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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att få kunskap om flickor och pojkar har olika åsikter om ämnet idrott 

och hälsa och hur villkoren ser ut. För att svara på mitt syfte har jag gått utifrån två 

frågeställningar: Vad anser pojkar och flickor om ämnet idrott och hälsa? Är lektionerna 

upplagda med lika villkor för bägge könen inom ämnet idrott och hälsa?  

Metod 

Till denna studie användes det kvalitativ metod. Intervjuerna gjordes på två högstadieskolor i 

Stockholm. Tre flickor och tre pojkar i årskurs åtta blev intervjuade. Det ställes sammanlagt 

sjutton frågor till informanterna och intervjuerna spelades in samt antecknades.  

Resultat 

Det viktigaste resultatet som framkom var att lektionerna mest präglades av bollaktiviteter.  

De flickorna som blev intervjuade tyckte inte om att det förekom mycket bollaktiviteter. Det 

var skillnad på flickors och pojkars tyckande om ämnet idrott och hälsa samt att lektionerna 

inte riktigt var på lika villkor. Detta kom jag fram till genom informanternas intervjusvar. 

Eleverna anser att pojkarna får bestämma mer och flickorna får kortare tider att springa på 

och lägre höjder att hoppa på. Eleverna förklarade också att flickorna deltar mindre på 

idrottslektionerna eftersom det anses bland eleverna att fysisk aktivitet är jobbigt och att 

pojkar tycker mer om idrott. Detta tänkande kan präglas utav att eleverna upplever i sin 

omgivning att pojkar tycker mer om idrott eller så är lektionerna inte anpassade för att fånga 

allas intresse.     

Slutsats 

Slutsatsen som man kan dra är att flickorna tycker mindre om idrott än pojkarna. Detta kan 

vara på grund av att flickorna tycker det är ansträngande med fysisk aktivitet och för att 

majoriteten av idrottslektionerna består av bollaktiviteter. Lektionerna är även inte på lika 

villkor då flickorna blir förfördelade inom vissa aktiviteter och pojkarna får bestämma mest 

över hur lektionsinnehållet får se ut.   
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1. Inledning 

Det självständiga arbetet handlar om vad flickor och pojkar tycker om idrott och hälsa och om 

lektionerna är på lika villkor för alla elever ur ett genusperspektiv. Jag tror att det finns en 

skillnad mellan flickors och pojkars tyckande om ämnet idrott och hälsa och skillnaderna var 

att flickorna deltar mindre på idrottslektionerna jämfört med pojkarna. Om lektionerna var på 

lika villkor hade jag inte god kunskap om innan uppsatsen började skrivas.  

 

Det som fångade intresset för att skriva om denna fråga var framförallt mina egna erfarenheter 

som jag hade sett och fått under idrottslektionerna på min verksamhetsförlagda utbildning.   

Även artiklarna som Stefan Bergh har skrivit (Idrott och kön, 2003) och Karin Redelius 

undersökning (Genus och skolframgång i ämnet idrott och hälsa, 2009) har fångat mitt 

intresse för att skriva om detta. Stefan Berghs artikel belyser likt flera andra forskare att 

idrotten har tidigare präglats utav manliga normer och att man ansåg att det var ohälsosamt 

för kvinnor att utföra manliga aktiviteter som var mest präglad utav fysiskt aktivitet. (Bergh 

2003, s. 7). Karin Redelius artikel var den som fångat mitt intresse mest. Hennes artikel 

upplyser att idrottslektionerna inte är könsneutrala vilket leder till att flickorna måste anpassa 

sig efter de ”manliga” övningarna (Redelius, 2009, s. 44). Denna undersökning får en att 

tänka om flickor fortfarande är drabbade av normer som man hade för flera år sedan. 

  

Utöver dessa artiklar så är det känt att ämnet idrott och hälsa består mest av pojkar och idrott 

och hälsa är det enda ämnet som pojkar har bättre betyg än flickor i snitt. Man undrar om det 

kan vara på grund av att lärarna lägger upp lektioner som gynnar pojkar mest? Som framtida 

idrottslärare kommer detta att beröra mig och just därför kommer frågeställningarna att 

redovisas genom olika teorier, forskningsartiklar, begrepp och kvalitativa intervjuer.  

2. Bakgrund 

Det finns problem inom denna fråga i det verkliga idrottslivet på skolan. Det har framkommit 

av flera forskare: Begler & Sandén och Meckbach & Lundvall som har gjort undersökningar 

där det har visat sig att pojkar och flickor tycker olika om ämnet idrott. De påpekar även att 

mansdominansen inom idrott och hälsa fortsätter, både inom övningar och deltagandet.  
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2.1 Historisk tillbakablick 

Ämnet idrott och hälsa har genom åren gått igenom olika förändringar. Den största 

förändringen skedde under 1900-talet. År 1919 hette idrott och hälsa, gymnastik med lek och 

idrott. I och med reviderat läroplan år 1962 ändrades namnet från idrott och hälsa till enbart 

gymnastik. När Lpo 94 infördes 1994 fick idrotten ett nytt namn som blev idrott och hälsa. 

Även idag med den nya läroplanen Lgr 11 så är det fortfarande samma namn som ämnet går 

under (Lpo 94, s. 10).  

 

Under stora delar av 1900-talet präglades idrottslektionerna av sär undervisningar från årskurs 

fem och uppåt. Det ledde till att bägge könens lektioner präglades av olika innehåll. Pojkarnas 

idrott innehöll till stor del av tävlingsidrott, olika fysiska aktiviteter och samarbetsövningar. 

Flickors idrott präglades däremot av olika estetiska övningar som dans och rytm (Engström, 

2005, s. 195).  Med riksidrottsförbundets bildande i början av 1900-talet förknippades idrott 

mer med fysiska aktiviteter. Skicklighet och prestation fick en stor roll. Att prestation och 

skicklighet fick en stor roll i idrotten kan även kopplas till massmedias fokusering på vinnare 

och förlorare hävdar Engström (Engström, 2005, s. 16). 

 

Claes Annerstedt menar att under år 1863 kom det fram föreskrifter för första gången för 

gymnastiken. I föreskrifterna framkom det tydligare vad innehållet på lektionerna skulle vara. 

Lektionerna skulle bestå av pedagogiskt innehåll och militära övningar (Annerstedt, 2001, s. 

82-83). När gymnastiken började få större plats i skolan fick skolan en bättre form om vad 

innehållet skulle bestå av och hur långa gymnastik timmar det skulle vara, och det ledde till 

skapandet av Hjalmar Lings Linggymnastik (Annerstedt, 2001, s. 83-84). På 1860-talet 

utvecklade Hjalmar Ling Linggymnastiken som användes en bra bit in på 1900- talet på 

skolorna. Denna konstruerade gymnastik av Ling tog avstånd från prestationsbaserade 

övningar och istället fick fysiska övningar en stor roll i det (Engström, 2005, s. 193-195). 

Det var först i början av 1900-talet som gymnastiken avskaffade de militära övningar som 

tidigare hade ingått i innehållet av lektionerna (Annerstedt, 2001, s. 83). Som tidigare nämnts 

präglades flickors idrottslektioner av estetiska övningar eftersom man ansåg att det var 

opassande och ohälsosamt för flickor att utföra maskulina övningar hävdar Bergh i sin artikel 

(Bergh, 2003, s. 7). Även kvinnor bedrev tävlingsidrott men i mindre utsträckning och 

riksidrottsförbundet valde att inte marknadsföra kvinnlig idrott eftersom man ansåg att 

kvinnor var för svaga för att delta i fysiska aktiviteter och tävlingar. Det var först under 1970-



 

3 

 

talet som andelen kvinnliga idrottsutövare ökade drastiskt och det var då riksidrottsförbundet 

började marknadsföra kvinnligidrott (Larsson, 2003, s. 3-4).   

 

Med införandet av Lgr 80 började man ha samundervisningar inom idrotten för att man inte 

ville skilja på pojkar och flickor längre. Det var skolans försök till att skapa jämställdhet inom 

ämnet. Det som skedde istället var att de estetiska övningarna som flickorna hade under sina 

gymnastiklektioner förlorades helt och det manliga normerna inom idrotten prioriterades.   

Detta visar att det fanns genusordning inom idrott och hälsa, alltså att det som har gällt för 

pojkar inom idrotten fick fördel gentemot flickors estetiska övningar och det har lett till att 

lektionerna inte var på lika villkor (Larsson & Meckbach, 2007, s. 236). Lgr 80 har lett till att 

idrottslektionerna blivit konstruerade på flickornas bekostnad. Det vill säga att flickorna 

förväntades att lära sig att tycka om pojkarnas aktiviteter som då präglades av bollaktiviteter 

och styrketräning menar Redelius (Redelius, 2009, s. 44) som även Larsson och Meckbach 

håller med om. Pojkar har däremot inte behövt lära sig att tycka om klassiska flickaktiviteter 

som på den tiden var mestadels dans och gymnastik. Att flickor har fått lida och är förlorare är 

ämnets fel hävdar Redelius. Det är på grund av att det är väldigt få aktiviteter som är 

könsneutrala (Redelius, 2009, s. 44).  

 

2.2 Centralt begrepp 

I studien har begreppet genus en central roll. Genom genus som redskap är det tänkt att 

förtydliga tankesättet. 

 

Genus är ett begrepp som härstammar från latin och har flera namn som kön, art och med 

mera. Genus är ett ord som kommer från engelskan gender och det var under 1970-talet som 

man började använda sig av begreppet när man gjorde kvinnoforskningar. Begreppet genus 

förklarar skillnader mellan könen som är socialt formade (Bergh, 2003, s. 7). Genus är ett 

begrepp som ofta används inom samhällsvetenskapliga forskningar för att man ska kunna 

urskilja på vad som formar människans sociala kön och idéer. Begreppet genus fungerar som 

könsegenskaper hos människan, det vill säga att den visar vad som är manligt och kvinnligt. 

(Nationalencyklopedin, hämtad 2012-12-12.). 

 

Begreppet genus är något som skapar föreställningar både socialt och kulturellt om manligt 

och kvinnligt. Vidare förklarar Engström att kvinnligt och manligt är något som är skapad av 
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oss människor, det vill säga olika symboler, normer för könen i samhället som ska följas 

(Engström, 2005, s. 166). Genus är något män och kvinnor placeras vid födseln det är inget 

man väljer. När man blir placerade i dessa genusordningar lär sig både männen och kvinnorna 

att leva och vara som en man eller en kvinna (ibid, 2005, s.168). Sedan förklarar Engström, 

för att det sociala ska fungera mellan könen är det viktigt att kvinnan får en uppfattning om 

hur det är att vara kvinna och att mannen ska få en uppfattning om hur det är att vara man. 

Men samtidigt är det viktigt att bägge könen får sig en bild av de motsatta könen (ibid, 2005, 

s. 169). Håkan Larsson och Jane Meckbach spinner vidare i samma spår och menar att genus 

utpekar ordningen mellan det kvinnliga och det manliga i samhället (Larsson & Meckbackh, 

2007, s. 235-236). Birgitta Fagrell menar också att genus som begrepp betyder att man socialt 

konstruerar skillnader mellan könen likt vad Engström påpekar (Fagrell, 2000, s. 70). 

 

Von Wright menar att man ska skilja på genus och kön. Genus är den sociala delen av könen 

och kön är den biologiska aspekten av kön. Sedan menar hon att genus är ett begrepp som 

ständigt används i olika arbeten och forskningar, när man skriver om jämställdhet (Von 

Wright, 1999, s. 10-11).  Det finns flera forskare som har gjort forskningar om detta, det vill 

säga att de har använt begreppet genus i sina undersökningar. Det man kan se bland dessa 

forskningar är att alla har liknande uppfattningar om vad begreppet genus betyder och 

innebär.  

