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Sammanfattning 

 
Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka pojkar och flickors relation till varandra ur ett 

genusperspektiv under idrottslektionerna. Jag kommer även att undersöka hur lärarens 

interaktion ter sig gentemot eleverna ur genusperspektivet. Vad grundar sig dessa relationer i 

och varför ser de ut som de gör?  

 

Jag har valt att fokusera på frågeställningen: 

Hur ser interaktionen mellan flickor och pojkar ut under idrott- och hälsalektionerna?  

I och med att jag kommer att se detta utifrån ett genusperspektiv blir Yvonne Hirdmans 

begrepp åtskiljandets princip och värderandets princip aktuella  

 

Metod 

Jag har valt att undersöka problemområdet både ur ett kvalitativt och ett kvantitativt 

perspektiv. Ansatsen blir i större omfattning kvalitativ då de metoder jag använt mig av på 

sätt och vis kan uppfattas som kvalitativa beroende på informationen som framkommit. Jag 

har genom observationer, enkäter och intervju valt att undersöka min forskningsfråga.  

 

Resultat  

Resultatet av denna undersökning visar att vissa av eleverna som svarat på enkäterna har 

förutfattade meningar krig hur exempelvis betygsättning genomförs till fördel för pojkar eller 

flickor. De flesta elever verkar ändå ha ett stort förtroende för lärarna och dess betygsättning. 

Svaren i enkäterna tyder på att eleverna känner sig könsneutralt uppmärksammade och att det 

inte handlar om vilket kön man tillhör utan om hur mycket man i så fall hörs rent ljudmässigt 

under lektionerna. 

 

Slutsats 

Det kan uppfattas som att föreställningar om hur flickor och pojkar ska uppträda är djupt 

rotade i oss och att dagens skola reproducerar dessa. Möjligen kan en förändring härvidlag 

skönjas då vissa elever i min undersökning menar att de känner sig könsneutralt 

uppmärksammade under idrottslektionerna. 
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1 Inledning 

 
Grunden till varför jag intresserat mig för detta ämne är att jag genom min 

verksamhetsförlagda utbildning fått en känsla av att pojkar och flickor inte tar lika mycket 

plats i idrottsundervisningen. De verkar inte heller uppleva ämnet idrott och hälsa på samma 

sätt. Detta gjorde mig nyfiken att gräva djupare för att se om det låg någon sanning i denna 

känsla. Under lektionerna har jag fått känslan av att pojkarna hörs och syns mer än flickorna, 

att  flickorna ser idrottslektionerna ur ett hälso/idrottsperspektiv och pojkarna mer ur ett 

tävlings/idrottsperspektiv. Jag ställer mig då frågan om båda dessa behov blir tillgodosedda i i 

lika stor utsträckning och varför det i så fall är på detta vis. Är det så att den som ”gapar” 

mest får sin vilja igenom och att lärarna då omedvetet/medvetet formar sin undervisning efter 

dessa?  Hur skapas skillnader mellan könen och varför och hur upprätthåller vi dem? 

I den nya läroplanen står det att: 

 

”Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt 

på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som 

ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. 

Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme 

för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av 

könstillhörighet”. (Lgr11) 

 

Med en ny läroplan väcks funderingar om i vilken mån traditionella könsmönster upprätthålls 

idag och i vilken utsträckning lärare reflekterar över hur deras agerande kan prägla elever och 

elevers syn på kvinnligt och manligt.  
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2 Bakgrund 

 
Denna uppsats tar utgångspunkt i skolämnet idrott och hälsa sett i ett genusperspektiv. 

 

Psykologen Nathalie Koivola (1999) har i sin avhandling från 1999 belyst hur olika 

tävlingsidrotter uppfattas som maskulina och feminina och hur de uppfattas som mest 

lämpade för män eller kvinnor. Hon hävdar att det finns tydliga stereotyper för kvinnor och 

män inom idrotten och att vi människor går igenom livet mer eller mindre präglade av dessa. 

Stereotyper för en man syftar till att visa aggressivitet, styrka, självsäkerhet, självhävdelse, 

tävlingsfokus, mod, risktagande, dominans, medverkan och mental och fysisk tuffhet. Man 

bör även som man ta avstånd från ett så kallat feminint eller homosexuellt uppträdande. I 

kontrast bör man som kvinnligt relaterad stereotyp agera mer familjeorienterat, visa empati, 

skönhet, passivitet och uttrycksfullhet samt undvika maskulint uppträdande. Dessa 

genusstereotyper varierar mellan kulturer och sociala grupper. Koivola (1999) menar vidare 

att hur dessa genustyper uppfattas och relateras till är beroende av individers övertygelser och 

värderingar. Dessa övertygelser går tillbaka historiskt och präglar oss som människor 

(Koivula, N 1999:4). 

