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Sammanfattning 
 

Syfte och frågeställningar  

I denna studie undersöks hur genus konstrueras i det pedagogiska mötet mellan lärare och 

elev i idrottsundervisningen. Denna empiriska studie ger svar på de två frågeställningar som 

använts som verktyg för att uppfylla syftet. Dessa två frågeställningar var:  

• Hur fördelar läraren sin uppmärksamhet mellan flickor och pojkar?  

• Vilka olikheter kan uppmärksammas i lärarens bemötande av flickor respektive 

pojkar?	  

Metod 

Datainsamlingen är gjord med hjälp av videoinspelningar – observationer under tolv 

idrottslektioner. I undersökningen har dels en kvantitativ, dels en kvalitativ metod använts. 

Resultat 

Resultatet visar att pojkar får mycket mer uppmärksamhet av lärarna, både i form av beröm, 

tillsägelser och möjlighet att komma till tals, samt att flickor och pojkar blir bemötta på olika 

sätt av lärarna. Det är pojkarna som i hög grad företräder gruppen och det är också pojkarna 

som mest svarar på frågor och ofta rakt ut utan att räcka upp handen. Lärarna samtalar på 

olika sätt med flickor respektive pojkar och även förväntningarna på eleven skiftar beroende 

på vilket kön eleven tillhör.  

Slutsats 

Slutsatsen är att lärarna i undersökningen reproducerar pojkarnas dominans. Det krävs ett 

medvetet genusperspektiv i undervisningen för att elevernas lärande inte ska påverkas 

negativt av stereotypa förväntningar på könen. 

 

Nyckelord: Genus, jämställdhet, tjejer, killar, idrottsundervisning 
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1 Inledning 
Jag har under hela mitt liv ägnat mig åt idrotter i olika former. Gång på gång har jag känt av 

de starka könsstereotyperna och ojämställdheten mellan könen inom idrottens område. Vissa 

idrottsaktiviteter anses antingen mer som feminina eller mer som maskulina. När jag gick i 

grundskolan hade min lärare förutbestämda uppfattningar om flickor och pojkar. Det hände 

ofta att hon delade upp oss i grupper: alla pojkar i den ”bra gruppen” och alla flickor i den 

”dåliga gruppen”. Detta hade hon i förväg bestämt utan tanke på att gå efter individuella 

förkunskaper eller fråga vad vi elever egentligen ville göra. Pojkarna fick ofta välja mellan 

olika bollsporter som till exempel fotboll och rugby medan flickorna hade andra alternativ att 

välja mellan som till exempel lekar och dans. Jag minns att jag också ville spela fotboll 

tillsammans med pojkarna men vågade inte samla tillräckligt med mod för att göra det. Att 

vara ensam flicka på fotbollsplanen skulle innebära att gå emot strömmen och överträda 

normgränsen för vad som anses vara en manlig respektive kvinnlig aktivitet. Det jag kände då 

men inte kunde sätta ord på men som jag nu kan är ordet sexism. Sexism betyder enligt 

nationalencyklopedin ”nedvärdering av en person på grund av dennas kön” (www.ne.se). 

Detta handlingssätt från lärarens sida bidrar till att föröka stereotypa och förutfattade 

meningar om kön, och dessutom så hindrar det också människor från att göra eller ens veta 

vad de egentligen vill. I många situationer är det lättare att följa normen än att bryta den och 

därför tror jag, utifrån mina upplevelser, att många också väljer att gå den vägen. Nu går jag 

min sista termin på lärarprogrammet för att bli idrottslärare på mellan- och högstadiet. Jag vill 

med denna studie undersöka hur lärare bemöter och fördelar uppmärksamheten mellan flickor 

och pojkar i idrotts- och hälsaundervisningen. För mig kommer detta att ge en fördjupad 

kunskap inom ett område som är mycket viktigt för min framtida yrkesutövning. 