2.3 Styrdokumenten om jämställdhet i ämnet idrott och hälsa 

Lgr 11 nämner att i skolans värdegrund och uppdrag ska skolans utbildningar lära eleverna att 

visa respekt för varje människas rättigheter och att man ska visa respekt för varje människas 

egenvärde. Vidare kan man läsa i Lgr 11 att skolan har som uppdrag att förmedla alla 

människors lika värde samt jämställdhet mellan män och kvinnor och ingen i skolan ska bli 

diskriminerad på grund av sitt kön (Lgr 11, s 7). Skollagen menar att all sorts utbildning ska 

vara likvärdig för alla i Sverige oavsett kön. Skolan ska främja kvinnors och mäns lika rätt 

och det ska inte vara någon kränkning beroende på kön. Med likvärdig utbildning i hela 

Sverige menas det att lektionerna på skolorna ska vara jämbördiga oavsett kön. Det tas även 

upp att sättet som kvinnor och män bedöms och bemöts i skolan leder till att man får 

uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt och att det ingår i skolans uppdrag att gå 

emot det traditionella könsmönstret som har funnits (Lgr 11, s. 8). Om idrott och hälsa står det 

i Lgr 11 att ämnet syftar till att man genom undervisningar ska ge eleverna möjlighet att 

samspela med varandra och visa respekt för varandra (Lgr 11, s. 51).  



 

5 

 

 

Jämför man styrdokumenten Lgr 69 med Lgr 11 ser man en skillnad på jämställdheten. Att 

inte skilja på kvinnligt och manligt är något man ska sträva mot, och detta är upplagt och 

skrivet i alla läroplaner.  

 

I Lgr 69 framkommer det att skolan ”bör” verka för jämställdhet (Lgr 69, s. 14).  

I Lgr 80 står det att skolan ”skall” arbeta för jämställdhet mellan kvinnor och män (Lgr 80, s. 

17). I Lpo 94 och Lgr 11 står det att skolan ska ”medvetet” främja kvinnors och mäns lika 

rätt. (Lpo 94, s. 6 & Lgr 11, s. 7). Skillnaderna mellan dessa läroplaner är att i den nuvarande 

läroplanen utgår man ifrån att hela skolverksamheten ska innehålla jämställdhet mellan män 

och kvinnor och de tidigare läroplanerna står det att man bör och skall arbeta mot det.  

 

Inom idrotten i de olika läroplanen står det inget om jämställdhet mellan könen. Utan det står 

mest om att samspela och visa respekt mot varandra. Det tas upp att idrottslektionerna ska 

vara på samma villkor, men det står inte specifikt hur man ska sträva mot det. Trots att idrott 

är det enda ämnet som pojkar har bättre betyg i än flickor enligt Redelius (Redelius, 2009, s. 

43) står det ingenting i idrottens syfte om att idrotten ska främja jämställdhet och att det ska 

vara lika villkor mellan könen på lektionerna. I början av Lgr 11 står det om jämställdhet 

mellan könen i skolan och antagligen utgår skolan från att det ska vara så i alla ämnen som 

finns.  

3. Forskningsområde 

Här kommer tidigare forskningar att presenteras som är relevanta för studien.    

3.1 Idrott och hälsa och synen på genus inom idrott och hälsa 

Ordet idrott blev inlånad från isländskan under 1600-talet och det förknippades med 

verksamhet och sysselsättning. I och med utvecklingen under 1700-talet började idrott istället 

förknippas med kroppsövningar (Lpo 94, s. 15). För vissa elever är idrott och hälsa i skolan 

de första och kanske det enda fysiska aktivitet som de får. Just därför är det viktigt att man 

lägger ner stor vikt på det inom skolan, eftersom det kan ha en stor betydelse för elevernas 

hälsotillstånd och välbefinnande inför framtiden hävdar Engström (2004, s. 13).  

 

Enligt kursplanen för idrott och hälsa i Lgr 11 är syftet med ämnet idrott och hälsa att 

utveckla elevernas allsidiga rörelseförmågor. Skolan ska också ge eleverna möjlighet att 
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utveckla goda levnadsvanor och ge kunskaper om hur fysiska aktiviteter förhåller sig till 

psykisk välbefinnande. Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever under hela 

skoltiden och skolan ska främja eleverna till att ständigt delta i idrott och hälsa och samtidigt 

ska man ge möjligheterna till eleverna att stärka gemenskapen med varandra (Lgr 11, s. 51). 

 

Sen längre tid bakåt har idrotten präglats av männens normer, det vill säga att ämnet är 

uppbyggt på olika tävlingsformer och det är det dominerande aktiviteten (Meckbach & 

Lundvall, 2007, s. 18). Vidare menar Meckbach och Lundvall, trots att det är lika många 

flickor och pojkar i lägre åldrar som deltar i olika föreningsaktiviteter är det ändå färre flickor 

som är positiva till ämnet idrott och hälsa. Det är även fler flickor än pojkar som väljer att 

sluta med föreningsidrott i tidigare åldrar (Meckbach & Lundvall, 2007, s. 18). Mechbach och 

Lundvall har gjort en undersökning som visar att flickor som är inaktiva på fritiden har en 

negativ syn på ämnet idrott. Man vill inte längre delta i läroprocesserna och det som förut var 

roligt under lektionerna är inte roliga längre (Meckbach & Lundvall, 2008, s. 15). Flickor som 

är inaktiva i föreningsidrotten har även sämre betyg i idrott och hälsa. De har även färre 

vänner som är aktiva. Majoriteten av aktiva flickors mammor tycker att idrott är lika viktig 

som andra skolämnen, medan majoriteten av inaktiva flickors mammor tycker att idrotten inte 

är lika viktig som andra skolämnen (Meckbach & Lundvall, 2008, s. 15).  

 

Håkan Larsson (2003, s. 3-4) menar att forskningen som gjordes kring idrott under 1970 och 

1980- talet var mest baserad på männen och det var väldigt sällan man gjorde en forskning om 

kvinnor och deras villkor inom idrotten, det vill säga på vilka villkor som idrotten bedrevs på.  

Det var först under slutet av 1980-talet som forskningarna började belysa kvinnoproblemen 

inom idrott och det visade sig att lektionerna inte var på lika villkor.  

 

Karin Redelius har gjort en undersökning där det har visat sig att pojkar får svårare tider att 

klara av än flickor under idrottslektionerna. Det leder till att man rangordnar flickor och 

pojkar och samtidigt visar det hur pojkar och flickor bör vara under idrottslektionerna 

(Redelius, 2009, s. 43). Engström säger att vissa lärare har goda viljor och tankar när man ger 

flickorna enklare förutsättningar inom vissa aktiviteter för att de ska klara sig. Vidare 

förklarar Engström att om man istället för att fokusera på flickor och pojkar som olika 

individer så kan den goda viljan hos lärarna leda till att det blir mindre orättvisor under 

lektionerna (Engström, 2007, s. 234). Eva Olofsson är en känd forskare inom flickors 

rättigheter och villkor inom idrotten. Även hon menar att det har gjorts forskningar där det 
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visar att flickor blir orättvist behandlade under idrottslektionerna. Olofsson menar att man 

istället kan basera på flickors intresse under lektionerna istället för att förfördela dem och ge 

dem fördelar inom vissa aktiviteter (Olofsson, 2009, s. 6). 

3.2 Skolinspektionen 

Skolinspektionen gjorde en undersökning i april månad 2010 på 172 grundskolor i 64 

kommuner för elever i senare åldrar. Syftet med undersökningen var att se vad 

idrottsundervisningar präglas mest av. För att sedan kunna se vad som bör förbättras och 

utvecklas i verksamheten så att det blir enklare att nå målen för alla elever. Undersökningen 

hade också ett genusperspektiv där man ville se om det fanns några skillnader mellan pojkar 

och flickors åsikter om aktiviteterna (Begler & Sandén, 2010, s. 3, 5). Resultaten av 

undersökningarna visade att de mest dominerande aktiviteterna var bollspel och bollekar. 

Andra aktiviteter som dans, estetiska rörelser och friluftsliv var något som gjordes sällan på 

idrottslektionerna. Trots att det inte står något om bollspel i kursplanen var det ändå 

bollaktiviteterna som dominerade lektionerna (Begler & Sandén, 2010, s. 5).  

 

Vid en undersökning som gjordes år 2003 av skolinspektionen var bollspel den mest 

dominerande aktiviteten och det var den aktiviteten som pojkar mest ville ta del av. År 2008 

gjordes ännu ett arbete som hette SIH projektet där det visades att bollspelen fortfarande var 

den dominerande aktiviteten under lektionerna, där var femte flicka inte ville ägna sig åt 

bollspel (Ekblom, Engström, Lundvall & Sundblad, Engström, 2008, s. 13). Detta visar att 

pojkars inflytande på idrottslektionerna är fortfarande högre än flickornas (Begler & Sandén, 

2010, s. 7). SIH projektet är ett projekt som undersöker vad idrottslektionerna präglas mest av 

och vilka aktiviteter som är populärast bland eleverna (Begler & Sandén, 2010, s. 7). Att 

pojkars inflytande är mer än flickornas säger emot kursplanen, där innehållet i kursplanen går 

ut på att det ska vara en likvärdig utbildning på lika villkor för bägge könen. De problem som 

kan uppstå med ensidiga lektioner, där exempelvis bollspelen dominerar är att man kan ha 

svårt att motivera alla elever till att delta på lektionerna och samtidigt känna glädje, lust och 

få ökad intresse för fysiska aktiviteter (Begler & Sandén, 2010, s. 7).       

3.3 Fördelarna med idrott   

Idrotten har många fördelar. Exempelvis utvecklar man ett socialt samspel genom fysiska 

aktiviteter. Alltså genom att umgås med människor i situationer man trivs i ger positiva 

upplevelser.  
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Det har gjorts undersökningar som har visat att vissa barn tenderar på att bli asocial det vill 

säga att man inte trivs i en social miljö för att man inte vet hur man ska agera. Just därför 

hävdar Jagtoinen, Hansen och Annerstedt att idrott och hälsa är det perfekta ämnet i skolan 

som kan främja till social utveckling genom grupp aktiviteter både inomhus och utomhus 

(Jagtionen, Hansen & Annerstedt, 2002, s. 132). Vidare kan man läsa om att barn och 

ungdomar som utvecklas genom fysiska aktiviteter får ett omättligt behov av att röra på sig 

längre fram i livet och utöver det får man nyfikenhet, glädje och trivsel i livet (Jahtionen, 

Hansen & Annerstedt, 2002, s. 133).  

 

Med tanke på att fetma är ett växande problem i Sverige (Kark, Tholin & Rasmussen, 2005, s. 

1) är det viktigt man är fysiskt aktiv några gånger i veckan speciellt om man är yngre. Enligt 

denna rapport kan fetma bland unga leda till självmordstankar, ångest och dålig självkänsla 

(Kark, Tholin & Rasmussen, 2005, s. 6).  Betydelsen av fysisk aktivitet som livsstil kan hjälpa 

mot kärlsjukdomar, övervikt, fetma, benskörhet, cancersjukdomar och mot icke 

insulinberoende diabetes (Sundblad, Engström, Lundvall, Ekblom, 2008, s. 4). Denna studie 

som gjorts bland ungdomar visar att elever som inte är aktiva under fritiden är inte heller 

aktiva under idrottslektionerna (Sundblad, Engström, Lundvall, Ekblom, 2008, s. 4).     