 

 

2.1 Skolans historia utifrån ett genusperspektiv 

 

Kjell Gustavsson (2001) menar såsom Koivola (1999) att barn idag, inom idrotten, inte bara 

lär sig att skjuta slagskott och åka skridskor utan hur och vad som förväntas av dem som 

pojkar och flickor, det vill säga vad som anses manligt och kvinnligt. Detta menar Koivola 

(1999)  lär dem hur de ska bete sig för att passa in och bli socialt accepterade. Gustavsson 

(2001) menar vidare att genom att betrakta idrott och folkbildning som en social konstruktion, 

konstrueras det som anses som kvinnligt och manligt. Det medför att dessa föreställningar och 

krafter, skapar och upprätthåller en könssegregerad värld. Hur media belyser idrottens värld är 

även det en aspekt. Gällande detta är både Gustavsson och Koivola överens om att idrottens 

utgångspunkt är den ”manliga” sporten det vill säga där det manliga ideologiskt och retoriskt 

representeras som det ”normala”. Kvinnors fysiska prestationer representeras som de 

avvikande då deras prestationer och kunskaper tar sin utgångspunkt i en manlig socialt 

konstruerad norm (Gustavsson, K. (2001). 
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Under hela 1800-talet var skolans värld en delad värld mellan de ekonomiska klasserna. Den 

hade till uppgift att lägga grunden för det som skulle komma att bli framtidens ämbetsmän 

och rekryterade elever främst bland städernas medelklass men också elever till en kommunal 

skola, folkskola för alla andra barn. Folkskolan var inte sällan sedd som en ”fattigskola” och 

det var inte ovanligt att välbeställda föräldrar skickade sina söner till privatskolor. Redan vid 

9-10-års ålder kunde de börja i något av de statliga läroverken. (Richardsson, G 2004) 

Under denna tid startades flertalet nya flickskolor vilket förbättrade flickors 

utbildningsmöjligheter. Dessa skolor hade som specifik målsättning att förbereda kvinnan för 

ett liv som maka och mor. Samhällsutvecklingen ledde dock till att kvinnorna tog sig ut på 

arbetsmarknaden med krav på högre utbildning vilket tvingade fram en reformering av den 

traditionella flickskolan och gjorde det möjligt för flickorna att närma sig samma utbildning 

som pojkarna. Detta ledde till en del motstånd av moraliska skäl men de ekonomiska och 

praktiska fördelarna med att så småningom ha en gemensam skola för både pojkar och flickor 

vägde ändå tyngre. (Richardsson, G 2004) 

 

2.2 Idrottsämnets historia sett ur ett genusperspektiv 

 

Enligt Larsson (2009) har både lärarutbildningen och idrott och hälsaämnet en historia av 

könssegregerad undervisning. Idrottsämnet har präglats av män historiskt sett. Ämnet var 

fram till och med 1977 fullständigt uppdelat mellan pojkar och flickor. Innan dess skiljde sig 

denna utbildning totalt för pojkar och flickor både vad gällde timplan, organisation och 

innehåll i skolans idrottsämne. Författaren menar vidare att på 1970-talet var dans och 

teoretiska delar av ämnet gemensamma men att resterande delar var skilda mellan pojkar och 

flickor. I de läroplaner som föregick Lgr 80 var ämnet idrott och hälsa starkt förknippat med 

den traditionella genusordningen. Flickor och pojkar hade kvinnliga respektive manliga 

lärare. Larsson skriver att enligt 1919 års undervisningsplan i rikets folkskolor kan man läsa 

att pojkar och flickor kan undervisas tillsammans till och med årskurs fyra men att sedan 

behöver ”gossarna rikare och kraftigare mått av vissa rörelser, såsom bundna hopp, löpning 

och dylikt”. Pojkarna förväntades också utföra övningarna med större kraft och uthållighet, 

medan flickorna istället förväntades utföra dem med ”mjukhet och behag”. Larsson nämner i 

sin avhandling Lundqvist Wanneberg som undersökt idrottsämnet mellan 1919 till 1962 och 

som hävdar att idrottsämnet varit könsuppdelat i stor omfattning under denna tid. Pojkar 

skulle ägna sig åt styrketränande övningar så som löpning och redskapsgymnastik medan 
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flickor skulle ägna sig åt sång och danslekar. Aggressivitet och vinnarinstinkt premierades 

hos pojkarna och dämpades hos flickorna (Larsson, L 2009). Skolöverstyrelsen har från 1962 

bland annat en föreskrift där det står att pojkar och flickor bör hållas åtskilda i ämnet 

gymnastik från och med årskurs 5. Här följer även riktlinjer där estetik betonas för flickorna 

och teknisk grundskolning, styrka, spänst och stilkänsla för pojkarna. Med detta fanns inga 

angivelser om varför pojkar och flickor skulle hållas åtskilda utan det framstod som högst 

naturligt och självklart. (Larsson. H, Fagrell.B & Redelius. K 2005) 

 

Författarna hävdar vidare att det förmodligen inte finns något annat skolämne som i samma 

omfattning som idrott och hälsa förknippats med särbehandling mellan pojkar och flickor. 