 

2 Bakgrund 
2.1 Läroplanens historia 
Jämställdhetsarbetet i skolan kom i samband med införandet av Lgr 69. I denna läroplan fanns 

en tydlig formulering angående vikten av likabehandling oavsett kön. För att erbjuda ett nytt 

synsätt och bryta gamla mönster angående könsroller infördes undervisning i 

könsrollskunskap (Tallberg Broman, 2002, s. 167-168). I Lgr 80 låg fokus på problemen 

gällande jämställdhet och könsjämlikhet kring att ändra hur flickor och pojkar såg på sitt val 

av studieinriktning och sitt val av yrke. Främst handlade jämställdhetsarbetet om att försöka 
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rekrytera fler flickor till tidigare mansdominerade utbildningar och yrken (Tallberg Broman, 

2002, s. 168). I Lpo 94 vidgades perspektivet ytterligare och jämställdhet blev en av skolans 

värdegrunder. Detta innebar att jämställdhetsfrågor skulle bli en del av det pedagogiska 

arbetet och att varje lärare ansågs ansvarig för att hantera detta. Jämställdhetsfrågan skulle 

genomsyra allt från skolans planering till undervisningen samt övrig verksamhet. I och med 

detta tog skolan tydlig ställning för jämställdhet, både som politisk intention och normativ 

utgångspunkt. År 1995 kom den första propositionen från regeringen som behandlade och 

fokuserade på jämställdhet (Tallberg Broman, 2002, s. 169-170). Lpo 94 tar upp vikten av att 

flickor och pojkar ska ha lika stort inflytande på undervisningen samt att de ska få lika stor 

del av utrymmet i den. Vidare står det att kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter ska 

främjas och att alla elever ska uppmuntras att följa sina intressen utan könsstereotypa 

fördomar. Läraren ska också se till att undervisningens innehåll och upplägg ska spegla både 

kvinnliga och manliga perspektiv (Utbildningsdepartementet, 1994 s. 14-31). 

 

2.2 Skollagen 
Frågan om jämställdhet behandlas i en tidig paragraf i skollagen.  

5§ Utbildningen ska utformas i överenstämmelse med grundläggande demokratiska 

värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens 

frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan 

människor (Skollagen, 2010, s. 16). 

 Under samma paragraf tar den även upp kränkande behandling i skolan.  

Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt 

motverka alla former av kränkande behandling (Skollagen, 2010, s. 16). 

En rapport från Skolverket med syfte att forska om diskriminering och trakasserier bland 

elever visar att många fall av kränkande behandling har koppling till ojämställdhet, genus och 

normer kring könen (Skolverket, 2009, s. 63-66).  

De som idrottar på sin fritid får högre betyg än de som inte gör det. Att hålla på med vad 

läraren bedömer som ”fel” idrott, kan också leda till att man får sämre betyg, enligt eleverna. 

Här kan även genusaspekten spela roll. Vissa idrotter i årskurs 8 och i gymnasieskolan har 

högre status än andra kopplat till genus: hockey och fotboll som utförs av fler pojkar framför 

balett och ridning, aktiviteter som utövas mestadels av flickor. Samtidigt verkar pojkarna ha 

en snävare genusrepertoar när det rör sig om idrott. Det gäller att inte ägna sig åt en aktivitet 

som stämplas som feminin såsom till exempel balett, yoga och aerobics (Skolverket, 2010, s. 

64). 



 

 3 

 

Att vissa ”manliga” idrotter som fotboll och ishockey i praktiken ges en högre status än 

”kvinnliga” idrotter som balett och hästsport är kränkande och är inte i linje med skollagens 

ord om att utbildningen ska utformas med tanke på jämställdhet och alla människors lika 

värde samt att all kränkande behandling ska motverkas.  

 

Angående diskriminering hänvisar skollagen till vad som står skrivet i diskrimineringslagen 

angående könsidentitet. 

I diskrimineringslagen (2008:567) finns bestämmelser som har till ändamål att motverka 

diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter inom 

utbildningsområdet oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder (Skollagen, 

2010, s. 17).   

 

Det finns alltså noggrant angivet i svensk lagstiftning att diskriminering på grund av kön ska 

motverkas. 

 

2.3 LGR11 
I läroplanen står det att jämställdhet mellan könen är ett av skolans grundläggande värden.  

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som 

skolan ska gestalta och förmedla (Skolverket, 2011a, s. 7).  

 

Här ger även läroplanen tydliga besked om att alla individer har lika värde och att det ska råda 

jämställdhet mellan flickor och pojkar.  

 

Skolan förväntas att arbeta aktivt för att motverka alla former av diskriminering och 

kränkande behandling. 

Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder 

eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Sådana tendenser ska aktivt 

motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion 

och aktiva insatser (Skolverket, 2011a, s. 7). 
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Ett aktivt motverkande av diskriminering på grund av kön och till och med tendenser till en 

sådan diskriminering, finns alltså klart och tydligt inskrivet i läroplanen.  

 

 

2.4 Tidigare forskning  
En rapport om jämställdhet i skolan visar att flickor och pojkar ges olika förutsättningar för 

lärande i skolan. Den visar även att möjligheter till trivsel skiljer sig. Flickor presterar mer 

men mår sämre och utstår mer trakasserier (SOU 2010:99).  Det finns en mängd forskning 

som påvisar vikten av genusperspektiv inom förskola och skola samt att ge blivande lärare 

kunskap om området (SOU, 2010, s. 36; Tallberg Broman, 2002, s. 15). I den nya 

lärarutbildningen från 2011 ingår det vissa genuskurser som alla lärarstudenter måste ta del av 

oavsett inriktning (Heikkilä, 2011). Det finns en manlig överordning i klassrummet och ju 

äldre eleverna blir desto tydligare blir överordningen. Pojkarna är mer dominanta och får mer 

av lärarnas uppmärksamhet. Detta leder till att pojkarna hörs mer och i större utsträckning 

påverkar undervisningen (Calderon, 2003, s. 14). 

Lärarnas agerande har betydelse för elevernas agerande. Lärarna är med och formar 

könsordningen genom ofta omedvetet befästa normerna (Calderon, 2003, s. 15). 

För att en lärare ska lyckas med jämställdhetsarbete så måste läraren vara villig att förändras 

och omvärdera sin egen roll. Det krävs kunskap om genus, maktsystem och struktur som hela 

arbetslaget kan ta del av och ständigt föra dialog med varandra och med eleverna om 

(Svaleryd, 2002, s. 42).  

 

En annan rapport har skrivits om jämställdhetsarbete i förskolan och skolan i Norden. Den 

visar att det inte finns någon enhetlig modell för jämställdhetsarbetet vid förskolor och skolor 

i Norden. Grunden för rapporten är 59 intervjuer med skolpersonal, skolförvaltning och 

skolpolitiker samt elva besök på skolor och förskolor i samtliga nordiska länder. Rapporten 

konstaterar att jämställdhetsarbetet ser mycket olika ut i de nordiska länderna och resultaten 

visar att formuleringarna om jämställdhetsarbete i nationella och lokala styrdokument för 

skola och förskola tydligt avspeglar sig i den typ av jämställdhetsarbete som bedrivs på 

skolan. De länder som saknar bestämmelser gällande jämställdhet i skolans styrdokument 

visar också ansatser på icke pågående arbete. Författaren till rapporten, Mia Heikkilä, menar 

att om jämställdhet finns skrivet i skolans styrdokument så får den större genomslag hos 

medarbetarna, till skillnad från om det bara finns med i generella jämställdhetslagar. 
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Danmark, Färöarna och Grönland är de länder som saknar formuleringar i läroplanen som 

specifikt inriktar sig på jämlikhetsarbete (Heikkilä, 2013).  

 

Håkan Larsson, Birgitta Fagrell och Karin Redelius, alla verksamma på Gymnastik- och 

idrottshögskolan (GIH), startade år 2001 KIS-projektet. KIS är en förkortning för kön-idrott-

skola, men projektets egentliga benämning är Konstruktionen av kön och synen på kroppen i 

skolans idrottsundervisning. Avsikten med deras projekt har varit att undersöka hur 

konstruktionen av kön, ”de flickiga flickorna” och ”de pojkiga pojkarna”, kommer till i 

undervisningen och vilka följder denna konstruktion får för elevernas lärande och självbild. I 

en artikel från KIS-projektet belyses flickors och pojkars olika villkor i idrottsundervisningen. 