 

Ämnet idrott och hälsa kan leda till kunskapskvaliteter som motorisk och social utveckling 

och egenvärdets betydelse för kroppens och människans välbefinnande. För elever som inte 

håller på med någon fysisk aktivitet på fritiden blir ämnet idrott och hälsa extra viktitg. Det 

blir viktigt eftersom fysik aktivitet kan motverka olika välfärdssjukdomar till i viss mån och 

det leder även till ökad god hälsa och välbefinnande i livet (Meckbach & Lundvall, 2007, s. 

18). 

4. Teoretiskt perspektiv 

Teorier som kommer att användas för att kunna svara på frågeställningarna är Bourdieus 

Habitus och Yvonne Hirdmans genuskontrakt teori.  

4.1 Pierre Bourdieu 

Bourdieu är en fransk sociolog och är mest känd för begreppet habitus som ofta kopplas ihop 

med honom.  
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Bourdieu menar att ens habitus är något som bildas i familjen, sociala världen och kan utgöras 

av en inblick i ett samhälles dominerande kultur. Med det sociala menas att det är 

omgivningen man befinner sig i. Det kan exempelvis vara vänner och familj (Bourdieu, 2000, 

s. 12). Habitus är mycket påverkad av ens kapital och det sociala rummet som innebär den 

hierarkin som är byggd i samhället baserat på ens kapitalmängd hävdar Bourdieu (Bourdieu, 

2000, s. 9). Med kapital menar han den förmögenhet som man har. Vidare menar han att ens 

habitus är i ständig förändring och det är ens upplevelser och erfarenheter som formar den. 

Ens habitus är det som bestämmer vad människan ska äta, vara, och vad som anses är bra och 

dåligt, gott och ont för en. Ens habitus kan läras genom direkta inlärningar. Dessa egenskaper 

är enligt Bourdieu kopplade till ens habitus (Bourdieu, 1990, s. 55). Habitus är ett begrepp 

som binder ihop människor med olika sociala strukturer och det är en systemprincip som styr 

människans sätt att handla, tänka och känna (Johansson, 2000, s. 22). Denna teori används för 

att se hur den sociala omgivningen har format informatörerna kring deras intresse för idrott 

och hur de ska ställa sig mot ämnet idrott. 

 

4.2 Yvonne Hirdman 

Den andra teorin är Yvonne Hirdmans genus teori där hon förklarar hur manligt och kvinnligt 

har sett och ser ut i samhället. Det relevanta för denna studie är Hirdmans genuskontrakt teori 

som innebär att det finns ett kontrakt om hur män och kvinnor ska vara gentemot varandra i 

olika situationer (Hirdman, 2004, s. 101-102). Hirdman menar att genuskontrakt som skapas 

är det som skapar hierarki i vårt samhälle. Genuskontrakt sker på tre olika nivåer. Första 

nivån är kulturell överlagring som innebär hur relationen mellan män och kvinnor ska vara. 

Den andra nivån är social integration som innebär hur arbetsfördelningen mellan könen ska 

vara. Den sista och tredje nivån är socialisering och individnivå som innebär att man som barn 

får lära sig exempelvis hur man ska vara som pojke och flicka, att det finns pojkleksaker och 

flickleksaker, bråkiga pojkar och tysta snälla flickor.  

 

Vidare hävdar Hirdman att genuskontraktet framkommer även i hur man ska klä sig som man 

och kvinna, hur håret ska vara, vad man ska jobba med och så vidare (Hirdman, 2004, s. 119). 

Hirdmans genusteori används för att kunna få hjälp att koppla resultaten från informatörerna 

till att se om eleverna känner likadant inom idrotten, det vill säga finns manliga och kvinnliga 

övningar och om man uppfattas som snäll eller bråkig baserad på ens kön. 
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5. Syfte och frågeställningar 

5.1 Syfte 

Syftet med studien är att få kunskap om flickor och pojkar har olika åsikter om ämnet idrott 

och hälsa och hur villkoren ser ut. 

5.1.1 Frågeställningar 

Följande frågeställningar vill jag få svar på under min undersökning: 

– Vad anser pojkar och flickor om ämnet idrott och hälsa?  

– Är lektionerna upplagda med lika villkor för bägge könen inom ämnet idrott och hälsa?  

6. Metod 

6.1 Val av metod 

Kvalitativ metod var passande för denna undersökning eftersom jag ville få en förståelse för 

detta. När man använder sig av kvalitativ metod får man personliga upplevelser i sin helhet 

utifrån ett fritt förståelseperspektiv vilket är passande för arbetet då det förenklar förståelsen 

om vilka helhetsupplevelser eleverna har under idrottslektionerna. Det vill säga hur de känner 

och tänker under lektionerna (Befring, 2006, s. 14-15). Även Jan Trost som skriver om 

kvalitativa metoder menar att det är enklare och bättre att använda sig av just kvalitativ metod 

om man ska göra en undersökning som går ut på att förstå olika åtagande eller händelser 

(Trost, 2005, s. 13-14). Johansson & Svedner menar att kvalitativ intervju innebär att frågorna 

är bestämda men samtidigt att frågorna kan variera beroende på vad den som blir intervjuad 

svarar. Sedan menar de att det är viktigt att man får så fullständiga svar som möjligt när man 

använder sig av kvalitativ metod (Johansson & Svedner, 2010, s. 35).  

6.2 Urval 

Undersökningen består av sex elever. Det gjordes ett sådant val eftersom det passade mitt 

syfte och för att få heterogen grupp som möjligt. Det stärks även av Trost som menar att när 

man använder sig av kvalitativ metod ska urvalet vara så heterogent som möjligt (Trost, 2010, 

s. 137).  Det finns två olika sätt att använda sig av när man gör urval i en kvalitativ studie. 

Den ena är strategiskt urval och den andra är bekvämlighetsurvalet (ibid, s. 137).   
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Eleverna som har intervjuats går i årskurs åtta. Elever i årskurs åtta valdes eftersom det är just 

i tonårsåldern som man brukar ha flest åsikter och vara rebellisk enligt egna erfarenheter. Det 

är även då man har många åsikter om skolan, det vill säga hur lektionsupplägg ska vara och 

innehålla. De elever som intervjuats är elever från två olika högstadieskolor och praktik har 

tidigare gjorts i dessa högstadieskolor. En kort observation gjordes på två idrottslektioner på 

vardera skola där sedan sex elever valdes ut som potentiella intervjukandidater. Lärarna i 

bägge skolorna erbjöd hjälp för att finna sex elever att intervjua men det avböjdes på ett fint 

sätt, då jag tror att de omedvetet skulle ha valt elever som är väldigt aktiva och som tycker om 

idrott. Efter att ha valt ut elever som skulle bli intervjuade presenterade jag mig och 

förklarade syftet med intervjuerna och studien. Det förklarades att det skrevs en uppsats på 

avancerad nivå. När elevernas samtycke kom in delades följdbrev till dem (se bilaga 2). När 

eleverna som skulle intervjuas var valda och informationen utdelad blev resultaten, två flickor 

och en pojke från högstadieskola 1 och två pojkar och en flicka från högstadieskola 2. Dessa 

elever går i högstadiet där skolorna ligger i två förorter väster om Stockholm. Hälften av 

eleverna är föreningsaktiva och hälften är inte det. Även hälften av föräldrarna har varit aktiva 

och den andra hälften har inte varit det. I dessa högstadieskolor har majoriteten av eleverna en 

utländskhärkomst.  

6.3 Pilotstudie 

Innan intervjuarna gjordes skrevs ett utkast av frågorna. Pilotstudie görs för att se om frågorna 

man funderar på att ställa till intervjueleverna ger tillräckligt med information som krävs för 

att svara på frågeställningarna. Utifrån en pilotstudie kan man justera om frågorna så att de 

blir mer välskrivna och anpassade så att frågeställningarna blir besvarade (Pater & Davidsson, 

2011, s. 86). Det gjordes en pilotstudie för att se om frågorna täckte upp alla frågeställningar. 

Det var två vänner som fick svara på intervjufrågorna som test personer. När svaren 

sammanställdes gjordes det en bedömning om det gav svar på frågeställningarna. Det som var 

oklart bland frågorna ändrades. Innan intervjuerna med eleverna påbörjades slipades frågorna 

ytterligare för att det skulle passa ännu mer till frågeställningarna Testpersonerna gav svar på 

det som var otydligt och saknades under intervjuerna som gjordes med dem. Efter denna 

teststudie ökades intervjufrågorna med ytterligare några frågor som var passande för studien.     

 6.4 Genomförande 

Under intervjuernas gång ställdes huvudfrågorna först och när svaren var otillräckliga ställdes 

det följdfrågor. Intervjuerna spelades in och enligt Repstad finns det många fördelar med att 
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spela in intervjuerna. En fördel är att man kan man fokusera mer på att lyssna på 

informatörerna än att lägga ner det mesta av tiden på att anteckna (Repstad, 2007, s. 93).  

Intervjuerna skedde på plats i skolorna och intervjuerna spelades in samtidigt som 

anteckningar fördes. Intervjuerna skedde i skolorna eftersom den som blir intervjuad känner 

sig bekvämare i en miljö som denna är van vid. Resultaten kan påverkas av miljön som man 

befinner sig i (ibid, s. 96-97). När allt som sades av eleven inte hade hunnit antecknas 

användes stödord i anteckningsblocket och så fort intervjun var över sammanfattades det som 

hade antecknats. Sammanfattningen av anteckningarna skedde direkt efter eftersom allt är 

färskt i minnet då och det är då man kommer man ihåg det mesta. Intervjuerna varade i cirka 

30-40 minuters tidsperiod. Intervjufrågorna finns längre ned att se (se bilaga 2).  

6.5 Datainsamling 

Intervjuerna som spelades in sammanfattades och sammanställdes utifrån mina tolkningar och 

kommentarer. Viktiga uttryck som var relevanta till studien användes som citat. När det 

relevanta sammanfattades gicks det igenom materialet och Repstad menar att det är det första 

man ska göra (2007, s. 140). Även anteckningarna med stödord sammanfattades och 

sammanställdes. Det som inte var relevant för studien transkriberades inte, vilket inte behövs 

enligt Repstad (2007, s. 111-112). Efter att ha summerat intervjuerna användes varje 

frågeställning som egen underrubrik och under redovisas det som är relevant för studien av 

svaren som har samlats in under intervjuerna. Det har valts att läggas upp på detta vis, 

eftersom det ger en tydligare bild av resultaten och det blir enklare för läsaren att förstå.  

 6.6 Giltighet och tillförlitlighet 

Inom kvalitativa undersökningar brukar det talas om tillförlitlighet och giltighet. När man 

använder sig av kvalitativ metod är det viktigt att man är tydlig med att visa 

tillvägagångssättet. Det är viktigt eftersom en annan forskare som gör en liknande 

undersökning som går tillväga på samma sätt ska kunna komma fram till samma resultat 

(Denscombe, 2009, s. 381-382). Därför finns intervjufrågorna som bilaga (se bilaga 2).  

 

För att öka uppsatsens tillförlitlighet har det gjorts pilotstudie för att frågorna ska vara enkla 

att förstå och för att se om frågorna är bra nog för att kunna få svar på frågeställningarna. 

Intervjufrågorna har varit lika för alla elever vilket har begränsat svarsutrymmet och det ökar 

tillförlitligheten med studien (Jönsson, 2011, s. 53-54). Denscombe menar att beroende på 

studiens syfte så kan den som blir intervjuad svara det denne tror intervjuaren vill höra och 
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det leder till att tillförlitligheten sänks (Denscombe, 2009, s. 172-180). Därför är det viktigt att 

man ger trygghet och förtroende så att personerna svarar så sanningsenliga som möjligt. Det 

är just det som har gjorts innan intervjuerna startades. 