Detta går långt tillbaka i tiden och är även idag ett ämne som diskuteras. Författarna menar att 

det som förr ansågs som en helt naturlig särbehandling mellan flickor och pojkar idag förkläs 

i termer av fysiska skillnader när ämnet diskuteras i samband med pojkars och flickors 

idrottsutövande i skolan. Övergången från särundervisning till samundervisning enligt 1981 

års författning kan tolkas som ett steg mot att utjämna könsrollerna och sträva mot en ökad 

jämställdhet mellan kvinnor och män. (Ibid 2005)  I kursplanen från Lgr 94 betonas 

fortfarande i viss mån skillnaden mellan könen. Författarna citerar i sin artikel ett utdrag ur 

denna kursplan: 

 

”Utbildningen skall ta hänsyn till elevernas skilda förutsättningar och bidra till jämställdhet 

genom att beakta de könsskillnader som finns mellan pojkar och flickor när det gäller t.ex. 

fysisk förmåga, skaderisker, kroppsuppfattning och förutsättningar i övrigt”. 

(Utbildningsdepartementet 1994, s 30) 

 

Detta ströks dock vid 2000 års kursplansrevidering. Citatet syftar till att det finns en 

utgångspunkt och ett för givet tagande att det per automatik kommer att uppstå fysiska 

könsskillnader vilket kommer få konsekvenser i genomförandet av ämnet idrott och hälsa. I 

den allmänna delen av läroplanen från Lpo94 står det vidare: 

 

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

på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som 

ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. 

Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den skall ge utrymme för 
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eleverna att pröva och utveckla förmåga och intressen oberoende av könstillhörighet”. 

(Utbildningsdepartementet 1994b, S. 6) 

 

Författarna menar vidare att i Lpo94 betonas inte könsskillnader, undervisningen ska inte 

heller anpassas efter flickor utan den ska istället motverka traditionella könsmönster. De 

menar vidare att det skulle behövas andra sätt för att öka jämställdheten än att anpassa eller 

skilja på flickor och pojkar. (Larsson. H, Fagrell.B & Redelius. K 2005) 

3. Teoretiska perspektiv 

 

3.2 Genussystemet  

 

Genus skapas genom vårt sätt att förhålla oss till varandra på en social och kulturell nivå. Vad 

som anses som manligt och kvinnligt konstrueras i den sociala och kulturella värld som vi 

befinner oss i och kan så också variera och förändras över tid. Genussystemet fastställer och 

sorterar ut könen och dess plats i samhället. Detta är enligt Larsson (2008:38) inte något nytt 

utan har historiskt sett varit så. Vi människor uppfattar emellertid inte detta som något 

konstigt då vi är formade efter detta. Med genussystemet skapas de sociala skillnaderna 

mellan könen. Enligt Yvonne Hirdman finns två bärande principer för genussystemet. Den 

första, den så kallade dikotomin innebär åtskiljandets princip och syftar till att skilja könen åt. 

Kvinnligt och manligt bör inte blandas och leder exempelvis då till skiljd arbetsfördelning. 

Kvinnliga och manliga ansvarsområden skall enligt denna princip hållas isär. Den andra 

principen som kallas värderandets princip syftar till hierarki mellan könen där kvinnan är 

underordnad mannen och mannen bildar norm och är på så sätt överordnad kvinnan. 

Genussystemet anses idag som något som förklarar ett socialt och kulturellt samhällsfenomen. 

Genussystemet kan ses som ett mönster som inordnar kvinnor och män i samhället. Här finns 

osynliga överenskommelser om vad som uppfattas som manligt och kvinnligt, vilka 

arbetsuppgifter kvinnor och män har, vad som bör sägas av vem, hur de bör uppträda 

gentemot varandra och hur deras relationer mot varandra bör vara. Detta genussystem verkar i 

samhället genom att grundläggande strukturer  inom detta återskapas och på så sätt 

upprätthålls. I idrottens värld menar flera forskare att genussystemet är verksamt både bland 

ledare och utövare. (Hirdman 2003.) 
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3.3 Konstruktionen av kön 

 
Fagrell (2000) visar i sin avhandling att flickor och pojkar konstruerar kön inom idrotten på 

olika sätt. Med det menar hon att de exempelvis väljer ut aktiviteter både åt sig själva och 

andra efter vad som anses som pojk- respektive flick- aktiviteter. Idrottsaktiviteter inom 

förening och tävlingsarenan ger bränsle åt dessa föreställningar. Eleverna väljer att tävla och 

delta i aktiviteter som är samkönade för att de tycker att de vet hur det går till och känner sig 

trygga, de vet också vad som anses vara pojk- respektive flickaktiviteter genom exempelvis 

media. De lär sig tidigt att idrott främst är något som män och pojkar håller på med. 

Flickaktiviteter anses av pojkarna vara fjompiga och löjliga. Fagrell (2000:150) hävdar vidare 

att pojkar i större omfattning beskriver och iscensätter sitt eget kön som det överordnade och 

många flickor rättar sig och inordnar sig i sin tur efter denna diskurs. Men det finns även de 

flickor och pojkar som vill mäta sin kapacitet och styrka och därmed väljer en motståndare av 

det motsatta könet.  

