strukturerade och uppdelade efter kön.  

 

Genusordning: Definitionen ”social klassificering av kön”, alltså en ordning av kön. 

 

Genusifiering: När ting och företeelser blir könsmärkta, det vill säga när de får en specifik 

könstillhörighet.  

 

Könsmaktsordning: Har sitt ursprung från patriarkatet. Den manliga överordningen i 

förhållande till den kvinnliga underordningen. 

 

Hegemonisk: Den hegemoniska maskuliniteten är den maskulinitet som värderas högst i ett 

specifikt sammanhang och är förknippad med privilegier. Dominans, aggressivitet och 

tävlingsinstinkt är några av de egenskaper som privilegieras inom idrotten.    

                                                 

42
 Ibid., s. 120. 

43
 Ibid., s. 121f. 
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2 Metod 

2.1 Val av metod 

Vår studie är av kvalitativ karaktär då vi främst vill öka vår förståelse för processer och 

handlingar utifrån en given kontext.
44

 Den inriktning vi kommer att använda oss av ”[….] 

handlar om att beskriva och förstå processer i sociala situationer och nå förklaringar av dessa 

fenomen i verkligheten”.
45

 Därför har vi valt att ha intervju som metod för att besvara syfte 

och frågeställningar. För att fördjupa vår förståelse för de intervjuade lärarnas resonemang 

kring skapandet av kön har vi även valt att studera idrottslektioner genom observation.  

 

Vi har valt att utgå från den intervjustrategi som metodboken Idrottsvetenskapliga 

forskningsmetoder kallar för den riktat öppna intervjun. Den utgår från vad vi som intervjuare 

tycker är viktigt och vad vi väljer att avgränsa intervjun till. Denna typ av intervju ger även 

utrymme för öppna följdfrågor som ger en djupare förståelse för lärarens tankar.
46

  

 

2.2 Urval 

Ganska tidigt bestämde vi oss för att kontakta skolor som redan var kopplade till Gymnastik- 

och Idrottshögskolan (GIH). Vi använde oss av ett flerstegsurval i vår studie.
47

 Inledningsvis 

valde vi att avgränsa oss till att endast kontakta idrottslärare som undervisar i år sju till nio i 

kommunal regi. Därefter mejlade vi de utvalda idrottslärarna där vi informerade om vårt 

forskningsområde och i vilken omfattning vi skulle behöva deras medverkan, det vill säga en 

observation och en intervju. Detta skedde genom att vi först och främst kontaktade de skolor 

där vi själva haft vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU). För att inte bli påverkade av 

förväntanseffekten valde vi att studera idrottslärare som vi inte själva haft som handledare. Vi 

tog sedan kontakt med Elin Buchar (lärare vid GIH) och bad henne om hjälp med potentiella 

lärarkontakter då hon har ett brett nätverk av verksamma idrottslärare. Eftersom vi endast fick 

ett svar från Elins lärarkontakter var det också den personen som deltog i studien utöver VFU-

kontakterna.  

 

                                                 

44
 Nathalie Hassmén, Peter Hassmén, Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder (Stockholm: SISU idrottsböcker,  

2008), s. 104f. 
45

 Ibid., s. 104.  
46

 Ibid., s. 254. 
47

 Ibid., s. 97. 
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Under hela urvalsprocessen mejlade vi cirka 15 verksamma idrottslärare i Storstockholm, de 

som gav en positiv respons till vår förfrågan, är också de lärare som återfinns i studiens 

resultat.  

2.3 Procedur 

Yvonne Hirdmans teori om genussystem innefattar olika begrepp, exempelvis 

genuskontraktet, dikotomin och genusordningen. Dessa begrepp blev centrala i insamlingen 

av studiens data. Vi valde att utforma vårt observationsschema (se bilaga 3) med dessa som 

utgångspunkt och även de intervjufrågor vi skrev fram utgick från Hirdmans teori om 

könsmaktsordningen. Efter genomförd pilotstudie gjorde vi några få korrigeringar i 

intervjufrågorna.  

 

Eftersom vi hade svårt att få ihop deltagande lärare i vår studie blev datainsamlingen en något 

utdragen process. En av lärarna hade vi möjlighet att intervjua och observera under samma 

dag medan de andra två observerades och intervjuades vid två olika tillfällen. Det primära för 

oss var att genomföra observationen före intervjun, då vi tyckte att det öppnade för en djupare 

diskussion kring förhållningssätt och lektionsinnehåll. Vi ansåg även att det fanns en risk att 

lärarna skulle bli påverkade i sin undervisning om vi genomfört intervjun före observationen 

och att det skulle kunna vinkla vår studies resultat.  

 

Under observationstillfällena intog vi alltid en position i närheten av lärarnas samling, i alla 

tre fallen blev detta på mitten av ena långsidan. Vi ansåg att det var den bästa placeringen för 

att kunna uppfatta så mycket som möjligt av lärarens kommunikation till eleverna, däremot 

var det omöjligt att höra och/eller uppfatta all interaktion under hela lektionen. Direkt efter 

varje observation diskuterade vi våra iakttagelser med varandra och skrev även ihop en kort 

sammanfattning av det vi ville diskutera i den kommande intervjun. Under alla intervjuer satt 

vi i ett avskilt rum och spelade in hela diskussionen på en diktafon. Efter avslutade intervjuer 

på cirka 25-35 minuter transkriberade vi samtalen och skrev fram det primära resultatet 

kopplat till vår teoretiska utgångspunkt och våra frågeställningar.     

2.4 Validitet och reliabilitet  

För att stärka validiteten i våra intervjufrågor och i observationsschemat har vi genomfört en 

pilotintervju och en pilotobservation. Efter genomförd pilotstudie gjorde vi några små 

korrigeringar i intervjuguiden som var avgörande för att vi skulle kunna besvara 

frågeställningarna. Genom att utföra en pilotstudie stärks validiteten i intervjuguide och 
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observationsschema, det vill säga, vi undersöker det vi avser att undersöka. Hassmén och 

Hassmén menar att det kan vara svårt att nå en hög reliabilitet inom den kvalitativa 

forskningstraditionen och att de ord som vanligtvis används är pålitlighet, tillförlitlighet och 

upprepbarhet. Författarna menar att kvalitativa studiers reliabilitet kan stärkas genom 

varandra om forskarna har tolkat sina resultat på liknande sätt.
48

 Genom att använda både 

grepp och begrepp som används inom genusvetenskapen tidigare hoppas vi att våra tolkningar 

ska uppfattas som tillförlitliga även om resultatet skiljer sig från tidigare forskning. En viktig 

del i vårt arbete har varit att kartlägga våra egna föreställningar och förväntningar på lärarna. 

Genom att göra detta samt medvetandegöra vår egen subjektivitet hoppas vi att det kan ha 

bidragit till att resultatet inte är vinklat.  

 

Det finns både för- och nackdelar med observation som metod, några av fördelarna som 

återfinns i litteraturen är; öka möjligheten att förstå sammanhang, möjlighet att upptäcka 

relationer ingen tidigare tänkt på och den ger direkta erfarenheter av källorna och ämnet. Den 

främsta nackdelen är att den observerade läraren kan påverkas av oss som observatörer 

oavsett om vi uttalat vår forskningsansats eller inte.
49

 Vi behöver även vara självkritiska under 

observationstillfällena och ifrågasätta vår egen objektivitet i förhållande till den subjektiva 

tolkningen. Viktigt att ha med sig i skapandet av ett observationsschema är att konkretisera 

varje kategori som vi väljer att ha med så att vi som observatörer har samma utgångspunkter 

samt att våra tolkningar baseras på samma grunder.
50

   

 

För att stärka reliabiliteten i intervjuerna har vi valt att göra alla transkriberingar tillsammans 

och skrivit hela dialogerna på samma standardiserade vis, det vill säga, i en flytande text helt 

utan punkter, kommateringar eller andra skriftliga förstärkare. Detta gjorde vi för att 

tolkningen ska bli densamma för vem som än läser de transkriberade intervjuerna. För att 

undvika att vi som författare tolkar utsagorna på olika sätt har vi valt att, utifrån Brinkman 

och Kvale, skriva frågor, intervjua, transkribera samt sammanfatta de centrala delarna ur 

intervjuerna tillsammans.
51

  

 

                                                 

48
 Ibid., s. 135f.  

49
 Ibid., 265. 

50
 Runa Patel, Bo Davidson, Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och rapportera en 

undersökning (Lund: Studentlitteratur, 1994), s. 77. 
51

 Steinar Kvale, Svend Brinkman, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund: Studentlitteratur AB,  2009), s. 