 

Validitet är det som höjer en studies trovärdighet och är synonym för giltighet (Trost, 2005, 

113). Giltigheten av studien ökades genom att det noggrant valdes ut vilka som skulle bli 

intervjuade så att det passade studien. För att studiens giltighet ska vara så hög som möjligt är 

det viktigt att empiri man har samlat in ska vara sanning och verklighet (Denscombe, 2009, s. 

80). Det gjordes genom att materialet som hade samlats in från intervjuerna lästes igenom 

flera gånger och de synpunkter som var relevanta och passande för studien togs med i 

resultatdelen. Detta gjordes för att det ska bli så trovärdigt som möjligt.   

 

6.7 Etiska ställningstaganden 

Det finns forskningsregler och etik som man måste följa när man skriver en vetenskaplig 

uppsats. Det är viktigt att studien man gör inte får skada någon människa psykisk eller fysisk 

och detta heter individskyddskravet (codex ISBN:91-7307-008-4, s. 5).  

 

Individskyddskravet består av fyra huvudkrav: Det första är informationskravet, som innebär att 

man som forskare skall informera forskningens syfte och samtidigt förklara vad deltagarnas roll 

blir i uppgiften samt att de utan någon som helst anledning kan hoppa av deltagandet. Denna 

information ska ges/förklaras till deltagaren/na på så bra detaljerad sätt som möjligt så att 

deltagarna vet vilka rättigheter de har om de ångrar sig under undersökningens gång (Codex, s. 7). 

Under detta etiska ställningstagande förklarades det för eleverna vad syftet med arbetet var och att 

de när som helst kan avbryta deltagandet i undersökningen. 

 

Det andra huvudkravet är samtyckeskravet som innebär att deltagaren har själv rätt om sitt 

medverkande i undersökningen och om eleverna är under 15 år eller om ämnet är känsligt ska det 

meddelas till föräldrarna. Vidare menas det att deltagaren ska delta på sina egna villkor och om 

denne väljer att hoppa av ska man se till att den personen inte får några negativa följder. Som 

forskare får man inte försöka påverka deltagaren om den väljer att avbryta deltagandet (Codex, s. 

9-11). Det informerades till eleverna om att de får hoppa av undersökningen när de vill utan att 

det leder till negativa konsekvenser. Sedan förklarades det att föräldrarna skulle bli informerade 

av deltagarna, för att få deras samtycke att delta i undersökningen ifall de var under 15 år.   
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Det tredje huvudkravet är: Konfidentialitetskravet, som innebär att deltagarens personuppgifter 

ska förvaras på ett bra sätt så att obehöriga människor inte kan ta del av det och som inte kan 

identifiera den deltagande. Det är extra viktigt att det förvaras på ett utomordentligt sätt om 

forskningsämnet är etisk känslig (Codex, s. 12). 

Det förklarades noggrant och lovades för eleverna att deltagarnas personuppgifter skulle förvaras 

på ett så bra sätt att ingen annan skulle få tag på det. 

  

Det fjärde huvudkravet är nyttjandekravet som innebär att de data man har samlat ihop om den 

enskilde får enbart användas för forskningsändamål, det vill säga att uppgifterna inte får användas 

för icke vetenskaplig användning (Codex, s. 14).  Vidare förklarades det för eleverna att 

information som samlas in under intervjuerna ska endast använda för forskningsarbetet och inte 

inom något annat.            

      

7. Resultat 

I Resultatdelen kommer de två frågeställningar att presenteras var för sig och under dessa 

frågeställningar kommer en sammanfattning av intervjuerna att redovisas.  

7.1 Intervjuresultat 

7.2 Vad anser pojkar och flickor om ämnet idrott och hälsa? 

Flicka 1 

Uppfattningen som jag fick av flicka 1 efter att ha observerat lektionen en stund var att hon 

tog mindre plats under lektionerna och var mindre aktiv. Hon är inte aktiv på fritiden det är 

inte hennes föräldrar heller. 

 

Lektionerna präglas av bollsporter som brännboll, killerboll, fotboll och basket menar hon. 

Hon hävdar att det är mycket bollspel för att läraren inte orkar med nya saker och eftersom 

hen är äldre så har läraren inte orken att ta fram tunga redskap som ibland kan vara roliga att 

använda. ”Om jag ska vara ärlig är det mycket bollspel, kanske att läraren inte orkar göra nya 

saker och han är lite gammal också, han kan inte bära på tunga grejer” Flicka 1 säger att det är 

mest pojkar som deltar på idrottslektionerna för att de tycker mer om fysiskt arbete än flickor 

tror hon. Vidare förklarar hon att flickor tycker mindre om fysiskt arbete, eftersom det är 
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jobbigt och äckligt när flickor blir svettiga och att man har andra intressen som är mindre 

jobbiga och tråkiga. ”När det blir jobbigt och tråkigt då avstår jag från att vara med, för att 

idrott är för det mesta tråkigt och jobbigt ibland.” På frågan om varför hon tycker att det är 

äckligt när flickor blir svettiga och inte äckligt när pojkar blir det, sa hon ”jag vet inte, men 

om jag ska vara ärlig, kanske det är bättre om killar svettas och det är äckligt när vi svettas, vi 

har andra intressen också, därför ingen svett”. Hon säger också att hon försöker delta på 

lektionerna, men ibland blir det jobbigt då väljer hon att avstå från att vara med på 

lektionerna.  

 

Sedan tog hon upp att om det skulle varit sär undervisning inom idrott och hälsa skulle hon 

velat ha det men inte alltid. Anledningen till att hon skulle vilja ha sär undervisning ibland är 

för att man får vara mer delaktig under lektionerna och man skulle känna sig bekvämare säger 

hon. Eftersom det är mest bollspel så är det oftast pojkar som är bättre och dominerar 

lektionerna och vissa som är mindre bra är inte lika delaktiga menar hon.  

 

Det hon skulle vilja göra annorlunda med idrotten är att lektionerna skulle präglas mindre av 

bollsporter och man kanske skulle kunna få testa på andra saker som dans, gymnastiska 

övningar och använda trampet ännu mer än vad man gör nu. Dessa övningar skulle hon vilja 

ha med eftersom dans och liknande övningar är något hon är bra på. Övningar som flicka 1 

tycker mindre om och som hon skulle vilja ha mycket lite inom idrott och hälsa är orientering, 

simning och bollövningar som basket och killerboll. Killerboll skulle hon vilja ta bort helt. 

”Killerboll skulle jag vilja ta bort helt från idrotten, eftersom det gör ont när någon stark 

kastar och träffar en på huvudet eller magen också ibland.”  

 

Hon menar att lärarna påverkar mycket om man ska vara med eller om lektionen är rolig eller 

inte. ”Vår lärare är så där, ibland när han inte kollar då vi softar och chillar utan han ser och 

han sitter och tittar bara ibland bara så där och det är tråkigt, men ibland så pushar han, när 

jag inte orkar det är bra”. Flickan menar att hon inte håller på med någon föreningsaktivitet på 

fritiden och det gör inte hennes föräldrar heller. ”Jag har aldrig behövt gå på olika träningar, 

men min storebror har fått gå på fotboll, min pappa har alltid sagt till han gå, gå de bra” 
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Flicka 2 

Den korta uppfattningen som man fick av flicka 2 av den korta observationen var att hon var 

aktiv under lektionen och hon tog plats. Hon är dessutom aktiv på fritiden och det var även 

hennes pappa i yngre dagar.  

 

Under intervjun tog hon upp att hon tyckte att det var kul med idrott. ”Idrott är ganska viktig 

och kul för mig, för att man mår bättre både psykisk och fysisk.” Hon menar vidare att det är 

mest killar som deltar för att de kanske tycker mer om idrott och att hon ofta är med på 

idrottslektionerna eftersom det är kul. Även hon tar upp att det är ofta bollspel som dominerar 

och präglar idrottslektionerna. ”Det är oftast fotboll, brännboll och basket som spelas, jag 

skulle vilja ha andra och mer roliga saker än det här”. Vidare berättar hon att hon tycker minst 

om brännboll och fotboll på lektionerna och att hon skulle vilja ha mer basket, för att det är 

något hon är bra på och även saker som de sällan gör. Exempel på övningar som de sällan gör 

är att klättra på bergsväggen som de har i idrottshallen och använda sig av ringarna som 

hänger på taket. Dessa är övningar som man inte testar på i fritiden, men fotboll och basket 

och så vidare är övningar som man kan spela med sina vänner ute på gården hävdar hon.   

 

För flickan spelar det inte så stor roll om det är sär eller sam undervisning. Hon säger att hon 

skulle delta lika mycket oavsett och att det är kul. Samtidigt menar hon att tjejer som inte 

tycker om idrott kanske vill ha sär undervisning, men att simlektioner får vara sär 

undervisning för att alla vill inte visa kroppen. ”Tjejer som inte är bra på det, vill säkert ha sär 

undervisning, men jag skiter i det, jag tycker om som det är, eller jo simlektioner kan vara sär, 

skratt” . Ibland när läraren inte bryr sig om lektionen då blir det tråkigt att vara med man bryr 

sig inte lika mycket då hävdar flickan. Under intervjun berättar hon efter en fråga att hon 

spelar basket i en förening och att hennes pappa spelade fotboll förut. Det har lett till att 

pappan alltid har uppmuntran henne. ”Pappa har alltid sagt till mig att träna är bra för att jag 

kommer må bra av det, och sa träna när jag har tid så att jag inte har tid för pojkar, skratt” 

 

Flicka 3 

Den tredje flickan att bli intervjuad var enligt mig en person som tog mindre plats och hon var 

mindre aktiv på lektionen av den perioden som det tittades på. Hon är inte aktiv på fritiden 

och det är inte hennes föräldrar heller. 
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I början av intervjun berättade eleven att det mest var bollspel som bandy, handboll och 

konditionsövningar som präglade idrottslektionerna. Hon säger att bollspel är tråkigt eftersom 

pojkar är bättre på det. De fick ibland göra olika hinderbanor på lektionerna och sedan 

berättade hon att de snart skulle börja åka lite skridskor innan jullovet.  

 

Hon berättade vidare att det är rätt så jämnt mellan könen, men att det är lite fler pojkar som 

deltar på lektionerna. ”Det är nästan lika många killar och tjejer som är med i 

idrottslektionerna, men killar är kanske lite mer, pojkar tycker mer om idrott för att det är 

ibland jobbigt för tjejer tror jag”. Sedan förklarar hon för mig att hon sällan vill delta på 

idrottslektionerna eftersom hon tycker att det är tråkigt att trötta ut sig, speciellt när 

lektionerna startar tidigt på morgonen. En annan anledning till varför hon helst vill slippa 

idrott är att det är tråkiga bollövningar och att hon har dålig kondition vilket gör att det blir 

tråkigare. Samtidigt menar hon att hon vet vilken betydelse fysisk aktivitet har för kroppen. 

Därnäst tar hon upp att om man har en lärare som är snäll och är på en då kan det leda till att 

man deltar mer. Det hon skulle vilja göra annorlunda med lektionerna är att det blir mindre 

bollövningar och löpningar som nästan endast pojkar är bra på och övningar som hon tycker 

minst är det hon har nämnt ovan. Sedan skulle hon vilja att lektionerna inte startar tidigt på 

morgonen, eftersom hon är mycket trött då. 