 

4. Syfte och frågeställning 
 

4.1 Frågeställningar 

 

Backman (2008) menar att man brukar formulera frågeställningen innan man börjar sina 

observationer. När man sedan hamnat mitt i processen av datainsamling kan frågeställningen 

förändras eller leda till fler problemställningar. (Backman, J 2008:58) Utgångspunkten med 

denna observation var att studera genus i ämnet idrott och hälsa.  

Syftet med studien är att se relationen mellan elev till elev och elev till lärare ur ett 

genusperspektiv. Utgångspunkten ligger i att betrakta idrottsämnet som en viktig pedagogisk 

miljö som ska förmedla kunskaper och färdigheter och även normer. Den frågeställning 

studien fokuserar på är: 

Hur sker interaktionen mellan flickor och pojkar i ämnet idrott och hälsa? 

 

5. Metod 
 

De Metoder jag har valt att använda för att undersöka min frågeställning är intervju, 

observation och enkät. Enligt Patel & Davidsson (2003) genomförs en kvalitativ 
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undersökning för att erhålla en djupare förståelse av den information som samlats in medan 

den information som erhålls av kvantitativa studier kan uppfattas som mer fragmentarisk 

(ibid). Vid exempelvis intervjuer hävdar författarna att mer information av den oväntade 

karaktären kan komma till ytan som intervjuaren inte tänkt på innan. Intervjun kan i detta 

skede ta en ny vändning och utvecklas ytterligare på grund av denna upptäckt (Patel & 

Davidsson 2003).  

 

5.1 Kvalitativ och kvantitativ ansats 

 

Genom den kvalitativa ansatsen ser man den omgivande verkligheten som subjektiv. Med det 

menar Backman (2008) att verkligheten ses som en individuell, social och kulturell 

konstruktion. Utgångspunkten kan härledas till hur människan uppfattar och tolkar sin 

verklighet. Man kan exempelvis studera människor i ”real life” situationer. Den kvalitativa 

strategin syftar alltid till att studera människan och oftast i interaktion med andra människor. 

Ur det kvalitativa synsättet börjar man med att samla in information och synliggöra och 

analysera begrepp, hypoteser och teorier (Backman 2008). Detta synsätt menar Backman är 

en flexibel forskningsprocess som ger ett stort utrymme för variationer. Genom intervjun har 

läraren möjlighet att ge sin personliga syn utifrån sina erfarenheter och tankegångar . Man får 

även som intervjuare möjlighet att ställa följdfrågor och gräva djupare i vissa frågor som är 

särskilt intressanta för att sedan kunna spegla dessa mot en observation. Syftet med en 

kvalitativ intervju är att se, identifiera och upptäcka egenskaper, beskaffenheter och 

uppfattningar hos den intervjuade. (Patel & Davidsson 2003 Backman 2008)  

 

 

5.2 Tillförlitlighet och validitet 

 

Patel och Davidsson (2003) menar att genomföra observationer är en mer tidskrävande metod 

än till exempel en enkätundersökning då man om man så önskar kan skicka ut frågor via 

Internet. En observation är även relativt oberoende av individernas villighet att lämna ut 

information. En nackdel är givetvis också att observationen blir subjektiv alltså sedd ur endast 

forskarens ögon och att man som forskare studerar skeenden i sitt naturliga sammanhang 

vilket kan medföra att saker och händelser kanske inte inträffar till forskarens fördel. Detta 

blir då en fråga om tillförlitlighet och trovärdighet. I en observation uppstår ett visst 
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slumpinflytande det vill säga det resultat forskaren erhåller kommer både innehålla det ”sanna 

värdet” och ett ”felvärde” (Patel och Davidsson 2003). För att nå ett högre mått av 

tillförlitlighet kan man komplettera observationen med exempelvis intervjuer (Patel och 

Davidsson 2003). Dessa kan spelas in för att på så sätt höja tillförlitligheten.  Den kvantitativa 

datainsamlingen är exempelvis enkäter, frågeformulär, test eller prov (Backman 2008). 

Genom enkäter finns möjlighet för eleverna att svara sanningsenligt utan att känna sig 

påverkade av andra. Patel och Davidsson (2003) hävdar att när vi använder oss av enkäter är 

det svårt att kontrollera tillförlitligheten på förhand. I detta fall kan man bara lita på att 

frågorna uppfattas som vi tänkt oss. De menar vidare att först när vi sett resultatet kan vi göra 

ett omdöme om dess tillförlitlighet. Validiteten kan fastställas först när insamlingen av data 

kopplats till tolkningen av resultaten och detta känns trovärdigt. En god kvalitativ ansats, 

menar författarna, kännetecknas av en god inre logik som i sin tur kopplas till en meningsfull 

helhet. (Patel & Davidsson 2003)    

För att höja tillförlitligheten i intervjuer kan personer som ingått i studien på olika sätt ta del 

av informationen. I detta fall har jag valt att återge hur jag uppfattat svaret på frågan under 

intervjun för att på så sätt försäkra mig om att jag tolkat den intervjuade rätt. 