200f. 
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Som vi tidigare nämnt mejlade vi en förfrågan om deltagande till cirka 15 idrottslärare och de 

lärare som var villiga att medverka är också de tre som omnämns vidare som A, B och C. Då 

vårt resultat skiljer sig från den tidigare forskningen gällande idrottslärares genusmedvetenhet 

behöver vi ta hänsyn till att urvalet kan ha påverkat vårt resultat. Genus kan vara ett känsligt 

ämne där lärarna kan känna sig utpekade vilket vi tror kan ha bidragit till att så många av de 

tillfrågade lärarna inte besvarat vårt mejl. Vi kan därför inte säga att vårt urval är 

representativt för gruppen idrottslärare, inte heller dra några generella slutsatser. 

2.5 Forskningsetisk diskussion 

I första utskicket av mejlen informerade vi idrottslärarna om att vår studie behandlade 

området genus men inte exakt vad vi skulle undersöka. Vid svar från lärarna erbjöd vi också 

en mer konkret beskrivning av syftet men skrev också att det kanske skulle komma att 

påverka resultatet av intervjun och observationen. Ingen av de deltagande idrottslärarna ville 

ha den här informationen men efter genomförd observation och intervju förklarade vi vad vi 

konkret undersökt. Vi erbjöd sedan lärarna att få det färdiga arbetet via mejl.   

 

Under insamlingen av vår data insåg vi att det var svårt att helt exkludera eleverna under 

observationstillfällena, trots att de inte var våra primära forskningsobjekt. Med tanke på att vi 

inte hade något godkännande om deltagande från elevernas föräldrar har vi valt att endast 

problematisera utifrån lärarnas agerande vid de passager där eleverna omnämns.   

3 Resultat 

I resultatet som följer nedan kommer vi presentera varje lärares utsaga och 

lektionsbeskrivning under olika rubriker för att underlätta läsningen.  

3.1 Lärare A 

3.1.1 Observation 

Lektionsbeskrivning  

Den lektion vi observerade var med elever i år sju. Vid just detta tillfälle slogs de båda 

sjuorna ihop vilket gjorde att det blev ett elevantal på cirka 60 stycken. Den klass som lärare 

A undervisade hade en majoritet av tjejer och den andra klassen hade en jämn fördelning av 

killar och tjejer. Lektionen bestod av flaggleken där klasserna stod som utmanande lag mot 

varandra. Flaggleken går ut på att klasserna har halva salen som sitt försvarande område och 

det gäller för det anfallande laget att ta sig genom försvarszonen och in i målområdet utan att 
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bli kullade för att sedan hämta en flagga och fästa upp i sitt eget försvarsområde. Blir eleven 

kullad på vägen förs denne till ’fängelset’ som är beläget i försvarande lagets område. De 

kullade eleverna kan räddas genom att en elev från egna laget hämtar över eleven till den egna 

försvarszonen. Eftersom denna lek omfattar en mängd olika roller medförde det att alla 

ombytta elever var aktiva, de som springer, de som vaktar sitt eget målområde, de som hämtar 

ur fängelset och de som vaktar sitt eget fängelse.  

 

Lagindelning – Instruktioner 

Under upprop och instruktioner för lektionsinnehållet var grupperna uppdelade klassvis vilket 

gjorde att lärare A endast gav instruktioner samt en regelgenomgång med sin egen klass. Två 

av pojkarna (från lärare A:s klass) satte sig demonstrativt med den andra klassen och när de 

blev tillsagda av lärare A att sitta med sin egen klass väcktes stor irritation från pojkarna över 

att den egna klassen hade en majoritet av tjejer vilket skulle medföra en förlust. Lärare A 

gjorde ingen stor grej av uttalandet utan svarade bara kort att klassen hade många elitidrottare. 

Samma pojkar gick åt sidan och ville inte blanda sig med gruppen utan stod vid målet under 

nästan hela samlingen. Lärare A började med att säga till dem men när pojkarna inte lyssnade 

ignorerade hon dem.  

 

Efter att alla elever var samlade började lärare A kort repetera hur leken gick till och 

förtydligade hur eleverna skulle förhålla sig till lekens regler. Vid samlingen satt eleverna på 

en lång rad utmed ena långsidan och det var en tydlig könssegregering då flickorna satt 

samlade på ena sidan av raden och pojkarna på den andra. Detta var inget som läraren 

påverkat utan snarare en naturlig placering för elevgruppen. Under hela 

instruktionsgenomgången stod lärare A vänd mot flickorna och endast vid regelgenomgången 

vände hon sig direkt till den sida där pojkarna satt placerad.  

 

Tillsägelser – Uppmuntran 

Under lekens gång skedde inte speciellt mycket interaktion mellan lärare och elever, varken 

med tillsägelser eller uppmuntran. Den enda kommunikationen som skedde var när lärare A 

gick runt till de elever som var mer stillastående utan ett direkt uppdrag och gav tips om hur 

de på lättast sätt kunde fånga flaggor till sitt lag. Detta gjorde hon med en jämn spridning över 

båda lagen och till både flickor och pojkar. Det vi generellt såg var att pojkarna i större 

utsträckning utförde aktiviteten individuellt och att flickorna samarbetade mer med varandra. 

 



 17 

Normbrytande/utmanande strategier  

Lektionen som helhet genomsyrades av ett könsneutralt förhållningssätt av lärare A. Ett 

exempel på hur detta tog sig uttryck var i mitten av lektionen då båda grupperna samlades för 

att få lite taktiska tips. Lärare A beskrev då fördelarna med att samarbeta för att samla så 

många flaggor som möjligt och vikten av varje individs aktiva deltagande. Under hela denna 

genomgång riktade lärare A uppmärksamheten till hela elevgruppen och spred blicken jämnt 

över alla elever.  

 

Under den avslutande diskussionen med klasserna gav lärare A eleverna beröm för hur bra de 

hade jobbat under lektionen och att det fungerade otroligt bra med tanke på hur mycket fusk 

som pågått under de föregående gånger de genomfört samma lek. Vidare tog även lärare A 

upp det faktum att den egna klassen (med majoriteten flickor) vann överlägset och gav även 

en kort återkoppling på vad som sades innan lektionen. Hon uppmanade eleverna till att 

reflektera kring hur stor betydelse kön egentligen hade för prestationen men la inte själv 

någon värdering i detta.  

 

3.1.2 Intervju 

Vi träffade lärare A en eftermiddag i oktober. Hon hade haft sina sista lektioner för dagen och 

vi hade tidigare denna dag observerat en av lärare A:s idrottstimmar. Lärare A utbildades på 

GIH under två år och fick sin examen 1985, under de här åren ingick ingen genuskurs inom 

utbildningsramen. Lärare A har efter sin examen arbetat som lärare i idrott och hälsa, tyska 

och hemkunskap samt en tid som biträdande rektor.  

 

Inledningsvis samtalade vi kring företeelser på den lektion vi studerat. Vi frågade då lärare A 

om hon uppfattat att det var någon skillnad på hur killarna och tjejerna förhöll sig till leken. 

Hon beskrev då att hon tyckte att tjejerna var mer mogna medan killarna i större utsträckning 

fuskade. Detta var något som hon tyckte var väldigt tydligt och som hon upplevde väckte 

irritation hos tjejerna. Samtidigt menade hon att det var svårt att registrera detta utifrån att det 

primära var att få aktiviteten att fungera med så många inblandade elever. När vi fördjupade 

diskussionen kring elevernas sätt att reproducera genusordningen framkom det tydligt att 

lärare A ansåg att problemet inte ligger hos eleverna. Hon ansåg att det är ett strukturellt 

problem på samhällsnivå och att det startar från den dagen då våra barn föds. Hon gav 

exempel på hur klädbutiker och leksaksaffärer har en tydlig dikotomi av vad tjejer och killar 

förväntas ha på sig eller leka med. Hon menade vidare att även reklamutformningen ger en 
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tydlig indikation på vad föräldrar ska ge sina barn. Hon beskrev sedan ett exempel på vilken 

reklam hon fått genom åren som riktat sig till hennes döttrar och ifrågasatte i och med detta 

ifall det hade sett likadant ut om hon haft två söner.  