 

Vidare säger hon att det inte spelar så stor roll om det är sär eller samundervisning men att det 

ibland kan vara bra med sär undervisning. ”Vissa moment kan vara sär undervisning, man 

skulle känna sig friare och få bättre självförtroende och det inte skulle inte vara som vanlig 

idrottslektion”. Hon förklarar i intervjun att hon inte håller på med någon fritidsaktivitet och 

inte hennes föräldrar heller. ”Jag tycker inte om att träna så mycket i fritiden, jag lägger mer 

tid på mina läxor och det vill även mina föräldrar att jag ska göra”. 

 

Pojke 1 

Detta är en pojke som var väldigt aktiv under lektionen och han tog väldigt stor plats. Den 

uppfattningen fick man efter ha observerat lektionen en kort stund. Han är även aktiv på 

fritiden med boxning och bägge hans föräldrar har också varit aktiva tidigare. 

 

Idrotten har en viktig betydelse och är nödvändig för alla elever eftersom det är mycket spel 

man spelar hemma nu för tiden och alla familjer har inte råd att skicka sina barn till 

föreningar där olika avgifter ska betalas menar han. Deras lektioner präglas mest av 
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bollaktiviteter men även av olika gruppövningar. Han tror att det är mest bollaktiviteter 

eftersom läraren vill att man ska jobba i grupper. ”Själv är jag nöjd med idrott, för att jag 

tycker om att tävla med mina vänner och ibland mot mig själv”. Vidare säger han att, han 

alltid deltar på lektionerna eftersom han anser att det är viktigt med träning och att han oftast 

ger sitt max. ”Jag försöker alltid delta på idrottslektionerna, jag tycker om idrott och jag ger 

alltid max och bästa, det är viktigt”.  

 

Det som han skulle vilja göra annorlunda med idrottslektionerna är att läraren ska lyssna mer 

på vad eleverna vill och inte enbart gå efter vad han själv vill och är enklast menar pojke 1. 

Sedan fortsätter han med att förklara att han skulle vilja att man hade mer tävlingsinriktade 

övningar för att han tror att det då skulle bli mer intensivare lektioner.  

 

Angående sam eller sär undervisning säger han att han föredrar sam undervisning, men ibland 

när det är fotboll eller liknande saker så kan det vara bättre om det är sär undervisning. Det är 

för att han anser att det blir bättre matcher och man får skjuta hårt och spela tuffare som på en 

riktig match.  

 

Vidare menar han att han är aktiv med boxning på fritiden. ”Jag går på boxning, det är bra 

träning som jag tycker är skit bra för alla.” Föräldrarna för pojke 1 har varit aktiva tidigare. 

Pappan höll på med fotboll och mamman med vanlig motion flera gånger i veckan och än 

idag promenerar de. ”Mina föräldrar har alltid sagt att jag måste träna, för att hålla mig borta 

från dåliga saker och för att det är bra!”. 

 

 

Pojke 2 

Denne pojke var en elev som var väldigt aktiv under den korta perioden på idrottslektionen. 

Han är aktiv i fotboll på fritiden, även föräldrarna var aktiva förr i tiden. 

 

Intervjun börjar med att säga att han tycker om idrott eftersom det är en bra träning, det 

hjälper kroppen från att slippa skador och han deltar alltid när han kan på idrottslektionerna. 

”Jag deltar alltid på lektionerna när jag kan och jag tycker att det är viktigt.” 

Idrottslektionerna präglas mest av olika bollövningar som handboll, killerboll, dodgeboll och 

fotboll, men vid vissa tillfällen får de även utföra olika konditions och springövningar.  
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Sista lektionen innan intervjun gjorde de beep testen förklarar han. Beep test är en 

konditionsövning då man springer tjugo meter under en viss tid och tanken är att man ska 

springa tjugo meters sträckan många gånger (http://www.konditionstraning.se/beep-test/ 

Hämtad 2013-01-18). Han nämner också att under vinterperioden får de åka skridskor ofta, 

eftersom skolan är nära en isbana som är öppen för allmänheten under vissa tider.  

 

Det pojken skulle vilja ha mer på idrottslektionerna är att det blir fler fotbollslektioner, då 

man under större delar av lektionen får spela fotboll och han skulle bland annat vilja sänka 

nivån för flickor vid olika övningar. ”Om jag skulle vara lärare, skulle jag sänka ribban för 

tjejer när de springer eller hoppar eller simmar för alla klarar inte av allting hela tiden.”   

Enligt honom är fotboll något som är favorit bland alla pojkar i klassen, men att vissa tjejer 

tycker mindre om fotboll. Flickornas intresse i klassen är mer hinderbanor och ”enkla” saker 

hävdar han. Sär undervisning är något han inte skulle föredra hela tiden, men vid speciella 

tillfällen som när fotboll och basket ska spelas kan det vara bra med sär undervisning säger 

han för att då går det snabbare och man kan spela på ordentligt.  

 

Vidare säger han att läraren påverkar mycket om det blir roliga eller tråkiga lektioner. ”Om 

läraren väljer tråkiga lektioner, så blir det skit, men om det är sköna lektioner som fotboll, 

skratt, då blir det roligt”. Något denna elev tycker minst om på idrottslektionerna är, dans, 

orientering och göra gymnastiska övningar på mattor med mera. Dessa övningar skulle pojke 

2 vilja få bort ur lektionerna.  

 

Fotboll i förening är något denna elev håller på med i fritiden och han verkar älska det. På 

frågan om hans föräldrar var/är aktiva berättade han att. Mamman spelade basket i flera år när 

hon var yngre och att pappan spelade fotboll när han var väldigt liten. Både mamman och 

pappan uppmuntrar honom att sporta på fritiden i hopp om att han ska lyckas med fotbollen. 

 

Pojke 3 

Denna pojke var inte så aktiv under lektionen. Av den lilla uppfattningen man fick under 

lektionen var att han inte tog så stor plats, utan att han verkade följa strömmen bara. Han är 

dessutom inte aktiv och hans föräldrar har aldrig varit det heller. 

 

Även denna elev likt alla tidigare intervjuade elever menar att det är mest bollspel som 

killerboll, pingis och ibland fotboll med stora mjuka bollar och bandy med stora mjuka bollar 
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som präglar deras lektioner. Vidare säger han att idrott är kul ibland när de får göra övningar 

som han tycker om, som att hoppa över plintar på mjuka madrasser eller svårare hinderbanor. 

Enligt honom är det sällan man får göra dessa övningar och därför tycker han mindre om 

idrott.  

 

På frågan om deltagandet på lektionerna förklarar han att han är med ibland när det är ”sköna” 

lektioner och när han har lusten att delta. Han säger att det han skulle vilja göra annorlunda 

med lektionerna som de har nu är att det skulle vara mer hinderbanor på lektionerna. ”Det 

som jag skulle ändra är att det blir mindre springövningar, för man blir skit trött, ehmm 

kanske mera hinderbanor och andra saker skulle vara roligare”. 

 

Om lektionerna skulle vara sär skulle han ha deltagit mindre, eftersom han har flera vänner 

som är flickor som han umgås med under lektionerna och lektionerna skulle fortsätta att 

präglas av fotboll och basket om det skulle vara sär undervisning för att alla hans 

klasskamrater tycker mest om fotboll och basket. Sedan förklarar han att det är bollspel och 

konditionsträningar som han tycker minst om, eftersom han har dålig kondition och inte är så 

snabb. Därför vill han inte ha så mycket av dessa övningar menar han. Vidare säger han att 

det är viktigt med duktiga lärare generellt i skolan. ”Som skola är det viktigt att man hämtar 

bra lärare, då lär man sig bättre inte bara på idrott, på allt är det viktigt”.   

 

På fritiden föredrar han att hellre vara hemma och spela spel än att vara ute och träna. ”Jag 

sportar inte på någon klubb, på fritiden spelar jag spel på datorn eller är jag med mina vänner 

och gör saker som alla tycker om.” Föräldrarna har aldrig varit aktiva under sina yngre dagar 

förklarar han. Han berättar att de var tvungna att jobba och därför hade de inte tid att träna. På 

frågan om hans föräldrar uppmuntrar honom att träna, svarade han att. ”Bara jag är bra på 

skolan bryr dem sig inte om jag ska gå och träna och jag pallar inte heller”. 

 

7.3 Anser eleverna att det är lika villkor för bägge könen inom ämnet 

idrott och hälsa? 

Flicka 1 

Flickan tar upp att hon ”tror” att pojkar och flickor behandlas på lika villkor. ”Tjejer och 

killar behandlas lika tror jag, men ibland får killar svårare regler när det är springa och hoppa 

typ”. Därefter tar hon upp att flickor får mer uppmuntran än pojkar under lektionerna. Det vill 
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säga, om en pojke gör något bra eller inte orkar så säger inte läraren mycket men när det är en 

flicka som lyckats med något bra får hon höra uppmuntrande ord. Trots det brukar läraren 

kanske prata lite mer med vissa pojkar som är ”roliga” och ”sköna” menar flicka 1.  

 

Hon säger att de aldrig får bestämma hur lektionsinnehållet ska se ut, utan att det är enbart 

läraren som bestämmer hur lektionerna ska se ut och ingen annan och hen kan bli arg om man 

frågor alltför många gånger. Sedan så tar hon upp att när en pojke missar en eller två lektioner 

så händer det att läraren kan bli lite arg på den personen. När flickor inte vill vara med får de 

enligt henne gå ut och promenera och komma in igen utan att läraren blir arg. Vidare menar 

hon att det är fler pojkar än flickor som deltar på lektionerna och detta kan bero på att pojkar 

tycker mer om fysisk aktivitet än flickor menar hon. På frågan om gruppindelningar hävdar 

hon att det är blandade indelningar som läraren brukar göra, det tycker hon är bra, ”det är 

alltid blandade lag, det är bra tycker jag, för att vi kan vinna och inte bara killar om det blir 

tjejer mot killar”.  

 

 

Flicka 2 

Flickan tar upp att det är en jämlik behandling mellan pojkar och flickor men att de aldrig får 

bestämma hur lektionerna ska se ut, men att pojkar ibland får bestämma vad som man ska 

göras på lektionen. ”De kanske får bestämma mer för att det är alltid killar som frågar, får vi 

göra de där eller de där, och tycker mer om fysiska aktiviteter än oss”. Sedan förklarar hon att 

när det är övningar på tid eller längd så får flickor ha lägre tider och lägre höjder att klara av 

medan pojkarna har svårare tider och längder. Hon menar att flickor kan testa på pojkars tider 

och längder. ”Om man vill och tror att man kan klara, kan man fråga läraren och hoppa på 

killarnas längd eller försöka springa på deras tid, för att jag springer snabbare än alla killar 

förutom några, skratt”. 

 

Vidare menar hon att det är fler pojkar som deltar på lektionerna och det är nog för att 

majoriteten av flickorna tycker mindre om idrott än pojkarna. Hon känner att läraren försöker 

vara lika mot alla, men att hen har några favoriter både bland pojkar och flickor som hen 

pratar mer med och skrattar och skojar med hävdar hon. När det blir tjafs eller bråk blir 

läraren mer arg på pojkarna än flickorna. 
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När det är gruppindelningar då man ska ha gruppövningar menar hon att det är blandade lag 

så länge det är sam undervisning. ”Det är mest blandade lag, för att det ska bli bra för alla och 

så alla i klassen kan vara med och springa och kämpa och de där”. När någon av eleverna 

kommer till lektionen och glömt kläder brukar oavsett kön vem som helst få utskällning för 

att det är slarvigt enligt läraren. Annars när man är sjuk eller har ont får flickor ingen fråga 

som var har du ont och så vidare, men när någon pojke säger det kan läraren med besviket 

ansiktsuttryck undra var man har ont eller vad man gör på lektionen om man är sjuk hävdar 

hon.  