 

 

5.3 Urval 

 
I denna uppsats har både intervju, enkäter och observationer genomförts för att få en större 

och varierad bild av problemområdet. Skolan där studien genomförts är en innerstadsskola 

med ca 600 elever från årskurs F-9. Skolan är belägen i Vasastaden och har elever från ca 80 

nationaliteter representerade. På skolan finns svensktalande klasser, engelsktalande klasser 

samt språkligt blandade klasser. Val av skola gjordes utifrån praktikplats och skolans 

mångfald av nationaliteter. Enkätundersökningen har genomförts på 120 elever med ett 

bortfall på 25 procent. Eleverna har slumpmässigt valts ut från såväl engelsktalande som 

svensktalande årskurser. Intervjun genomfördes med en lärare som var idrottslärare på min 

Vfu skola och valdes genom bekvämlighetsprincipen. Observationerna (7stycken)  

genomfördes under idrottslektionerna vid slumpvalda tillfällen med olika klasser.  
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5.4 Genomförande 

  

Intervjun genomfördes med en idrottslärare i anslutning till en lektion. Frågorna som ställdes 

var relativt fria och jag ställde följdfrågor där jag ansåg det nödvändigt då det kunde ge mig 

djupare information som rörde min frågeställning. Intervjun genomfördes utan 

störningsmoment i ett av skolans arbetsrum. Denna lärare blev också observerad i samband 

med lektioner som han genomförde. Intervjun och observationerna skedde i anslutning till 

varandra. Jag ställde frågor till läraren som fick svara fritt medan jag skrev.  

 

Observationerna genomfördes under sju lektioner och olika lärare undervisade vid dessa 

tillfällen. Under observationen har jag utifrån min frågeställning observerat hur eleverna 

samspelar med varandra och hur läraren samspelar med eleverna. Jag försökte placera mig i 

idrottssalen så att eleverna skulle lägga märke till mig så lite som möjligt men så att jag ändå 

hade möjlighet att se och höra elevernas samspel med varandra. Jag undersökte i min 

observation interaktion mellan könen, både från läraren och eleverna och eleverna gentemot 

varandra. Det vill säga hur läraren bemötte och interagerade med eleverna och hur flickor och 

pojkar agerande gentemot varandra.  

 De sju observationerna genomfördes under lektionstid i klasser från årskurs F- 7. Under 

observationerna placerade jag mig på en plats i idrottssalen där jag uppfattade att jag inte 

kunde störa eller påverka vad som sas mellan elever och lärare men jag var så pass nära att jag 

kunde höra och se. 

 

Enkäterna delades ut av läraren till eleverna efter avslutad lektion vid fyra tillfällen.  I 

enkäterna ställde jag frågor om hur eleverna uppfattar idrott och hälsalektionerna med 

avseende på likabehandling, uppmärksamhet, elevinflytande samt betygssättning.  

 I enkäten fanns fyra frågor att svara på där tre utav fyra var ja-respektive nej-frågor. I den 

femte frågan fanns mer utrymme för eleverna att resonera på egen hand.  

 

5.5 Forskningsetiska frågor 

 

 Både läraren och eleverna har informerats om studiens syfte, att medverkan är frivillig samt 

vad insamlat datamaterial ska användas till.  

Jag har i denna rapport förhållit mig till samtliga forskningsetiska krav så som: 
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- Informationskravet: Personen som exempelvis blir intervjuad har rätt att veta syftet 

med rapporten. 

- Samtyckeskravet: Den intervjuade ger samtycke till att medverka i studien. 

- Konfidentialitetskravet: Innebär att människor som deltar behåller en skyddad 

identitet. 

- Nyttjandekravet: detta handlar om hur jag förhåller mig till informationen och hur jag 

planerar att använda den. 

Jag har följt dessa forskningsetiska krav vid genomförandet av min studie (Patel & 

Davidsson 2003). 

 

6.  Resultat 
 

I resultatdelen kommer jag att presentera den information och det material som jag samlat in 

genom intervjuer, observationer och enkäter. Jag kommer först att presentera intervjun som 

jag genomfört med en idrottslärare. Därefter följer en sammanställning av de observationer 

som genomförts där jag plockat ut de resultat som är kopplade till min forskningsfråga. Sist 

redovisar jag svaren från min enkät. 