 

För att främja jämställdheten på skolan berättade lärare A att likabehandlingsplanen var 

nyreviderad och att även en genuspedagog fortbildat lärarna i ämnet. Vidare menade hon att 

lärarna tvingas hänga med i jämställdhetsdebatten då eleverna blir mer insatt i dessa frågor 

och att de också ställer krav därefter. Hon berättade om en händelse de haft under sitt 

kärlekstema i år 8 under hemkunskapen då eleverna alltid arrangerar middagar till det 

motsatta könet. Det var då en flicka i årskullen som ifrågasatta heteronormen och varför de 

inte fick laga mat till en person av samma kön. Detta var något som vår intervjuperson tog till 

sig och i nuläget försöker utveckla. Under samma tema har skolan alltid en danstävling i olika 

pardanser som traditionellt sätt genomförs mellan kvinna och man. Lärare A berättade att de 

under danstävlingen har delat upp eleverna i olika grupper ”då har vi liksom haft tre olika 

klasser /.../ vals kille tjej och så vals tjej tjej och kille kille”. 

 

Lärare A upplevde att flickor och pojkar har olika villkor i ämnet idrott och hälsa. ”inte för 

inte är idrott det enda ämnet där killar har högre betyg än tjejer och det säger väl det mesta”. 

Hon menade att pojkar har fördel genom sin fysiska styrka, tyngd och snabbhet i exempelvis 

bollspel och friidrott efter puberteten. Det är även tydligt att pojkarna inte gärna ger sig in på 

de arenor som har en klar koppling till kvinnlighet och därmed hotar deras manlighet. Detta 

tar sig starkast uttryck vid dans menade lärare A, då de flesta pojkar klagar högljutt och 

ifrågasätter de betygsgrundande faktorerna som dans är en del av. Detta berättade hon ger en 

dålig stämning i klasserna och att flickorna blir irriterade över pojkarnas dåliga inställning, då 

hon upplever att de flesta flickor tycker om dans. Då hälsa har fått större utrymme i 

idrottsundervisningen menade hon att flickorna lättare kan hävda sig och att hon generellt sett 

ser att flickorna har lättare för denna typ av skriftliga inlämningsuppgifter. Samtidigt menade 

hon att det är en stor individuell spridning även på dessa uppgifter och att det alltid finns 

undantagsfall inom alla områden.  

 

När vi diskuterade hur hon gör för att främja en jämställd miljö i idrottssalen berättade lärare 

A att hon tycker att den individuella spridningen är den viktigaste aspekten att ta hänsyn till, 

att det inte alltid handlar om kön utan snarare om intresse och tidigare erfarenheter. Eftersom 

skolan hade en väldigt stor idrottssal brukar lärare A ibland dela upp klassen i två grupper och 
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säger då till eleverna att ”ni som vill köra lite hårdare här och ni som vill, ehh, vill öva mer, ta 

det lite mer lugnt, ni kan köra här” och sedan får eleverna själva välja på vilken nivå som 

passar dem bäst. Detta medför att läraren inte behöver ingripa för att grupperna i större 

utsträckning ska bli mer könsintegrerade. Samtidigt påpekade hon att simning är en aktivitet 

där hon sett stora fördelar med att dela upp flickorna och pojkarna. Hon menade att flickorna 

inte känner sig bekväma i badkläder inför pojkarna och att pojkar blir lugnare och inte har 

samma behov av att styla inför tjejerna.  

 

För att lyfta genusmedvetenheten hos idrottslärare menade lärare A att arbetet måste börja på 

lärarutbildningen och när vi frågade om de viktigaste faktorerna för att uppnå en jämställd 

skola svarade hon ”att man tar det här från början /.../ att det finns medvetenhet från början 

bland alla som jobbar”. Lärare A menade att det bara finns fördelar med att ha en mer 

jämställd skola, hon upplever att de normer och strävansmål som finns i skolan idag gynnar 

gruppen flickor och att det även syns i de samlade betygsdokumenten. Faktorer som hon tror 

missgynnar pojkarna är att det krävs att eleverna är duktiga på att ta ansvar, har en utvecklad 

reflektionsförmåga, är självgående och har en god samarbetsförmåga. Hon påpekade även att 

läraryrket har blivit ett kvinnoyrke och att det behövs fler män i skolan. Detta ser hon som ett 

strukturellt problem då löneutvecklingen har halkat efter men hon hoppas på att detta ska 

kunna förändras om yrket fick en större spridning av könen.    

 

3.2 Lärare B 

3.2.1 Observation 

Lektionsbeskrivning 

Lektionen som vi studerade var 50 minuter lång och klassen från år åtta bestod av 22 

deltagande elever, varav sju var pojkar och resterande flickor. Lektionen inleddes av en 

uppvärmning där eleverna fick jogga runt i salen samt göra olika traditionella 

uppvärmningsövningar såsom sidhopp, veva med armarna, höga knän etcetera. Eftersom 

huvudaktiviteten var basket fick de efter en stund fortsätta värma upp med en varsin 

basketboll, då med fokus på olika typer av dribblingar och skott mot salens sex korgar. Efter 

uppvärmningen tränade eleverna på olika typer av skott och roterade mellan korgarna utefter 

lärarens direktiv. Eleverna fick även träna på att rotera med bollen och lär sig hur stegen kan 

utnyttjas i basket. Avslutningsvis delades klassen in i fyra lag som spelade mot varandra i en 

matchliknande situation på helplan, då med målet att eftersträva det färdiga spelet. Till stor 
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del dominerades spelet av pojkarna och endast ett fåtal flickor var inkluderade trots att alla 

deltog.  

 

Lagindelning – Instruktioner 

När lärare B gav instruktioner till hela gruppen använde han sig kontinuerligt av generella 

termer utan att könsmärka dessa och det könsneutrala språket satte fortsättningsvis sin prägel 

på lektionen i sin helhet. När lagen delades in satte sig gruppen könssegregerat och först 

tilldelades alla flickor sin lagfärg och därefter alla pojkar. Detta gjorde att det blev en jämn 

fördelning av flickor och pojkar i alla fyra lagen.  

 

Under matchsituationen stannade läraren upp spelet med jämna mellanrum för att coacha 

eleverna till ett bättre spel och ett ökat samarbete. Han återkom ofta till att uppmana eleverna 

till att passa den person med bästa läge och tog även upp specifika situationer, utan att peka ut 

en enskild elev. Han använde ofta termer som ”det här gäller hela klassen” och ”vem i laget 

har det bästa läget? Passa den!”. 

 

Tillsägelser – Uppmuntran 

När eleverna skulle träna på att rotera med bollen fick hela gruppen tydliga instruktioner om 

att inte skjuta mot korgarna. Detta gjorde direkt en av pojkar som omgående fick en 

tillrättavisning. Några av pojkarna fortsatte ändå att skjuta mot korgarna vilket följdes upp av 

tillrättavisningar. När den första flickan gjorde denna regelöverträdelse tog läraren bollen och 

höll den bakom ryggen och ger då sin tillrättavisning i både ord och handling.  

 

Normbrytande/utmanande strategier  

I lärare B:s fall är det mest signifikanta att han använde ett normbrytande språk då han inte 

könsmärkte en enda instruktion under hela lektionen. Som vi nämnt ovan använde han alltid 

generella termer och gav kontinuerligt lika mycket uppmärksamhet till de båda könen.  

 

3.2.2 Intervju 

Till skillnad från lärare A träffade vi lärare B efter en veckas höstlov. Lärare B 

utexaminerades från GIH år 2002 och under sin utbildning genomgick han ingen genuskurs. 

Han berättade tidigt i intervjun att de under lovet haft en genuspedagog som föreläst för 

personalgruppen på skolan. Han berättade vidare att en mer utvecklad genuspedagogik är ett 

av skolans mål och att de därför valt att kontakta en extern föreläsare ”vi måste ha någon 
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utifrån, någon som faktiskt kommer och ger oss tips på hur vi ska tänka /.../ mer än att bara ge 

killar och tjejer lika mycket utrymme”. I sina resonemang återkom lärare B ofta till att han 

hoppas och tror att han är genusmedveten. Samtidigt tycker han att det skulle vara 

utvecklande och viktigt att be någon observera honom under en längre tid för att bli medveten 

om sitt förhållningssätt till eleverna. 