 

Flicka 3 

Flicka 3 hävdar att pojkar och flickor inte behandlas lika utan att pojkar får ha svårare tider att 

springa när det är springövningar eller när man ska hoppa höjdhopp har pojkarna lite svårare 

höjder att hoppa. ”När vi får springa eller hoppa längder eller höjder så får pojkar svårare 

tider att slå än oss tjejer, men det är för att killar kan klara sånt”. Hon menar att de inte får 

vara med och bestämma hur lektionsinnehållet ska se ut, men att pojkar ibland får sin vilja 

igenom och de som vill får spela fotboll på en del av hallen och de som inte vill delta på 

fotbollen i detta fall får göra annat på den andra halvan av hallen. Detta blir väldigt sällan 

hävdar hon. Vissa gånger om det kommer en vikarie får eleverna ibland bestämma om hur 

lektionsupplägget ska se ut, och då spelar det egentligen inte så stor roll vilket kön som får 

bestämma. Vidare förklarar hon att det är jämnt mellan könen, men att det ändå är fler pojkar 

än flickor som deltar på lektionerna och detta kan enligt henne bero på att pojkar tycker mer 

om idrott än vad flickor gör.  

 

När det är någon elev som inte deltar på lektionen av någon anledning så blir hen besviken för 

att läraren vill att alla ska delta så gott som de kan. När flickor säger att dem har ont så klarar 

de sig till skillnad från pojkar. ”När vi säger att vi har ont i magen och sånt, så får vi gå och 

promenera eller titta på hela lektionen, men när någon kille säger att han har ont får de inte 

sitta eller promenera utan de får hjälpa med olika saker som bära eller hämta saker typ”.  

 

Pojke 1 

Pojke 1 säger att bägge könen behandlas lika, men med tanke på att det är fler pojkar som 

deltar på lektionerna leder det till att det är oftast pojkar som får välja hur lektionsinnehållet 

ska se ut när eleverna får bestämma. Om bestämmandet om lektionsinnehållet säger han. ”Vi 

får absolut bestämma hur lektionerna ska se ut, bara om läraren inte orkar och är trött på oss, 
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skratt”.  Han säger att flickor ibland kan ha fördelar inom idrotten eftersom lärarna brukar 

vara mer förstående när flickor inte kan vara med eller har ont menar han. Sedan förklarar han 

att det inte är så stor skillnad på hur läraren reagerar när någon inte kan vara med men mot 

flickor låter han vissa saker passera, men att det inte riktigt är så för pojkar utan att man 

ibland får höra att läraren är besviken hävdar han. Han tar upp att de inte behandlas lika hela 

tiden under lektionerna utan att flickor kan slippa och sitta titta på när de inte vill vara med 

medan pojkar måste vara med. När det händer vissa olämpliga situationer under lektionerna så 

är det oftast pojkarna som får ta smällen och flickorna klarar sig. Trots det så får man samma 

betyg hävdar han. ”När det blir tjafs i lektionen är det alltid killar som får skit och tjejerna 

klarar sig och de behöver inte alltid vara med, men vi måste va med och ändå vi får samma 

betyg”. När jag ställer frågan hur indelningar av grupper/lag ser ut förklarar han att det är 

oftast blandade lag, för att det blir ”rättvist”. Vidare berättar han att flickor har det lättare när 

man exempelvis ska ha löpövningar. Flickor får lägre tider att springa på. Eleven menar att 

det är fler pojkar som deltar på lektionerna och detta tror han beror på att flickor inte orkar 

med fysiskt aktivitet och tycker att det är tråkigt.  

 

Pojke 2 

Pojke 2 menar att han tror att bägge könen behandlas olika vid olika tillfällen. Han säger att 

när det gäller exempelvis löpövningar eller när de ska hoppa höjdhopp och även klättra på 

saker så menar han att flickor har lägre tider och lägre höjder som de måste nå för att klara 

sig, medan för pojkar är det längre höjder och svårare tider att slå. ”Killarna måste delta mer 

på lektioner och när vi inte kan vara med läraren kan fråga varför och bli arg, när tjejer säger 

att dem inte pallar då kan dem sitta och titta, inte vara med heller inget mer”. Det han 

förklarar är att när flickor berättar att de har ont och inte kan vara med ifrågasätter inte 

läraren, utan säger endast okej. När det gäller pojkar kan det leda till besvikna blickar eller 

kräva en bra anledning till varför man inte deltar på lektionen och händer det några gånger 

ringer han hem till föräldrarna förklarar han.  

 

På frågan om vilken kön som deltar mest på lektionerna, säger han att det är mest pojkar som 

deltar, ”det är alltid mer killar, för att tjejerna säger alltid att dem har ont eller är sjuka, men 

det är bättre för att det är roligare att spela då”. Vidare berättar han att det är mest flickor som 

bestämmer hur lektionerna ska se ut när man väl får göra det. Det blir så för att lärarna vill att 

flickorna ska vara involverade på lektionerna mer, men det leder till att flickor väljer dans 

eller gymnastikövningar, vilket är något som inte uppskattas hos de flesta pojkarna hävdar 
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han. Angående om gruppindelningar säger han att det oftast är blandade lag, även när de 

spelar fotboll och basket eftersom det ska bli jämnare lag. Utöver det brukar läraren säga att 

man måste passa flickorna också, det är nog för att läraren vill att även de ska vara delaktiga 

hävdar pojke 2.   

 

Sedan tar han upp att idrottsläraren är mjukare mot flickorna och tvärtom mot pojkarna. 

”Läraren tycker mest synd om tjejerna och är hårdare mot killarna typ”. När jag frågade 

varför han tror att läraren tycker synd om flickorna berättade han att han tror det är så för att 

flickor inte klarar av lika mycket som pojkar vilket vara jobbigt för dem och därför väljer 

läraren att tycka synd om dem. 

 

Pojke 3 

Pojke 3 säger att han tror att det är nästan lika många flickor och pojkar som deltar på 

lektionerna trots att det är fler flickor än pojkar i klassen. Det tror han kan bero på att flickor 

kan vara rädda ibland att delta för att pojkarna är hårda. ”Jag tror att nästan samma pojkar och 

flickor som är med, jag bryr mig inte så mycket och har inte tänkt på det, men kanske är 

flickor rädda för killar på lektionerna”.  

 

På frågan om läraren behandlar eleverna likadant under lektionerna, förklarar han att han tror 

att de behandlas lika att han inte har märkt något speciellt förutom att läraren kan prata lite 

extra med pojkar som tycker om fotboll säger han. Vidare säger han att det är väldigt sällan 

någon elev får bestämma vad som ska göras på lektionerna. Trots det menar han att det ändå 

är mest flickor som får välja när man väl får göra det. ”Det är mest tjejer som väljer vad vi ska 

göra på lektionerna, för att det är fjorton flickor och nio killar i klassen, men ändå läraren 

säger mest vad vi ska göra”. När det gäller hur gruppindelningarna ser ut när man ska hålla på 

med gruppövningar menar han att han inte har så bra koll, men att det brukar vara blandade 

lag för att läraren vill det. Vidare förklarar han att han inte har riktigt koll på det men han tror 

att flickor får ha lite enklare tider att springa på när det är kondition/springövningar. På tal om 

det finns någon skillnad på könbehandlingen från läraren, ifall en elev missar någon lektion, 

menar han att det inte händer så mycket utan att läraren undrar varför man missar oavsett elev 

och sedan förklarar läraren att hen räknar med att den elev som missar lektionen ska delta 

kommande idrottslektion.   
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8. Resultatdiskussion 

Syftet med studien är att få kunskap om flickor och pojkar har olika åsikter om ämnet idrott 

och hälsa och hur villkoren ser ut. 

8.1 Vad anser pojkar och flickor om ämnet idrott och hälsa?  

De tre intervjuade flickorna menar att lektionerna är präglade av bollsporter och att det är just 

bollsporter som de skulle vilja ha mindre av om de fick ändra på något och för de tre 

intervjuade pojkarna var det just bollspel som de skulle vilja ha mer av. Sundblad, Engström, 

Lundvall och Ekblom menar att var femte flicka inte ville ägna sig åt bollspel men bland 

pojkar var det den mest populära aktiviteten (Sundblad, Engström, Lundvall & Ekblom, 2008, 

s. 13). Dessa informanters lektioner har präglats av bollsporter och Begler & Sanden menar 

att pojkarnas inflytande är högre och att en sådan undervisning säger emot kursplanen som 

säger att det ska vara likvärdig undervisning på lika villkor för bägge könen (Lgr 11, s. 7-8). 

Det kan vara svårt att motivera alla elever till att delta i idrott och samtidigt känna glädje och 

ökad intresse för fysiska aktiviteter om det inte är likvärdiga lektioner (Begler & Sandén, 

2010, s.7). Det framkommer även under intervjuerna där majoriteten av pojkarna skulle vilja 

ha mer bollaktiviteter än vad det är nu och att flickorna skulle vilja dra ner på bollaktiviteterna 

eftersom det är något de inte tycker om. En anledning till varför flicka 3 inte vill delta på 

idrottslektionerna beror på att lektionerna är präglade av ”tråkiga” bollövningar. Flicka 1 

hävdar att inom ämnet är det minst av bollövningar hon tycker om för att det är pojkar som är 

bäst på det och det är de som dominerar lektionerna då. Tolkning av dessa svar är att, 

flickorna tycker lite om bollspel jämfört med pojkar. Skulle läroplanen följas och tolkas på ett 

bra sätt, alltså på ett sätt som passar alla elevers intressen tror jag att det skulle motivera större 

delen av klasserna till att delta på idrottslektionerna. Man ska inte vara nöjd om majoriteten 

av eleverna i klasserna deltar på lektionerna, utan att man alltid ska sträva efter att försöka få 

alla elever att delta tycker jag. Sundblad, Engström, Lundvall & Ekbloms undersökning visar 

att i detta fall stämmer deras undersökning om att pojkar tycker mer om bollspel och tvärtom. 

(Sundblad, Engström, Lundvall & Ekblom, 2008, s. 13). Jämför man denna studie med 

historiskt inblick på idrottslektionerna menar Larsson och Meckbach att idrottslektionerna 

även förut varit präglade av övningar som männen tyckte om, det vill säga att det manliga 

kom före (Larsson & Meckbach, 2007, s 236).    
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Flicka 1 förklarar att flickor tycker mindre om fysisk aktivitet än pojkar. Hon får även 

medhåll från Flicka 3 ”pojkar tycker mer om idrott för att det är ibland jobbigt för tjejer tror 

jag”. Även flicka 2 menar att det är fler pojkar som deltar för att flickor tycker mindre om 

idrott. Pojkarna förklarar också att det är fler pojkar som deltar eftersom flickor tycker mindre 

om idrott och är rädda för pojkar för de är hårda som pojke 3 förklarar. En koppling och 

tolkning, man kan göra av dessa uttalanden av informanterna är att flickor deltar mindre på 

grund av den fysiska rörligheten som krävs när man är med på idrott. Flickornas anledningar 

till att varför det är färre flickor än pojkar som deltar kan kopplas till Hirdmans 

genuskontrakt. Där idrott och fysisk aktivitet i detta fall anses som manligt och något pojkar 

tycker om medan flickor tycker mindre om det, eftersom att det är jobbigt och för att man inte 

tycker om fysisk aktivitet. Man lägger fram hur man ska vara som flicka och pojke och vad 

som är manligt och kvinnligt (Hirdman, 2004, s. 119). Personligen tror jag att det är färre 

flickor som deltar i idrott eftersom lektionerna präglas av övningar som majoriteten av 

pojkarna tycker om. Lärarna lägger upp bollaktiviteter under lektionerna omedvetet eftersom 

det är pojkar som deltar mest på lektionerna tror jag. Tolkningen av dessa flickors antydan 

visar att fysisk aktivitet och bollaktivteter leder till att det är färre flickor som deltar. 