 

6.1 Intervju 

 
Idrottsläraren som intervjuats ansåg sig själv vara lite från den ”gamla skolan”. Han är 

utbildad på GIH och har tävlat och tränat inom föreningsidrotten hela sitt liv. Han tävlade och 

tränade inom brottning till det att hans knä inte höll längre vilket i sin tur fick honom att tänka 

om och börja studera till idrottslärare. Idrottsläraren jag intervjuat och observerat menar att 

han själv upplever sig vara bra på ”killsporterna” Jag frågade honom om han upplevde sig 

själv som duktig på några specifika sporter och han svarade då jag upplever att jag i mångt 

och mycket är bra på killsporter i största allmänhet Med detta menade han då exempelvis 

brottning, boxning, fotboll, bandy med flera. Han önskade sig dock vara smidigare och när 

tillfälle gavs hävdade han att han gärna deltog i exempelvis yoga och redskap under 

lektionerna. Jag frågade honom sedan hur han skötte sådana typer av aktiviteter om han inte 

själv kände att han var duktig nog att utföra lektionerna på egen hand. Han svarade  

 

Vi löser det inom arbetslaget genom att hjälpa varandra att utföra de aktiviteter som vi känner 

oss bekväma och bra på men att vi gärna tar in utomstående tränare och instruktörer från 
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föreningslivet som håller lektioner som inspirerar eleverna och ger dem möjlighet att prova olika 

idrottsaktiviteter 

 

 Han fick frågan om han trodde att han själv gav pojkar och flickor lika stor ”plats” och 

utrymme under idrottslektionerna. Han svarade att 

 

 Jag känner att jag med möda försöker bemöta alla lika och ge dem samma utrymme men det är 

svårt och jag vet att jag gör saker omedvetet, ibland kan jag nog vara hårdare gentemot pojkarna 

 

Han menade att det förväntas lite att man skjuter en hårdare boll mot en kille än en tjej. Han 

hävdade vidare att han försöker jobba med att vara så lika som möjligt men att han omedvetet 

inte gör så alla gånger 

På frågan om han ansåg sig själv ställa samma krav på flickor och pojkar svarade han 

 

 ja men jag kan bli osäker på vad som är ”samma krav” och att det egentligen känns omöjligt då 

de inte har samma förutsättningar. Det kan vara skönt att ha mål som är mätbara som exempelvis 

att eleverna ska springa en viss längd på en viss tid för att nå målet. Det blir lättare att bedöma. 

Det finns så mycket som är luddigt och att allt då kan bli så godtyckligt.  

 

Idrottsläraren sa vidare att 

 

jag upplever en enorm skillnad i hur eleverna ser skillnad mellan pojkar och flickor från andra 

länder än Sverige. Jag tror att det är normer som förts med hemifrån som gör  att pojkar och 

flickor ser på sig själva och deras fysiska prestationer på så skilda sätt. Jag upplever att svenska 

barnen ser sig själva mer jämlikt medan de elever med annat ursprung förväntar sig vissa saker 

och att flickorna inte kan göra samma sak som pojkarna. 

 

Detta kunde även jag tycka mig se tendenser till under idrottslektionerna.  

 

6.2 Observation 

 
Under observationerna tyckte jag mig se att könsskillnader skiftade mellan klass, årskull och 

ursprung. I årskurs sju hade exempelvis många av flickorna hunnit växa om pojkarna. I denna 

klass höll sig pojkarna undan och flickorna tog plats. Under lektionen fick pojkarna mycket 

beröm under valsen som lärdes ut. Under observationen i en årskurs fem skulle eleverna 

hoppa höjdhopp. Nu var det killarna som ”visade framfötterna” och ställde sig längst fram i 

ledet medan flickorna höll sig i bakgrunden. Under hela lektionen höll sig flickorna bakom 
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killarna och hoppade endast på de lägre höjderna förutom enstaka flickor som provade på de 

högre. Efter lektionen stod många flickor kvar när pojkarna gått för att byta om. Då först tog 

sig flickorna fram och provade att hoppa de lite högre höjderna. I de yngre årskurserna som 

observerats var det i mångt och mycket de som gjorde mest väsen av sig som fick sin vilja 

igenom. Under observationen hördes i större utsträckning pojkarna och flickorna väntade tills 

efteråt när inte hela klassen var samlad att gå fram till läraren för att föra fram åsikter och 

tankar. Det förekom även i de högre årskurserna att flickorna fick vänta på att pojkarna sagt 

sitt och att lektionen kommit igång innan flickorna förde fram sin talan till läraren. Under 

observationerna visade det sig även att flickorna i större omfattning får vänta på pojkarna på 

grund av stök och höjda röster innan samlingen och lektionen kunde påbörjas. 

 

6.3 Enkäter 

 
I enkätundersökningen deltog 90 elever varav 46 stycken pojkar och 44 flickor. 56 elever är 

av annat ursprung än svenskt och 32 har svarat att de enbart har svensk härkomst.   

 

På den första frågan ”Behandlas pojkar och flickor olika i ämnet idrott och hälsa?” Har 39 

procent svarat ja. 

 

På fråga två som löd ”Ges vissa mer uppmärksamhet än andra?” har 52 procent av elever 

svarat ja.  

 

Anledningen till att denna fråga ställdes var att jag ville ge eleverna en chans att svara fritt 

och inte känna sig bundna vid ”genus”. Detta för att se om det fanns något som tydde på att 

eleverna kopplar uppmärksamhet till könstillhörighet eller om vi som vuxna och lärare 

möjligtvis utgår ifrån att ett av könen uppmärksammas mer och att eleverna ser detta mer ur 

ett individperspektiv. 