 

Vi pratade inledningsvis om den lektion vi observerat, det vill säga en basketlektion. Vi 

frågade om han upplevde att han gör skillnad på sitt sätt att förhålla sig till flickor och pojkar 

gällande just bollspel. Lärare B menade att det handlar om tidigare erfarenhet och vana 

snarare än kön men i allmänhet utövar pojkarna bollspel i större utsträckning än flickorna 

både på rasterna och på fritiden. Han försöker kontinuerligt förmedla till eleverna att ta 

hänsyn till varandras förkunskaper gällande alla idrotter men i synnerhet kontaktsporter då 

erfarenhet spelar större roll. ”Om man går på någon som brukar spela fotboll ofta så kan man 

gå på lite hårdare men /.../ om man går på någon som inte brukar spela fotboll så kan man ju 

vänta lite grann”.  

 

När vi frågade vad lärare B uppfattar som de största påverkansfaktorerna till att eleverna 

återskapar föreställningar om kvinnligt och manligt, svarade han, att media har en betydande 

roll i reproduktionen. ”Om man kollar i tidningar, jag menar, hur framställs tjejer i tidningar 

och hur framställs killar.” Vidare resonerade lärare B om hur media skildrar idrotten, att det 

som i störst utsträckning visas och uppmärksammas är de manliga idrottarna och deras 

prestationer. Han menade även att dikotomin tar sig tydligast uttryck i mellanstadiet där 

eleverna har en klar bild av att killar är bäst på idrott. Fotboll är viktigt för eleverna, fortsatte 

lärare B, och även det som avgör hur förväntningar på övriga aktiviteter ser ut. ”Är man 

duktig i fotboll då är man fantastisk och om det är då killarna som är duktigast i fotboll så är 

dom bäst”. Däremot menade han att dikotomin inte har tagit samma fäste i högstadiet, att 

eleverna har vuxit till sig och inte låter kön spela lika stor roll. När det kom till att motivera 

eleverna tycker inte lärare B att det är någon skillnad på hur han motiverar flickor och pojkar 

utan snarare sättet eleverna förmedlar sitt motstånd till aktiviteten på. Han upplever att 

pojkarna puschar varandra till att göra ”onödigt korkade grejer” medan flickorna ”kan gå o 

snacka bort en lektion istället för att faktiskt göra sitt bästa”.  

 

Under vanliga idrottslektioner, menade lärare B, att alla elever oavsett kön har lika villkor. 

Det är först när prestationer som tillexempel löpning ska mätas som det spelar roll, då pojkar 
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som grupp är snabbare och har en större muskelmassa än vad gruppen flickor har. Han 

förtydligade att mätning inte på något sätt påverkar betygssättningen men känner ändå att han 

inte kan ställa samma krav på flickor som pojkar.  

 

Vi har ju *****maran tillexempel som vi har och då kan vi ju inte kräva att tjejerna ska ha samma tider 

/.../ kondition eller muskelstyrka som killar /.../ annars i lektionssituationer så tycker jag inte att det är 

någon skillnad.  

Vi fortsatte att prata om hur villkoren ser ut för de flickor och pojkar som faller utanför 

normen för vad som förväntas av de olika könen. Lärare B upplevde att det är jobbigare för de 

pojkar som inte lever upp till den manliga normen och att de i vissa fall blir mobbade. Han 

uppfattar däremot att tjejer som bryter mot den kvinnliga normen sällan får problem. ”Tjejer 

som inte är som tjejer brukar vara, utan kanske mer tar för sig på ett annat sätt, det upplevs ju 

nästan som bara bra.”  

 

Lärare B ansåg att det är viktigt att vara medveten om att det finns traditionella könsmönster 

för att överhuvudtaget kunna motverka dem. Därför tycker han att det är viktigt att lärare 

överlag får mer utbildning i hur de ska överföra teoretiska kunskaper i praktiska situationer. 

För att exemplifiera detta tog lärare B upp att skolans personal måste ta första steget och 

”försöka finnas i situationer som inte är typiskt manliga och typiskt kvinnliga”. Bland annat 

har flera kvinnliga lärare börjat vara med på bandyplan på rasterna för att visa eleverna att 

även tjejer kan vara med. Vi bad sedan lärare B att konkretisera vad han använder sig av för 

strategier i idrottsundervisningen. Han gav då exempel på hur han brukar introducera hopprep 

för de yngre elevgrupperna, då han ofta möter motstånd från pojkarna som anser att 

aktiviteten är ’tjejigt’. För att ändra deras uppfattning om hopprep ger han då exempel på att 

det är vanlig träning bland kampsportare och att det ger en bra träningseffekt. Samtidigt är 

han medveten om att det är en strategi som kan vara kontraproduktiv ”nu kanske man inte ska 

behöva göra det men nu måste man göra det ibland /.../ så att dom fattar”.  
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3.3 Lärare C 

3.3.1 Observation 

Lektionsbeskrivning 

Lärare C är under observationen mitt uppe i sitt undervisningsblock om kondition och styrka 

och vi mötte gruppen under ett Ki-boxpass. Klassen gick år nio och hade tolv deltagande 

elever varav fem var flickor. (Lärare C hade berättat innan lektionens start att de har väldigt 

små klasser på skolan och ett ungefärligt elevantal på 17 elever per klass).  

 

Uppvärmningen bestod av gymparörelser som eleverna själva ledde i två olika grupper. De 

turades om att leda och lärare C rörde sig runt i rummet och uppmuntrade eleverna till att 

lyssna på pulsen i musiken för att aktivera hela kroppen och förbereda alla muskelgrupper för 

den kommande boxen. Under box-passet arbetade eleverna två och två i fyra olika set innan 

lektionen avslutades med en nedvarvning som instruerades av lärare C.       

 

Lagindelning – Instruktioner 

I uppdelningen av uppvärmningen delade lärare C in klassen på samma sätt som lärare B, 

först alla flickor och därefter alla pojkar. Detta medförde att det blev en jämn fördelning av de 

båda könen i uppvärmningsgrupperna. När eleverna sedan skulle delas in två och två ställde 

hon upp alla på en rad och delade in efter längd och kroppsbyggnad. Det medförde att nästan 

alla par blev könsintegrerade, bortsett från ett par som bestod av två pojkar. Ingen av eleverna 

reagerade på resultatet av indelningen.  

 

Inför varje nytt set skedde en ny instruktion, hon visade då på olika elever hur detta set skulle 

utföras och gick igenom tekniken för mitzhållare och den elev som skulle utföra slag och 

sparkar. Dessa instruktioner genomfördes med samma retorik som lärare B, det vill säga 

könsneutralt. För att exemplifiera hur detta tog sig uttryck säger hon bland annat ”akta 

underlivet, speciellt pojkarna, eller flickorna också för den delen” när hon instruerade 

grensparken för klassen.   

 

Tillsägelser – Uppmuntran 

Till skillnad från lärare B, uppmuntrade lärare C elevgruppen hela tiden. Hon använde snabba 

och uppmuntrande kommandon under hela lektionen som ”Kom igen!”, ”Öka!”, ”Tempo!”, 

”Bra jobbat!”. Vidare uppmanade hon även eleverna att peppa varandra inom paren.   
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Normbrytande/utmanande strategier  

Lärare C:s agerande och interaktion med eleverna visar att hon har ett individbaserat tänk när 

det gäller fysisk kapacitet. Detta tydliggjordes när hon delade in paren inför boxseten. Precis 

som lärare B använder även hon ett könsneutralt språk till eleverna och ger lika stor 

uppmärksamhet till alla. Vi uppfattade inte att lärare C hade några skilda förväntningar på 

flickor och pojkar under lektionen.  

3.3.2 Intervju  

Precis som lärare B träffade vi lärare C efter en veckas lov. Lärare C tog sin examen 2007 och 

precis som vår pågående utbildning var den fyra och ett halvt år och innehöll 

genusundervisning. Hon var väldigt nöjd med genuskursen/kurserna och berättade att hon 

ständigt har sina genusglasögon på sig.  