Meckbachs och Lundvalls undersökning visar att ämnet idrott och hälsa är det enda ämnet 

som pojkar i snitt får bättre betyg än flickor (Meckbach & Lundvall, 2008, s. 15). Det kan 

kopplas till just detta att det är färre flickor som deltar på lektionerna och deltar man i mindre 

omfattning leder det till att man får sämre betyg. 

  

Angående om tyckandet om ämnet idrott och hälsa tycker pojke 1 och pojke 2 om idrott och 

är alltid med på lektionerna medan pojke 3 är endast med när det är ”sköna” lektioner som 

hinderbanor och när han har lust att vara med. Bland flickorna är det motsatsen då flicka 1 

och flicka 3 tycker inte om idrott medan flicka 2 deltar så ofta hon kan. Flicka 1 tog upp något 

mycket intressant då hon berättade under intervjun att hon inte tycker om idrott och fysisk 

aktivitet eftersom hon blir svettig. ”Eftersom det är jobbigt och äckligt när flickor blir 

svettiga” (Flicka 1). ”Jag vet inte, men om jag ska vara ärlig, kanske det är bättre om killar 

svettas och det är äckligt när vi svettas, vi har andra intressen också, därför ingen svett” 

(Flicka 1). Denna tankegång kan kopplas ihop med Bourdieus, habitus och Hirdmans 

genuskontrakt teori. Flickans tankesätt kring att svettas på idrotten kan ha påverkats från den 

sociala miljön man lever och är uppväxt i då flickor ska vara rena, eleganta och inte svettas. 

Detta kan kopplas till habitus då Bourdieu menar att den sociala omgivningen, det vill säga 

ens familj och vänner är med och påverkar ens habitus (Bourdieu, 1990, s. 55).  
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Detta kopplas även ihop med Hirdmans teori, då man skiljer på män och kvinnor och i det här 

fallet genom att visa att svettas är för män och inte för kvinnor (Hirdman, 2004, s. 119). Då 

flickan förklarar att det är okej för pojkar att svettas men äckligt när flickor svettas för att de 

har andra intressen också. Den uppfattningen tror jag att flickan har fått av sina nära och kära 

runtomkring i sin omgivning. Där i vissa kulturer kan idrott fortfarande förknippas enbart som 

manligt och kvinnor ska vara fina. Det är av egen erfarenhet i min omgivning som jag vet att 

det kan förknippas på det viset.  Även Stefan Bergh menar att kvinnors idrott präglades av 

estetiska övningar som dans och gymnastik för att man tyckte att det var ohälsosamt och 

opassande för kvinnor att utföra maskulina övningar (Bergh, 2003, s. 7).    

 

Pojke 1, pojke 2 och flicka 2:s föräldrar har varit och är aktiva med olika fysiska aktiviteter 

och de uppmuntrar sina barn till att idrotta. Detta gör föräldrarna för att de anser att det är bra 

för ens fysik och man håller sig borta från dåliga människor som kan leda till annat som är 

dåligt. Medan pojke 3, flicka 1 och flicka 3:s föräldrar inte är aktiva och de uppmuntrar inte 

heller sina barn till att idrotta. Flickor som är inaktiva har en negativ syn på ämnet idrott och 

hälsa och det leder till att man dessutom får vänner som också är inaktiva och har en negativ 

syn på ämnet idrott (Meckbach & Lundvall, 2008, s. 15). Majoriteten av aktiva flickors 

föräldrar anser att idrott är lika viktigt som något annat ämne i skolan, medan majoritet av 

inaktiva flickors mammor tycker att idrotten inte är lika viktig som andra skolämnen i skolan 

(Mechback & Lundvall, 2008, s.15). I undersökningen som Meckbach & Lundvall gjort har 

mammorna varit i huvudfokus. Det är just dessa mammor och föräldrar som man måste 

förtydliga viktigheten med idrott inom skolan för att de ska uppmuntra sina barn till att delta 

mer anser jag. Detsamma gäller även för pappor som anser att ämnet idrott och hälsa är ett 

ämne som inte är lika viktigt som andra ämnen. När man deltar mindre leder det till att man 

får sämre betyg (Meckbach & Lundvall, 2008, s.18). Meckbach och Lundvall menar att trots 

att det är lika många pojkar och flickor som deltar i föreningsaktiviteter i yngre åldrar är det 

ändå färre flickor som är positiva till ämnet idrott och hälsa (Meckbach & Lundvall, 2007, 

s.18). Även studien som gjorts av Sundblad, Engström, Lundvall & Ekblom har visat att 

ungdomar som inte är aktiva på fritiden inte heller är aktiva under idrottslektionerna (Ekblom, 

Engström, Lundvall & Sundblad, 2008, s. 4). Tolkningen som har gjorts av informanternas 

uttalande är att om man har aktiva föräldrar leder det även till att barnen idrottar i 

föreningsaktiviteter vilket kan öka intresset för ämnet idrott och hälsa tror jag. På det viset 

kan även flickors betyg öka. Skulle föräldrarna uppmuntra sina barn och förklara fördelen 

med idrott och hälsa tror jag att det skulle leda till att fler flickor framförallt väljer att delta på 
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idrottslektionerna. Att vissa mammor tycker att idrott inte är ett speciellt viktigt ämne och inte 

uppmuntrar sina barn till att delta på lektionerna kan kopplas ihop med Bourdieus habitus. Då 

Bourdieu menar att man genom sina erfarenheter och omgivning som man skapar sig en 

uppfattning om vad som är bra och dåligt (Bourdieu 2000, s. 12). Mammorna kan genom att 

ha sett på andra kvinnor och möjligtvis sina egna mammor fått den uppfattningen att idrott 

inte är speciellt viktigt och att det är mest pojkar som ska hålla på med det. Detta tänkande 

kan mammorna ha vidarefört till sina egna barn med.  

 

För vissa elever kan ämnet idrott vara ett perfekt sätt att främja elevers sociala förmåga 

genom att delta i olika gruppövningar, då alla i gruppen måste kommunicera med varandra 

och där alla i gruppen har en viktig roll hävdar Jagtionen, Hansen och Annerstedt (Jagtionen, 

Hansen & Annerstedt, 2002, s. 132). Det stärks även av Meckbach och Lundvall som 

förklarar att ämnet idrott och hälsa kan leda till kunskapskvaliteter som motorisk och socialt 

förmåga och egenvärdets betydelse för kroppen och välbefinnande (Meckbach & Lundvall, 

2007, s.18).  

 

8.2 Anser eleverna att det är lika villkor för bägge könen inom idrott 

och hälsa? 

Alla sex informanterna förklarar att när det är springövningar, höjdhopp och liknande 

övningar får flickorna kortare tider att springa på och lägre höjder att hoppa på. Denna 

uppfattning stärks av Redelius som har gjort en undersökning där det har visat sig att pojkar 

får ha svårare tider att slå när man springer. Det är ett sätt att rangordna flickor och pojkar och 

samtidigt visar det hur flickor och pojkar bör vara under lektionerna (Redelius, 2009, s. 43). 

Även Engström hävdar att lärarnas goda viljor leder till att flickor får enklare förutsättningar 

vid olika aktiviteter för att de ska klara sig. Engström förklarar också att om man slutar 

fokusera på flickor och pojkar som två olika individer kan det leda till att det blir mindre 

orättvisor under lektionerna (Engström, 2007, s. 234). Eva Olofsson är en annan forskare som 

även hävdar att flickor blir förfördelade under idrottslektionerna av lärarna (Olofsson, 2009, s. 

6). Att alla dessa elever anser att flickor får ha enklare förutsättningar under vissa övningar 

kan bero på att lärarna anser att flickor är fysiskt svagare än pojkar. Jag tror inte att det är 

några elever som är emot att flickor får ha kortare tider och lägre höjder. Under intervjuerna 

framkom det inget speciellt om att flickor fick ha enklare förutsättningar. Det kändes mer som 

om det var självklart att det skulle vara lite skillnad på förutsättningarna mellan eleverna. När 
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flickor får ha lite enklare förutsättningar under lektionerna ibland går det emot Lgr 11. Där det 

tydligt står att skolan ska förmedla alla människors lika värde och jämställdhet mellan män 

och kvinnor samt att all sorts utbildning ska vara likvärdig. (Lgr 11, s. 7-8). I detta fall är det 

inte likvärdigt. 

 

Om man inte deltar på lektionerna får man höra att läraren är besviken på en, men mot 

flickorna låter läraren passera vissa saker menar pojke 1. Liknande uppfattning har även pojke 

2 ”killarna måste delta mer på lektioner och när vi inte kan vara med läraren kan fråga varför 

och bli arg, när tjejer säger att dem inte pallar då kan dem sitta och titta, inte vara med heller 

inget mer” (Pojke 2). ”Läraren tycker mest synd om tjejerna och är hårdare mot killarna typ” 

(Pojke 2). Alla de tre flickorna håller med de två pojkarna om att lärarna blir mer arga och 

besvikna när pojkar missar lektionerna på grund av olika anledningar, men att flickor däremot 

får klara sig och gå ut och promenera eller titta på. Flickor får inte olika frågor som, var har 

du ont? och så vidare vilket pojkar får av lärarna och dessutom ställs man mot väggen. Detta 

är inte riktigt om det är lika villkor under lektionens gång men det handlar om villkoren för 

deltagandet eller inte deltagandet och hur läraren behandlar eleverna. Inom genus och 

genusordningar får man lära sig om motsatta könet och man får en uppfattning om hur det är 

att vara man respektive kvinna (Engström, 2005, s. 168). Det kan kopplas till att lärarna kan 

ha en uppfattning om att flickor varje månad har sin period och inte kan delta på grund av 

värk och lärarna i sin tur kan välja då att be flickorna att vila eller gå ut och promenera som i 

dessa fall. Jag tror att om flickorna vet att man får frikort väldigt ofta när man använder sig av 

mens som bortförklaring kan det leda till att de utnyttjar det. Genuskontraktet av Hirdman är 

passande för denna del, då genuskontraktet går ut på att man får lära sig om att det finns 

bråkiga pojkar och snälla flickor (Hirdman, 2004, s. 119).  Lärarna kan utifrån denna teori 

anta att flickorna har ont eller är sjuk varje gång de säger att de är det och att de flesta 

pojkarna ljuger när de säger att dem har ont och inte kan vara med. Att lärarna låter flickor 

vara när de inte kan vara med lektionerna kan även kopplas ihop med habitus (Bourdieu, 

2000, s. 12) då lärarna möjligtvis kan ha haft en uppfattning av sin egen omgivning om att 

flickor blir sjuka enklare och får ont enklare. Då är det okej att man låter de vila och att det är 

raka motsatsen för pojkar. Genom ett sådant agerande följs inte läroplanen till fullo då 

läroplanen främjar till att förmedla alla människors lika värde samt jämställdhet mellan män 

och kvinnor och deltagandet är inte heller på lika villkor (Lgr 11, s 7-8).  
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Pojke 1, flicka 2 och flicka 3 menar att det är mest pojkar som får bestämma hur 

lektionsinnehållet ska se när de väl får välja. Pojke 2 hävdar att det är flickor som får 

bestämma mest eftersom läraren vill att flickor ska bli mer involverade på lektionerna. 