 

Nästa fråga ”Känner du att din röst/vilja och eller åsikter blir hörda under idrott och hälsa 

lektionerna?” svarade 82 procent av eleverna ja. 

 

På den sista frågan fanns det mer utrymme för egna åsikter och funderingar då frågan löd 

”Tror du att det är någon skillnad i betyg mellan pojkar och flickor i ämnet idrott och hälsa?” 

och det fanns svarsalternativ där man antingen kunde kryssa i ”jag tror att pojkar respektive 
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flickor får bättre betyg” eller kryssa i rutan att man ”tror att betygen enbart grundar sig på 

prestation.” På denna fråga svarade den största andelen att de trodde att betygen endast 

grundade sig på prestation, närmare bestämt 71 procent av eleverna. 18 procent av eleverna 

svarade att de trodde att pojkar fick högre betyg än flickor och 11 procent av eleverna trodde 

att flickor fick ett högre betyg. 

 

Många frågor hade plats för egna kommentarer och funderingar. Man kan i dessa läsa att det 

exempelvis finns pojkar som anser att flickor har lättare att få bättre betyg för mindre 

prestation. Detta finns det även flickor som anser då de hävdar att idrotten i högre 

utsträckning riktar sig till pojkarna än flickorna. En flicka skriver också att hon tror att de som 

är smala får mer uppmärksamhet under lektionerna. En pojke anser att de medelbra oftast får 

minst uppmärksamhet och att de som hörs och syns får mest uppmärksamhet under lektionen. 

 

 

7 Diskussion och analys   

 
I denna uppsats har jag tittat närmare på interaktionen mellan flickor och pojkar under idrott 

och hälsalektioner. Läraren hävdar i sin intervju att det är svårt att agera könsneutralt. Vissa 

av eleverna som svarat på enkäterna menar att betygsättning genomförs till fördel antingen  

för pojkar eller flickor men de flesta verkar ändå ha ett stort förtroende för lärarna och 

betygsättningen. Svaren i enkäterna tyder på att eleverna känner sig könsneutralt 

uppmärksammade och att graden av uppmärksamhet inte handlar om vilket kön man tillhör 

utan om hur mycket man i så fall hörs rent ljudmässigt under lektionerna. Detta leder mig in 

på funderingar kring om de haft diskussioner där man diskuterar genusfördelning och 

jämställdhet. Om de inte haft det kanske det då kan vara en anledning till att de inte ser 

könsmönstren utan att de lever i sin roll som pojke och flicka omedvetna om dessa. De känner 

kanske i enlighet med det Fagrell (2000) skriver om att det känns tryggt att exempelvis idrotta 

med samkönade och att de tar intryck och formas utav medier medvetet som omedvetet. 

Eleverna agerar utifrån stereotyper som skapats och formats utifrån de ramar om vad som är 

rätt val i form av sport för pojkar respektive flickor precis som Koivola (1999) hävdar. 

Under observationen då pojkarna fick mer uppmärksamhet och bekräftelse i samband med att 

de skulle dansa vals kan det tolkas som att det finns fördomar om att i dansen behöver  

pojkarna mer stimulans och bekräftelse än flickorna för att dessa uppfattats hålla en högre 
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nivå inom detta område. Detta kan vara ett exempel på hur våra fördomar kring vad som är 

manligt och kvinnligt styr oss i hur vi agerar gentemot varandra. Med litteraturen som 

bakgrund kring hur könsmönster och genus utvecklas blir det tydligt att fördomar skapas runt 

omkring oss hela tiden under hela vår livstid. Människan vill undermedvetet passa in och 

känna trygghet och gör då val och tar beslut som anses passande utifrån vad man tillhör för 

grupp eller kön. 

 Pojkarna i den klass som dansade vals förväntades kanske inte vara säskilt duktiga. Från 

lärarens sida ansågs det då på sin plats att bekräfta och uppmärksamma pojkarna mer i deras 

prestation även om flickorna var synbart bättre. Anledningen till att flickorna i större 

utsträckning får invänta pojkarna kan möjligtvis grunda sig i förväntningarna kring hur man 

tillåts eller ska uppträda som pojke respektive flicka. Detta skriver Koivula (1999) om i sin 

avhandling där hon menar att Flickorna går direkt in i ”sin” roll som timida och avvaktande. 