 

Precis som de föregående intervjuerna inledde vi även detta samtal med att diskutera den 

lektion vi observerat en vecka tidigare. Vi frågade då om indelningen av par för att säkerställa 

att vi uppfattat hennes indelningsstrategi på rätt sätt, vilket hon bekräftade. Lärare C berättade 

att det är viktigt att eleverna har liknande kroppsbyggnad och längd och att kön inte har någon 

primär betydelse. ”Jag försöker alltid se eleverna som personer och inte som kön”. Dock 

påpekade hon att vissa elever har svårt att anpassa sig till sin boxpartner och då kan hon göra 

undantag i sitt sätt att dela in klasserna. En annan strategi hon använder för att utmana de 

traditionella könsmönstrena är att hon väljer termer som van och ovan i sin undervisning 

istället för att könsmärka elevernas prestation. Vid exempelvis bollspel skulle hon aldrig 

kunna tänka sig att säga att killarna spelar på ena sidan och tjejerna på den andra, hon menar 

att det finns lika mycket duktiga tjejer som killar och att erfarenhet, intresse och vana har 

större betydelse för att få ett bra spel.  

 

Jag hoppas inte att det är såhär bland skolorna, många säger såhära, aa så får killarna köra där, så får 

tjejerna köra där, precis som att man vedertaget tar att det liksom, killarna dom är mycket bättre än vad 

tjejerna är men så är det ju inte. 

  

När vi diskuterade vidare kom vi in på aktivitetens betydelse för skapandet av kön menade 

lärare C att det är lärarens ansvar att introducera nya aktiviteter utan att könsmärka dem.  
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Jag tror att det handlar mycket om hur man presenterar det som lärare, att man inför varje moment /.../ här 

finns det vana och här finns det ovana och nu kör vi.  

 

För lärare C är det väldigt viktigt att hennes elever är medvetna om att hon inte gör skillnad 

på kön och detta är något hon deklarerar så fort hon möter nya grupper i år sju, ”jag är tydlig 

med, i sjuan när jag får mina elever, att jag säger att, jag ser inte er som kille och tjej utan jag 

ser er som personer.” Trots att lärare C arbetar aktivt för en jämställd undervisning har hon 

ingen direkt uppfattning om hur skolan ställer sig i de här frågorna. Under intervjun kan hon 

inte minnas att hon någon gång under sina tre år på skolan fått några direktiv från ledningen 

gällande jämställdhet ”mer än att vi bara ska ha ett sånt förhållningssätt men att man säger till 

eleverna att det inte spelar någon roll om du är kille eller tjej.”  

 

När vi frågade om hon uppfattar att flickor och pojkar har olika villkor i ämnet idrott och 

hälsa blev hon märkbart provocerad och svarade: ”Nej det är vad man gör det till. Nej 

verkligen inte, det ligger helt hos läraren tycker jag. Annars är det en felbedömning, då har 

man läst kursplanen helt galet om det ska gynna ett visst kön.” Lärare C ansåg att hennes 

elever överlag har ett förhållandevis normbrytande mönster gällande reproduktionen av 

föreställningarna om kvinnligt och manligt. Hon upplever inte att det blir någon tydlig 

dikotomi mellan könen, i alla fall inte under hennes lektioner i de flesta grupperna men 

påpekar dock att hon har en grupp med väldigt tydliga könsroller. Hon beskrev elevernas 

beteenden som typiska tjejiga och killiga där killarna tar mycket plats och tjejerna drar sig 

undan trots att hon ofta uppmanar tjejerna till att bli mer aktiva och ta för sig. För de elever 

som agerar normbrytande, oavsett om det är tjejer eller killar, upplever lärare C inte att de får 

några problem från de övriga eleverna. Enligt henne är eleverna självsäkra och vågar stå för 

vilka de är. Det som hon tror påverkar hur grupperna är och förhåller sig till varandra är dels 

de olika individerna men även hur de övriga lärarna arbetar med genus i klassen.   

 

Under hela intervjun återkom lärare C till vikten av utbildning inom genusområdet. Trots att 

hon själv är väldigt nöjd med sin utbildning tror hon att fortbildning skulle ge en ökad 

genusmedvetenhet hos fler idrottslärare. Hon tyckte exempelvis att GIH:s idrotts- och 

hälsokonvent skulle kunna vara ett bra forum att diskutera dessa frågor idrottslärare emellan, 

och att det är genom den muntliga interaktionen som lärare faktiskt befäster dessa kunskaper 

bäst.  
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3.4 Övriga noteringar 

Efter att vi avslutat intervjun med lärare C framkom information som vi tycker är primärt för 

vidare diskussion. Detta framkom efter att vi stängt av diktafonen och därför väljer vi att 

skriva det under denna rubrik. En möjlig anledning till att det inte togs upp under pågående 

intervju kan vara att våra frågor var fokuserade mot idrott och hälsa.  

  

Lärare C berättade att hon i sin svenskundervisning har använt sig av boken Tusen gånger 

starkare för att ge eleverna en bild av hur genusordningen kan ta sig uttryck i skolan. Hon har 

sedan följt upp detta med undervisning som lyft elevernas medvetenhet kring media och hur 

kvinnor och män framställs och vilka egenskaper som tillskrivs de olika könen. Detta har 

väckt mycket känslor hos eleverna och lärare C menade att de fått upp ögonen för hur de här 

strukturerna kan se ut. 

3.5 Resultatsammanfattning 

Några centrala punkter som vi valt att lyfta fram i vår resultatdel är att lärarna i vår studie 

anser att kön inte är avgörande för prestation och kunskap i ämnet idrott och hälsa, utan det 

som avgör är tidigare erfarenheter. De menar även att könsmönster skapas utifrån den kontext 

som eleverna befinner sig i och att det är strukturer som återfinns i hela samhället som 

upprätthåller föreställningarna om kvinnligt och manligt. Två av lärarna anser att flickor och 

pojkar har olika förutsättningar och därmed olika villkor i idrott och hälsa. De baserar detta på 

pojkars fysiska styrka och snabbhet, medan en av lärarna menar att det är upp till läraren att se 

till att de olika förutsättningarna inte skapar olika villkor för eleverna. För att skapa en mer 

jämställd skola tar två av lärarna upp vikten av att ha en jämnare könsfördelning hos 

skolpersonalen. Detta menar en av lärarna skulle öka statusen på läraryrket. Utmärkande för 

vår observationsdel är att samtliga lärare använder sig av ett könsneutralt språk samt delar in 

sina klasser i grupper som ger en jämn könsfördelning oavsett aktivitet. Det som lärarna i vår 

studie tar upp som den viktigaste faktorn i att göra lärare mer genusmedvetna är utbildning 

och fortbildning.  
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4 Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur genusordningen tar sig uttryck i ämnet idrott och 

hälsa. Som utgångspunkter har vi valt att observera hur tre olika idrottslärare reproducerar 

föreställningar om kvinnligt och manligt i sin undervisning och på vilket sätt deras 

genusmedvetenhet påverkar förhållningssättet. Vidare har vi undersökt vilka strategier lärarna 

har för att utmana de traditionella könsmönstrena. De analysverktyg vi kommer att använda 

oss av i diskussionen bottnar i Hirdmans teori om genussystem och tidigare 

forskningsresultat. Yvonne Hirdmans teori grundar sig på en rad olika föreställningar om vad 

som anses kvinnligt och manligt. Genussystemet är baserat på två grundkonstruktioner; 

dikotomin (isärhållandet) och den manliga överordningen i förhållande till kvinnan. Dessa 

föreställningar upprätthålls genom vad Hirdman kallar för genuskontraktet.  

 

Den tidigare forskning vi valt går i linje med Hirdmans teori och ger en tydlig indikation på 

att kön i allra högsta grad reproduceras inom ämnet idrott och hälsa. Forskningen visar att 

idrottslärare omedvetet förhåller sig olika till pojkar och flickor och att genusregimen 

upprätthålls av såväl lärare som elever. Resultatet av vår studie ger en annan indikation av 

idrottslärares förhållningssätt och medvetenheten kring genusordningen, men med en 

urvalsgrupp av tre idrottslärare ger det naturligtvis inget generaliserbart resultat. 

Helhetsintrycket av de lärare som deltog i vår studie har enligt vår uppfattning ett utmanande 

förhållningssätt mot de traditionella könsmönster som finns i ämnet idrott och hälsa. De 

aspekter som vi kommer lyfta i diskussionen är små omedvetna processer som lärarna 

återskapar men som resultatet visar är det en grupp lärare med väldigt hög genusmedvetenhet.     