”De kanske får bestämma mer för att det är alltid killar som frågar, får vi göra de där eller de 

där, och tycker mer om fysiska aktiviteter än oss” (Flicka 2). Det flickan säger är viktigt och 

personligen är jag inne på samma spår och tror att pojkar får bestämma mer än flickor, för att 

majoriteten är nog pojkar som kommer fram till läraren och frågar om man får bestämma hur 

lektionen ska se ut. Egentligen ska det inte spela så stor roll om vem som kommer och frågar 

mest. Alla i klassen ska vara och bestämma om man nu får bestämma lektionsinnehållet då 

och då tycker jag. Följer man Lgr 11 så ska skolan främja till att all utbildning ska vara 

likvärdig och man ska gå emot det traditionella könsmönstret som har funnits. (Lgr 11, s 8). I 

detta fall så går lärarna emot det då det är oftast pojkar som får bestämma hur 

lektionsinnehållet ska se ut och det är inte likvärdig undervisning. Det kan även kopplas till 

habitus då lärarnas omgivning är dominerade utav pojkar som tycker mer om idrott och det 

kan ha skapat lärarnas habitus som kan ha lett till att pojkar får bestämma mer (Bourdieu, 

2000, s. 12).    

 

Flicka 1, Pojke 1 och Pojke 2 menar att gruppindelningarna är blandade.  ”Det är alltid 

blandade lag, det är bra tycker jag, för att vi kan vinna och inte bara killar om det blir tjejer 

mot killar” (Flicka 1). Pojke 2 förklarar att det är blandade lag för att det ska bli jämnare. 

Inom vissa övningar är man tvungen att spela bollen till en flicka och det kan bero på att 

läraren vill att flickorna ska vara mer delaktiga hävdar pojken. Att det ska vara blandade lag 

eller gruppfördelningar är i sig rätt, men dessa lärare verkar dela in i grupper för att man anser 

att flickor är svagare och det tankesättet är fel och inte likvärdigt enligt mig. Det leder till att 

man skapar sig en föreställning om manligt och kvinnligt (Fagrell, 2000, s. 70). Hirdmans 

teori är även den passande då man i detta scenario man höjer pojkens värde och styrka 

gentemot flickans värde och styrka alltså att man skapar en hierarki (Hirdman, 2004, s. 101-

102). Det finns säkert undersökningar som visar att pojkar är fysiskt starkare än flickor vid 

fjorton – femtonårsåldern, men det behöver inte innebära att man ska dela in elever i grupper 

just med den uppfattningen om att flickor klarar sig bättre inom olika aktiviteter om de är med 

i samma grupp som pojkar. Allt inom ämnet idrott och hälsa är inte bollaktivitet, hoppa på 

längder, springa med mera. Det finns gott om övningar då alla är lika beroende av varandra 

oavsett kön och storlek.   
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8.3 Avslutande diskussion 

För vissa elever är idrottslektionerna enda gången under veckorna som de får fysisk aktivitet 

(Engström, 2004, s. 13) och därför är det viktigt att man skapar lektioner som talar för alla 

elever och låter bägge könen bestämma och inte enbart vissa elever.  

 

Ämnet idrott har många fördelar och ett av dem är att det är det perfekta ämnet till att främja 

elevers sociala utveckling genom gruppaktivteter både inomhus och utomhus (Jagtionen, 

Hansen & Annserstedt, 2002, s. 132). Därför anser jag att man som lärare har en viktig 

uppgift att vara en pedagogisk god lärare som försöker tolka läroplanen på bästa möjliga sätt. 

Genom att lägga upp lektioner som kan fånga nästan hela klassens intressen. Att fånga allas 

intresse och göra alla nöjda i skolan är en svår uppgift, men man ska ändå försöka sträva mot 

det med hjälp av kollegor och läroplaner att följa. Min hypotes som var att flickor tycker 

mindre om idrott blev besvarad i och med denna undersökning då resultaten visar att pojkar 

tycker mer om idrott jämfört med flickor. 

 

9. Metoddiskussion 

Det svåra med kvalitativ metod det vill säga intervjuer, är att informanterna kan svara på 

frågorna så som de tror att intervjuaren vill höra. Alltså att de ger politiskt korrekta svar på 

frågorna istället för att vara ärlig. De kanske är ärliga när de svarar politiskt korrekt, det är 

något man inte kan veta. Utöver politisk korrekta svar kan informanterna enbart svara ja, nej 

eller jag vet inte på frågorna som ställs. Därför är det viktigt att frågorna är anpassade på det 

viset att man slipper dessa svar. Sedan är det viktigt att man som intervjuare ger ett gott 

intryck så att den som blir intervjuad kan känna sig avslappnad och ger ärliga svar på frågorna 

som ställs, men under den korta tiden man har kan det vara svårt att man ger ett riktigt gott 

och förtroendegivande intryck och det är en av svårigheterna med kvalitativ intervju. Med 

tanke på att undersökningen gjordes på sex elever kan man inte generalisera att alla flickor 

tycker mindre om idrott och att alla pojkar tycker om idrott utan det är bland dessa sex elever 

som resultaten har blivit som den är.   

 

Det som möjligtvis skulle ha underlättat för mig, skulle ha varit om jag skulle ha använt mig 

av observations teori också för att kunna se hur informanterna beter sig under lektionerna 
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utöver intervjun. På grund av tidsbrist ansågs det från min sida att det skulle vara svårt att 

hinna med observation som metod också. Annan nackdel var att det inte gick att skapa en tid 

och plats där intervjuerna skedde över en längre tid. En längre tid skulle möjligtvis ge mer 

utförliga svar av informanterna. Det skulle kunna bli moteffekt och informanterna skulle ha 

blivit uttråkade, men jag tror ändå att en längre intervjutid skulle ha gett mer utförligare svar. 

Nackdelen med att välja ut elever för intervju är att man ofta kan få ett nej för att det är av 

deras tid som man tar och samtidigt så är det en okänd person som vill intervjua dem. Därför 

var jag tveksam över om alla elever skulle acceptera att bli intervjuade av någon som är mer 

eller mindre okänd för dem. Turligt nog accepterade de tillfrågade eleverna. 

 

Det positiva var att de flesta av intervjuerna och insamling av data flöt på som det skulle. Det 

var sällan jag stötte på svårigheter. Pilotstudie var något som jag första gången använde och 

stötte på och det var något som öppnade ögonen inför intervjun. Det gav mig svar som inte 

hade setts och det ledde till att man slipade frågorna ytterligare så att det gav svar på 

frågeställningarna. Att studien gjordes om ett ämne som har varit ett ”problem” under en 

längre tid gjorde att det var enkelt att arbeta med det och det var en positiv upplevelse. Det 

var inte så svårt att arbeta med detta ämne eftersom det fanns en hel del material som man 

kunde använda sig av. En fortsatt intressant studie som kan tänkas vara är kvantitativ 

undersökning då man kan undersöka en större grupp och få en generell bild om vad eleverna 

anser om ämnet idrott och hälsa.   
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Hej! 
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Jag är inne på min sista termin och jag utbildar mig till lärare för grundskolans senare åldrar, i 

specialiserad inriktning mot Idrott och hälsa som första ämne och Religionskunskap som 

andra ämne. Jag skriver uppsatsen vid Gymnastisk och idrottshögskolan i Stockholm 

I mitt examensarbete skriver jag om, Om det finns skillnader på pojkars och flickors åsikter 

om ämnet idrott och hälsa? Därför är jag intresserad över att intervjua tre pojkar och tre 

flickor från er skola. 

 

Det är tänkt att intervjuerna kommer att ta ungefär halvtimme till trekvart och det kommer att 

ske på er skola. 

Intervjuerna kommer att spelas in och samtidigt förs anteckningar. All data som samlas in 

kommer att behandlas konfidentiellt och deltagarna är anonyma. Inga uppgifter ges ut, enbart 

jag som skribent kommer att ta del av det. Deltagarna kan när som helst avsluta sitt 

deltagande utan att ange någon orsak. 

 

Om ni har några funderingar eller frågor ni vill ställa, är ni mer än välkomna att ringa eller 

maila mig: 

 

Serkan Görgülü 

Mobil: 076-8930126 

Mail: Serkan_totti@hotmail.com 

Handledare: Karin Söderlund 

Mail: Karin.soderlund@gih.se 

 

Med vänliga hälsningar      

 

 



 

 

9.2 Intervjufrågor 

1. Vad tycker du om idrott och hälsa? Varför tycker du så? 

 

2. Vilka aktiviteter är det mest av under lektionerna? Varför tror du att det är så? Vad tycker 

du om det? 

 

3. Brukar du vara delaktig under lektionerna? Hur mycket brukar du delta? Varför inte? 

 

4. Skulle du vara mer delaktig än nu om det skulle vara sär undervisning på 

idrottslektionerna? Varför? Varför inte? 

 

5. Är det någon övning som du tycker minst om i idrott? Varför? 

 

6. Känner du att pojkar och flickor behandlas likadant under lektionerna? På vilket sätt? 

 

7. Är det fler pojkar eller flickor eller är det lika många som deltar på lektionerna? Varför tror 

att det är fler av ena könet? 

 

8. Skulle du vilja göra någonting annorlunda med undervisningen? Varför och vad? 

 

9. Får ni vara med och bestämma hur undervisningarna ska se ut ibland? Vilka får bestämma 

pojkar, flickor eller läraren bara? 

 

10. Påverkar läraren din deltagande på lektionerna? På vilket sätt? 

 

11. Tror du att läraren behandlar ena könet annorlunda? På vilket sätt? 

 

12. Har du någon uppfattning om hur läraren reagerar när någon utav ena könen inte kan delta 

på lektionen? 

 

13. När det är gruppindelningar hur brukar läraren gå till väga? Blandade eller könen för sig? 

 

14. När det är övningar på tid eller längd, som exempelvis längdhopp, gäller det lika för 

bägge könen? 



 

 

 

15. Deltar du i någon föreningsaktivitet i fritiden? 

 

16. Brukar dina föräldrar uppmuntra dig till träning? På vilket sätt? 

 

17. Deltog dina föräldrar i någon föreningsaktivitet? Tränar de nu? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Litteratursökning 

 
Syfte och frågeställningar: 
 
Syftet med studien är att få kunskap om flickor och pojkar har olika åsikter om ämnet idrott 
och hälsa och hur villkoren ser ut. 
 

- Vad anser pojkar och flickor om ämnet idrott och hälsa?  

- Är lektionerna upplagd med lika villkor för bägge könen inom ämnet idrott och hälsa?  

 
 
Vilka sökord har du använt? 
Jag har använt mig av sökord som genus/gender. Idrott, idrott för män och kvinnor. 
Genusperspektiv i idrott 
 
 
 
Var har du sökt? 
Använt mig av både SU och GIH;s bibliotekskatalog, sedan har jag använt mig av Google och 
Nationalencyklopedin och Ebsco. 

 
Sökningar som gav relevant resultat 
Genus inom idrott och hälsa. Flickor och pojkar inom idrott och hälsa. Genusperspektiv i 
idrott och hälsa. Dessa har använts i google och SU; s bibliotekskatalog. 
 
 

 
Kommentarer 
Det var verkligen inte svårt att hitta material som kan användas till arbetet. De flesta 
material fann jag genom related articles, men samtidigt fick jag lite hjälp av min handledare 
också. 
 

 