(Koivula 1999)  

De flickor och pojkar som utmanar dessa könsmönster är få men blir inte fler om lärarna 

fortsätter behandla flickor och pojkar könsuppdelat istället för könsneutralt. Åtskiljandets 

princip blir tydlig genom observationerna då flickor väntar snällt på sin tur och håller sig i 

bakgrunden tills pojkarna är klara. I detta fall utövas tydligt principerna som Hirdman kallar 

värderandets princip, då kvinnan bör vara underordnad mannen och åtskiljandets princip då 

läraren också medvetet eller omedvetet skiljer sitt interagerande med pojkar och flickor under 

idrott och hälsalektionerna. Av kommentarerna i enkäten skulle man kunna tolka att vissa 

flickor skulle kunna präglas av svagt självförtroende där deras bild av sig själva skulle göra 

dem sämre i ämnet än pojkarna och att också vissa pojkar kan anse sig som bättre i ämnet då 

det anses som ett ”manligt” ämne som ”utformat av män. Detta kan leda till att flickorna 

känner sig underlägsna och att idrotten många gånger inte är deras ”arena” när idrott utförs i 

skolan. Pojkarna i sin tur ser detta och formas att tro att det är så det ska vara. Lärare bär här 

ett stort ansvar att diskutera dessa frågor med eleverna för att på så sätt öppna elevernas 

synsätt gällande vad som anses som kvinligt eller manligt. Litteraturgenomgången visar att 

mycket har gått framåt och utvecklats till det bättre gällande könsfördelning, könsroller, 

förutfattade meningar och synen på genus. I skolor idag ska enligt läroplanen lärare och 

personal motverka traditionella könsmönster och kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter 

skall främjas. Enligt enkätsvaren menar fler än hälften att de faktiskt känner att de blir lika 

behandlade trots att läraren inte anser sig själv behandla alla på samma sätt oavsett kön. Även 

mina observationer bekräftar detta. Funderingarna hamnar då kring resultaten av enkäterna. 

Har eleverna kanske velat svara vad de tror att lärarna vill höra eller upplever de faktiskt att 
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de syns och uppmärksammas i större utsträckning på lika villkor än vad jag kunnat tro? En 

elev påverkas och formas av den värld eleven vuxit upp i och känner till. Är det då möjligt att 

eleven kanske inte vet något annat än att läraren behandlar flickor på ett sätt och pojkar på ett 

annat och ser på så vis inte någon skillnad. Syftet med denna uppsats har varit att undersöka 

pojkars och flickors relation till varandra ur ett genusperspektiv när de interagerar under 

idrottslektionerna och även hur lärarens interaktion ter sig gentemot eleverna.  

Kan det även vara så att eleverna och lärarna har för liten kunskap inom genus och att det i 

stor utsträckning inte är något vi reflekterar över i skolan utan att alla i stor utsträckning bara 

anpassar sig. En fråga man kan ställa sig är såklart om könsmönster någonsin kommer att 

suddas ut totalt. Vi som människor är formade av att vilja passa in någonstans och vara som 

alla andra, tillsammans och en vilja att känna tillhörighet. Även om mycket går att ändra på så 

kvarstår detta faktum, vi vill socialt passa in med människor som liknar oss och där vi känner 

samhörighet och ”är någon”. Även om dessa goda ord står i läroplanen så eftersträvas de inte 

men man får se det som att det är vad vi vill stå för i framtiden och att lärare som utbildas 

idag får ett annat tankemönster och därav handlar annorlunda. Detta kommer givetvis att ta 

många år att ändra då genuskontraktet är djupt rotat i oss sedan lång tid. Att lärare idag har 

som uppgift att arbeta med detta är även det ett steg på vägen mot ökade insikter om hur 

genussystemet verkar i vårt sätt att se på flickor och pojkar. 

  

8. Metoddiskussion 
 

Den reflektion jag gör efter rapportens slutförande gällande mitt val av metod är att jag 

kunnat välja en eller högst två metoder och då fördjupat mig ytterligare inom dessa då tanken 

att göra en intervju, observation och enkäter blev relativt överväldigande och mycket 

omfattande. Det visade sig bli mycket material att gå igenom. Med största sannolikhet hade 

jag med endast observation som metod klarat mig utmärkt för att kunna svara på min 

forskningsfråga. Min tanke med valet av tre ansatser var att försöka få en så bred synvikel 

som möjligt då både elever , lärare och observation skulle hjälpa mig att finna svar på min 

forskningsfråga. Det visade sig att det hade underlättat arbetsbelastningen med endast en 

ansats i slutändan.  
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Pojke                                        Flicka 

 

Klass: 

Föräldrarnas härkomstland : 

 

 

1.Behandlas pojkar och flickor olika i ämnet idrott och hälsa? 

Ja                                                                      Nej  

Om ja, vad är skillnaden? 

 

 

 

2. Ges vissa mer uppmärksamhet än andra? 

Ja                                                                         Nej  

 

Om ja, Hur och vad tror du det beror på?  

 

 

 

 

3. Känner du att din röst/vilja och eller åsikter blir hörda under idrott och hälsa 

lektionerna?  

Ja                                                                                        Nej  

 

Om nej, vad tror du det beror på?  
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4.Tror du att det är någon skillnad i betygen mellan pojkar och flickor i ämnet idrott 

och hälsa?  

 

a) jag tror att betygen enbart grundar sig på prestation 

 

b) Jag tror att pojkar får ett högre betyg 

 

Varför?  

 

 

a) Jag tror att flickor får ett högre betyg 

 

 Varför?  
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