 

De tre idrottslärare vi mött under studieperioden för uppsatsen är utexaminerade under tre 

olika studieupplägg från GIH. Lärare A och B har från sin arbetsplats fått fortbildning inom 

genus medan lärare C har genomgått genusundervisning vid GIH på minst fem poäng 

(nuvarande sju och en halv högskolepoäng). Utifrån våra observationer och intervjuer av/med 

lärarna uppfattar vi dem som genusmedvetna i deras undervisning samt resonemang. Den 

lärare som avviker tydligast från den tidigare forskningen vi presenterat är lärare C som i både 

ord och handling på ett väldigt tydligt sätt markerar att hon inte gör någon skillnad på kön, 

utan i första hand ser eleverna som individer, vilket hon också tydliggör för sina elever.  
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Centralt vid samlingar under våra observerade lektioner var att pojkar och flickor satt åtskilda. 

Då ingen verkade vilja bryta mönstret tolkar vi detta som ett naturligt och invant beteende 

från både lärarens och elevernas sida. Detta är ett tydligt exempel på vad Hirdman menar med 

dikotomin inom genussystemet. Alla tre lärarna har olika sätt att samla sina elevgrupper vilket 

gör att isärhållandet syns mer eller mindre tydligt. Lärare A samlade sin grupp på en lång rad, 

lärare B i en cirkel och lärare C samlade gruppen ostrukturerat framför sig på golvet. Detta 

medförde att det inte blev en lika tydlig gräns mellan flickor och pojkar i lärare C:s fall då 

eleverna satt mixade i mitten, även om ena sidan till stor del bestod av flickor och den andra 

av pojkar. Att lärarna låter eleverna sitta på detta vis kan tolkas som att det är normativt att 

låta flickor och pojkar vara åtskilda och också något eleverna finner sig bekväma i. När lärare 

B och C delade in klassen i olika grupper var det ändock tydligt att lärarna här gjorde aktiva 

val för att bryta dikotomin och få grupperna jämnt könsfördelade. Ett annat sätt att se på 

företeelsen är att det ger en kontraproduktiv effekt då lärarna utgår från att pojkar och flickor 

inte har samma eller lika stora erfarenheter. På det sättet tar lärarna förgivet att delningen 

resulterar i att lagen blir jämna i prestationsförmåga. 

 

Lärarna som deltog i studien Queering physical education såg gruppen flickor som en 

homogen grupp och pojkar som en annan, och delade upp eleverna därefter. Denna strategi 

användes för att minska pojkarnas dominans i idrottssalen och lärarna visste inte riktigt hur de 

annars skulle kunna göra för att minska pojkarnas övertag. Denna argumentation återfinns 

inte i vår studie, då lärarna snarare framhäver erfarenheter, individer och fysiska egenskaper 

beroende av aktivitet. Detta är något som lärare A, B och C är ense om och en uppdelning av 

könen sker endast i specifika situationer, till exempel simning. Genom att lärarna i vår studie 

inte i första hand ser eleverna som kön utan som personer utmanar de den rådande 

könsmaktsordningen och också den hegemoniska idrottsdiskursen.  

En central iakttagelse som vi gjort under studietiden är att vi uppfattar lärarnas språkbruk som 

könsneutralt. Detta tar sitt tydligaste uttryck när lärarna peppar och instruerar sina elever 

under lektionerna, men också när de resonerar i intervjusammanhangen. Bollspel som 

vanligtvis är präglat av den hegemoniska idrottsdiskursen, som både Fagrell och Öqvist 

skriver fram i sin forskning, utmanas av lärare B då han ständigt använder könsneutrala 

begrepp när han instruerar aktiviteten. Wright och King menar i sin studie att flickor och 

pojkar uppmanas och uppmuntras på olika sätt och även att manliga och kvinnliga 

idrottslärare har skilda retoriska egenskaper. Av de tre deltagande idrottslärarna i vår studie är 

en man och två kvinnor, och vi kan inte se någon skillnad på hur det använder språket eller 
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bemöter elevgrupperna. I intervjuerna framkommer det att detta sker per automatik för lärarna 

och att de själva inte reflekterar över att de inte väljer att genusifiera aktiviteter eller 

instruktioner.  

 

Att flickor anses som mer skötsamma och omhändertagande än pojkar återfinns i ett flertal 

olika studier. Denna föreställning är något som även tar sig uttryck i vår studie då lärare A 

gick igenom närvaron med klassen, hon stod då hela tiden vänd mot flickorna. Under resten 

av genomgången stod hon fortsatt vänd mot flickorna och endast när reglerna för aktiviteten 

skulle repeteras vände hon blicken mot den sida där pojkarna satt. Detta tolkar vi som en 

reproduktion av genuskontraktet eftersom läraren omedvetet men tydligt visar att flickorna är 

de som håller reda på exempelvis närvaron medan hon förväntar sig att pojkarna kommer att 

göra regelöverträdelser. Under genomgången stod några pojkar bakom lärare A:s rygg och 

lyssnade inte alls på vad hon sa. Till en början sa lärare A till pojkarna att sätta sig med 

gruppen men då pojkarna inte lyssnade på detta fortsatte hon sin genomgång utan deras 

uppmärksamhet. Detta kan tolkas som en reproduktion av föreställningen att pojkar är mer 

aktiva och regelbrytande och bottnar i resonemanget att flickor och pojkar är och agerar på ett 

visst sätt utifrån ett homogent synsätt. Dessa uttryck och tankesätt återfinns hos lärarna som 

ingick i KIS-projektet. Att flickor uppfattas som den grupp som vanligen följer regler och är 

skötsam återskapas även under lärare B:s lektion genom en tillrättavisning. Några pojkar i 

klassen hade vid ett flertal tillfällen brutit en och samma regel under lektionen, vid de flesta 

av dessa regelöverträdelser tillrättavisade lärare B pojkarna muntligt. När den första flickan 

upprepade pojkarnas beteende tog lärare B ifrån henne bollen och ger henne då 

tillrättavisningen genom både ord och handling. Utifrån den här situationen tolkar vi det som 

att flickan i fråga utmanar de traditionella könsmönstrena och följer den hegemoniska 

idrottsdiskursen. Vi tolkade det även som att flickan vid det här tillfället handlade utifrån hur 

pojkarna uppträdde, som i vissa fall klarade sig utan konsekvens för sitt agerande. 

Konsekvensen av händelsen blev istället att läraren legitimerade pojkarnas beteenden men 

samtidigt visade att han hade högre förväntningar på hur flickan skulle förhålla sig till 

reglerna. Trots denna konkreta händelse kan vi inte se att det här skulle vara ett generellt 

beteende hos lärare B, då vi endast baserar våra tolkningar på just detta tillfälle och en 

händelse.   

 

I frågan om hur eleverna återskapar de rådande normer som finns om kvinnligt och manligt 

skiljer sig lärarnas utsagor något. Lärare A menar att eleverna själva lever i det och att det är 
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en ständigt pågående process och struktur som återskapas på många olika arenor i elevernas 

vardag. Hon gav några exempel på hur hemmet, klädkoder och hur reklam genusifieras och 

hon menar att eleverna självklar påverkas av detta. Lärare B har ett liknande resonemang, 

men lyfter främst fram media som en del i återskapandet av kön. Han menar att bland annat 

dokusåpor ger en tydlig indikation på vad som förväntas av flickor och pojkar och även hur de 

ska agera med och mot varandra i olika sammanhang. Lärare C menar att eleverna påverkas 

av människor runt omkring sig, hur de övriga lärarna arbetar med eleverna för att lyfta deras 

medvetenhet och att det till mångt och mycket inte beror på eleverna i sig. Lärarna väljer att 

uttrycka sig på olika sätt om den rådande könsmaktordningen, men resonemangen bottnar till 

stor del i vad vi tolkar som Hirdmans teori om genussystem. Även fast lärarna inte uttrycker 

sig i Hirdmans terminologi uppfattar vi att de beskriver just de företeelser och bärande krafter 

som återfinns i historikerns forskning. Under just dessa passager blir det tydligt att lärare C 

har en god kännedom om genusvetenskapen, då hon konsekvent använder begrepp som 

förekommer inom genusdiskursens ramar. Då hon är den enda av de tre lärarna som 

genomgått GIH:s genuskurs tolkar vi det som att hon därför känner sig komfortabel med 

språkbruket och även dess betydelse för vidmakthållande av könsordning och återskapande av 

kön. Vikten av utbildning och fortbildning är något vi kommer att behandla längre fram i 

diskussionen.  

 

Det tydligaste ställningstagandet gällande flickor och pojkars villkor i idrottsämnet gör lärare 

C som menar att det är helt upp till läraren att se till att alla elever möts med lika villkor i 

idrottsundervisningen. Att göra skillnad på villkor för de olika könen är endast en feltolkning 

av styrdokumenten enligt lärare C. Hon menar att det finns fysiska skillnader men att det inte 

ska påverka villkor och förutsättningar för eleverna, allt ansvar ligger hos läraren. Detta var 

också något som blev tydligt under vår observation. Hon har ett förhållningssätt till 

elevgruppen som visade att hon hade samma förväntningar på alla elever och att styrka och 

kondition är individbaserat. Hon menar att det finns många killar som är starkare än tjejer 

men även tjejer som är starkare än en del killar där vanan blir avgörande för vad som 

förväntas av eleverna. Lärare C:s utsaga kring villkor bryter väldig tydligt mot vad den 

tidigare forskningen beskriver om lärares och elevers förhållningssätt. Bland annat visar 

artikeln The gendering of abilities in Senior PE att idrottslärarna tar för givet att flickor och 

pojkar besitter olika förmågor och därmed ska bedömas på olika grunder. KIS-projektet och 

De små konstruktörerna ger en indikation på att även eleverna återskapar dessa 

föreställningar. När lärare C diskuterade kring just detta fick även vi, som författare och 
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blivande idrottslärare, en tankeställer kring våra egna föreställningar. Det blev då extremt 

tydligt att det är läraren som bär ansvaret både för elevernas möjligheter och för tolkningen av 

styrdokumenten. Efter att lärare C gjort detta uttalande insåg vi hur starkt och viktigt detta var 

för henne och också vilken möjlighet vi själva har att undervisa med samma övertygelse och 

inställning. Både lärare A och B däremot anser att flickor och pojkar har olika villkor och 

baserar detta utifrån pojkars fysiska kapacitet och styrka. Lärare B använder samma strategi 

som skrivs fram i KIS-projektet som handlar om att sänka kraven på flickor. Han menar att 

han inte kan ställa samma krav på flickornas kondition och stryka vid de tillfällen han väljer 

att mäta till exempel olika friidrottsgrenar. Även lärare A menar att pojkar har fördel i bland 

annat friidrott och bollspel eftersom de är starkare och snabbare än gruppen flickor. Detta 

uppfattar vi är ett vanligt tankesätt hos idrottslärare. Däremot menar lärare A att pojkar 

missgynnas i övriga skolämnen som utformas efter egenskaper som eget ansvar, 

samarbetsförmåga och analytisk förmåga. Dessa egenskaper, menar lärare A, framträder 

tydligare hos gruppen flickor även om det finns undantag. Denna föreställning om hur flickor 

och pojkar är tas upp i KIS-projektet.    

 

Under de lektioner vi studerat kan vi se vissa tendenser av att aktiviteten har betydelse för 

könens dominans eller ickedominans. Tydligast dikotomi blev det på lärare B:s lektion då 

aktiviteten var basket. Att bollspel domineras av pojkar återfinns bland annat i Öqvists studie 

som bland annat beskriver hur orden kärring och hora används i större utsträckning under just 

lagspel. Ordens betydelse, enligt Öqvist, är då definitionen av dåligt spel och används av 

pojkarna till varandra och genom detta markeras den manliga överordningen. Vi uppfattar inte 

att lärare B har någon klar strategi för att utmana pojkarnas dominans men han förstärker inte 

heller bilden av att pojkarna skulle ha ett bättre spel än flickorna. Ett enkelt sätt för lärare att 

bryta könsmaktsordningen inom bollspel skulle kunna vara att bestämma att bollen måste 

passera genom alla spelar i laget innan laget får göra mål. Vår tanke med det är att möjliggöra 

en större integrering mellan eleverna och låta flickornas inblandning bli avgörande för en 

potentiell målchans.   

 

Under lärare A:s lektion blev dikotomin inte lika tydlig som hos lärare B men ändock 

påtaglig. Klasserna samarbetade bra tillsammans men sällan över könsgränserna. Vi 

uppmärksammade att det samarbete som skedde i lagen främst fanns mellan flickorna och att 

pojkarna i större utsträckning, vad vi uppfattade det som, litade på sin egen snabbhet för att 

fånga flest flaggor. Om pojkarna valde att samarbeta med någon annan var det alltid med en 
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annan pojke. Under intervjun diskuterade vi ifall lärare A upplevt att eleverna förhöll sig olika 

till aktiviteten vilket hon inte registrerat då hon hade fullt fokus på att få lektionen att fungera. 

Samtidigt var hon medveten om att eleverna är medskapare till den rådande genusordningen. 

Trots att isärhållandet är framträdande under den här leken suddar den till viss del ut 

pojkarnas dominans. Detta sker genom att alla elevers aktiva deltagande blir avgörande för att 

leken ska fungera. Lärare A fångade upp denna aspekt inför alla elever under den sista 

samlingen. Hon beskrev då de kommentarerna hon inledningsvis fått från några pojkar som 

var övertygade om att deras klass skulle förlora och att antagandet var baserat på klassens 

tjejdominans, men att det inte fick någon avgörande betydelse i aktiviteten. Detta ser vi som 

en strategi för lärare A då hon tydligt markerar att kön inte primärt behöver likställas med 

prestation. Genom detta agerande lyfter hon även elevernas medvetenhet om deras egna 

föreställningar. Klassen som lärare A undervisade i var den enda gruppen som var 

överrepresenterade av det ena könet i vår studie. Det medförde också att hon var den enda, 

som under vår observation, behövde hantera en såhär specifik situation.  

 

Lärare C:s lektion bestod av två genusifierade aktiviteter; dans och boxning. Vid 

intervjutillfället menade hon att hur aktiviteten tas emot av eleverna beror på hur man som 

lärare introducerar den. Vår känsla, utifrån elevernas respons, var att det inte låg någon 

könsmärkt laddning i aktiviteterna, och det menar vi, stärker lärare C:s utsaga. Eftersom lärare 

C arbetar aktivt för att lyfta elevernas genusmedvetenhet som en integrerad del av sin 

svenskundervisning tror vi att även detta kan ha medfört att eleverna tillåter varandra att 

handla könsgränsöverskridande. Att informationen framkom efter avslutad intervju visar även 

på studiens begränsningar och med ett bredare perspektiv hade helheten kunnat behandlats på 

ett annat sätt. Det går inte att plocka genus ur sitt sammanhang utan det måste ses som en del 

av människors struktur.  

Den tidigare forskningen ger en klar indikation på att aktiviteten har en avgörande roll i 

återskapandet av kön. Dessa föreställningar är något som både elever och lärare reproducerar. 

Utifrån våra observationer och intervjuer tolkar vi att aktiviteten i sig kan avgenusifieras i viss 

mån genom lärarens presentation men givetvis kan vi inte bortse från till exempel media eller 

hemmets påverkan. För att detta ska få största effekt tror vi att det är viktigt att implementera 

detta så tidigt som möjligt hos eleverna innan föreställningarna hinner cementeras.   

 

Ett tankemönster som återfanns hos både lärare A och lärare B är att en jämnare 

könsfördelning mellan lärarna kan medföra en ökad jämställdhet. Detta är ett exempel som 
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visar hur starkt genussystemet fortfarande är. I lärare B:s utsaga angående detta menar han att 

en kvinnlig idrottslärare skulle ge en ökad bredd av aktiviteter inom idrott och hälsa. I nuläget 

berättade lärare B att det är tre manliga idrottslärare med bollspelsbakgrund och att 

exempelvis gymnastik och dans skulle komplettera den nuvarande idrottsundervisningen. Det 

här kan tolkas som att lärare B har en föreställning om att kvinnor generellt sätt har dessa 

kvaliteter av sin natur och trots att lärare B är en, vad vi uppfattar som, genusmedveten 

idrottslärare lyser ibland föreställningarna kring kvinnligt och manligt igenom. Lärare A 

menar i sin utsaga att läraryrket har blivit ett kvinnoyrke och att det behövs fler män i skolan 

för att göra yrket och löneutveckling mer jämställt. Detta är en tydlig reproduktion av 

patriarkala maktstrukturer där kvinnan är underordnad mannen, här framträder alltså 

genussystemet i sin prydno. Lärare A lägger, vad vi tolkar, en omedveten värdering i att fler 

män i skolan skulle vara den avgörande faktorn för en löneökning. Hirdman menar att 

mannen som norm för det eftersträvansvärda återspeglas i bland annat ekonomiska ordningar 

vilket tar sig ett väldigt tydligt uttryck i lärare A:s utsaga.     

4.1 Avslutning 

Det ständigt återkommande temat under våra intervjuer är vikten av fortbildning och 

utbildningen. Både lärare A, B och C är överens om att detta skulle medföra en ökad 

genusmedvetenhet hos idrottslärare. Precis som Larsson menar lärare B att det kan vara svårt 

att koppla den teoretiska kunskapen till praktiska situationer, vilket också indikerar att GIH:s 

genuskurser med fördel skulle kunna innehålla ett praktiskt block. Resultatet i vår studie visar 

att utbildning ger en ökad genusmedvetenhet hos lärare trots att omedvetna processer och 

föreställningar förekommer. Flera av de studier som återfinns i den tidigare forskning vi valt 

ut tar också upp denna aspekt och för att överhuvudtaget kunna sträva mot en jämställd 

undervisning krävs det att genusvetenskap prioriteras i utbildningssituationer. Lärarna kan 

arbeta mycket med genus men även få eleverna engagerade och uppmärksamma de strukturer 

och förväntningar som finns. Utan det engagemanget från eleverna uppstår två krafter som 

strider mot varandra, vilket skulle kunna leda till att arbetet med genus inte utvecklas.    

 

Resultatet i vår studie skiljer sig ganska mycket från tidigare forskning. Trots detta återfinns 

ändock en viss grad av reproducerande föreställningar hos lärarna i studien, vilket vi har valt 

att lägga fokus på i vår diskussion. Som vi tidigare skrivit fram ger inte studien något 

generaliserbart resultat, men den kan ändå ge bidrag till vidare diskussion. Om det faktum att 

de tre idrottslärare som deltagit i vår studie är ett undantag från generella uppfattningar kan vi 
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inte veta, utan vår förhoppning är att dessa belyser en positiv trend i utvecklingen av svenska 

skolors jämställdhetsarbete.   

  

För att sluta där vi började uppfattar vi, precis som personalen på Björntomten och Tittmyran 

uppmärksammade, att det krävs en medvetenhet om genusordningen för att kunna utmana 

den. Däremot kan det vara svårt att som enskild lärare vara den enda som utmanar de 

traditionella könsmönstrena. Vår uppfattning är att det krävs att hela skolans personal strävar 

åt samma håll och sluter upp i ett aktivt jämställdhetsarbete.  
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 Bilaga 1 

Litteratursökning 

 

Syfte och frågeställningar:  

 

Syftet med studien har varit att undersöka hur genusordningen kan ta sig uttryck i ämnet idrott 

och hälsa. Detta har lett fram till följande frågeställningar: 

 På vilket sätt upplever lärarna att eleverna återskapar existerande normer kring 

kvinnligt och manligt? 

 Hur påverkar idrottslärares medvetenhet om genus deras ställningstaganden och 

förhållningssätt på idrottslektionen? 

 Vilka strategier har idrottslärare för att utmana de traditionella könsrollerna i 

ämnet idrott och hälsa? 

 Vad anser idrottslärare om flickors och pojkars villkor i ämnet idrott och hälsa? 

 

Vilka sökord har du använt? 
Genus, idrott och hälsa, gender, physical education, lärare, teachers, power, boys, issue, Yvonne 

Hirdman, Håkan Larsson, Birgitta Fagrell, Anna Öqvist. 

 

Var har du sökt? 
GIH:s bibliotekskatalog, CSA = ERIC, PsycINFO, Sociological Abstracts, Stockholms 

stadsbibliotek. 

 

Sökningar som gav relevant resultat 
CSA, ERIC: Gender and physical education and power  

CSA, ERIC: Gender and teacher and physical education 

CSA, ERIC: Gender issue and boys and teachers 

GIH: Genus + idrott och hälsa + lärare 

 

 

Kommentarer 
Det finns väldigt mycket forskning inom genus tillgängligt. Det svåra i processen var att hitta 

sökningar med fokus på lärare inom idrott och hälsa. Vi valde i stor utsträckning att titta på 

studiers referenslistor och söka på forskare som vi vet tittat på kopplingen mellan idrott och 

hälsa och genus.  
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Bilaga 2 

Intervjufrågor. 

1. Hur arbetar din skola för främja jämställdheten? 

- Hur realiseras det i idrott och hälsa? 

- Hur arbetar skolan som helhet för att ge lika villkor för tjejer och killar? 
 

2. Vad anser du är viktigast att eleverna får med sig från ämnet idrott och hälsa? 

- Hur skulle du definiera samarbete? 

- Vilka ämneskunskaper tycker du är viktigast att eleverna får med sig? 

- Vad har du för lektionsinnehåll för att uppfylla det här? 

- Vad uppfattar du att eleverna tycker är roligast?  

- Hur definierar du genusperspektiv? På vilket sätt påverkar det undervisningen? 
 

3. Hur gör du för att aktivera alla elever i din undervisning? 

- Vad upplever du är svårast med att få alla delaktiga? 

- Upplever du att det är någon skillnad på att motivera killar och tjejer. Hur gör 

man då för att nå alla? Finns det några strategier? 

- Hur tänker du när du gör dina lektionsplaneringar?  
 

4. På vilket sätt ser du på flickor och pojkars förmågor i ämnet idrott och hälsa? 

- Vilka likheter och skillnader finns det mellan könen? Hur tar de sig i så fall 

uttryck? 

- Hur ser du på flickors och pojkars villkor i ämnet? (Har de lika villkor?) 

- Vad finns det för fördelar med en mer jämställd undervisning?  

- Finns det några tydliga skillnader och likheter i hur flickor och pojkar 

responderar till olika aktiviteter? 

- Finns det några tydliga skillnader och likheter i hur flickor och pojkar agerar 

under olika aktiviteter? 
 

5. Beskriv hur du ser på genus och dess implementering i ämnet idrott och hälsa. 

- Hur använder du dig av den genusundervisning du fick på lärarutbildningen? 

- Vad skulle göra att idrottslärare blev mer genusmedvetna?   

- Har flickor och pojkar lika villkor i ämnet? På vilket sätt? 

- På vilket sätt upplever du att idrottslärares medvetenhet kring genusfrågor 

påverkar undervisningen?  
 

6. På vilket sätt medverkar eleverna till att skapa klyftor mellan könen? 

- Vad tror du påverkar elevernas sätt att återskapa normerna kring kvinnligt och 

manligt?  

- I vilka situationer blir det här tydligast?  

- Ser du att det finns några problem för de elever som inte faller under normerna 

kring föreställningarna av kvinnligt och manligt? 
 

7. Hur tycker du att man, som lärare, ska arbeta för att utmana de traditionella 

könsmönstrena?  

- Hur kan det uppnås genom idrottsundervisningen?  

- Vad är de viktigaste faktorerna för att få en mer jämställd skola?  

- Vilka strategier har du för att utmana dessa (traditionella könsmönstrena) i din 

undervisning? 
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Bilaga 3 

Observationsschema 

 

Observatörens namn:   Tidpunkt:   Plats: 

 

Kategori Läraragerande 

 

 

Lagindelning - Instruktioner 

 

 

 

 

 

Tillsägelser - Uppmuntran 

 

 

 

 

 

Normbrytande/utmanande strategier 
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Kategoribeskrivning: 

 

Lagindelning – Instruktioner: 

 

Under denna kategori kommer vi att studera hur läraren delar in lag och ger elevgruppen 

instruktioner. Med utgångspunkt kommer vi att använda oss av begrepp som förekommer i 

genusdiskursen såsom, genuskontraktet, dikotomin och genusordningen. 

 

Tillsägelser – Uppmuntran: 

 

Interaktionen mellan lärare och elever pågår under hela lektionen, då i synnerhet kopplat till 

feedback och bekräftelse av specifika beteenden och situationer. Under denna kategori 

kommer vi att studera hur detta tar sig uttryck utifrån följande begrepp, genusordningen, 

genusifieringen och den hegemoniska idrottsdiskursen. 

 

Normbrytande/utmanande strategier: 

 

Under denna kategori vill vi se hur läraren aktivt jobbar för att utmana de traditionella 

könsmönstrena som återfinns i begreppsbeskrivningen.  

 