I arbetet studerades de lokala kursplanerna i ämnet idrott och hälsa, där forskarna kom fram 

till att genusfrågan inte var prioriterad. På få ställen nämns könsroller eller relationen mellan 

könen. Forskarna menar att det saknas resonemang om hur man på bästa möjliga sätt ger en 

likvärdig undervisning till alla elever oavsett kön. Resultatet visade att lärarna som ingick i 

studien hade föreställningar om hur flickor och pojkar är. Pojkarna ses som en homogen 

grupp som dominerar ämnet och flickorna som tillbakadragna och som får mindre betydande 

roll. Detta tolkar forskarna som en över- och underordning. De överordnade attributen innebär 

att vara stark, uthållig och duktig. Dessa egenskaper är något som lärarna identifierar hos 

gruppen pojkar. En av de viktigaste slutsatserna i arbetet är att sådant som värdesätts i ämnet 

ofta är förknippat med föreställningar om vad som är manligt (Larsson m fl, 2005, s. 1-2). 

Under observationerna i KIS-projektet kunde forskarna se att lärarna hade olika strategier för 

att utmana traditionella könsmönster: 

1. Att skilja på flickor och pojkar, antingen konsekvent eller ”då och då” 

2. Sänka förväntningar och kraven på flickor. 

3. Ironisera över pojkars övertro på sin egen förmåga	  

(Larsson m fl, 2005, s. 8) 

Birgitta Fagrells avhandling handlar om hur barn konstruerar föreställningar om kvinnligt och 

manligt. I avhandlingens empiri undersöktes barnens respons på bilder med olika idrotter. 

Resultatet visar tydligt att vissa idrotter är genusifierade och exempel på detta är när barnen 

själva får välja vilka idrotter de helst vill hålla på med (Fagrell, 2000, s. 136). Genusifierade 

val blev mer tydliga när barnen gav sin bild av vad de tror det motsatta könet vill utföra. En 

av slutsatserna i Fagrells avhandling visar att lagidrotter generellt ses bundna till den manliga 

normen och barn har föreställningar om att pojkar passar bättre för dessa aktiviteter (Fagrell, 

2000, s. 134). Vidare i studien fick barnen motivera varför de valde som de gjorde. Resultatet 
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av detta visade att barnen har föreställningar om att pojkar är bättre än flickor på idrott och att 

barnen hämtat sina idealbilder av motsatta könet från familj, media och den yttre omgivning 

som de dagligen omges av. Barnens resonemang angående idrotter är kopplade till deras 

föreställningar om vilka egenskaper pojkar och flickor har. Pojkars egenskaper kännetecknas 

som aktiva, modiga och starka och flickorna som lugna, rädda, fjompiga och svaga. Dessa 

föreställningar finns hos bägge könen och ses som naturligt (Fagrell, 2000, s. 139). 

En annan rapport har gjorts med hjälp av intervjuer med lärare om deras syn på kön och 

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

lektioner innehöll aktiviteter som pojkar generellt har mer erfarenhet av och att pojkarna 

påverkade undervisningen mer än vad flickorna gjorde. Lärarna tyckte att det var naturligt att 

pojkar är duktigare än flickor i idrott. Trots vetskapen om pojkarnas dominans valde lärarna 

att inte göra något för att motverka det. Lärarna var osäkra på hur de skulle göra. Istället lät 

lärarna flickorna välja om de ville spela för sig själva eller tillsammans med pojkarna under 

vissa lektioner, framför allt i bollspel. Sammanfattningen av detta är att lärarna underordnade 

flickorna i förhållande till pojkarna (Larsson m fl, 2009, s. 9).  

 

Empirin i studien visade att en strategi som lärarna hade för att ”lyfta bördan från flickornas 

axlar” (Larsson m fl, 2009,  s. 12) var att övertyga dem om att de inte behövde prestera lika 

mycket som pojkarna. Deras uttalande kunde till exempel vara att flickorna inte behövde göra 

en viss övning eller att en övning var en riktig ”killövning”. Ingen av eleverna kommenterade 

detta vilket innebär att även de accepterar det faktum att flickor är det svagare och 

underordnade könet. Pojkar presterar bättre än flickor. Denna strategi hyllar den manliga 

styrkan och ingen av lärarna försökte motverka det. Lärarna gav varken uppmärksamhet till 

flickorna när de var duktiga i en aktivitet som tolkas som manlig eller gav pojkarna 

uppmärksamhet då de var duktiga i en aktivitet som tolkas som kvinnlig (Larsson m fl, s. 12). 

 

Det finns även studier som visar att flickor och pojkar bemöts olika i skolan och att lärare och 

elever lätt verkar falla in i de invanda könsmönstren. En australiensk studie av Wright och 

King synliggör detta problem (1990). Två idrottslärare, en kvinnlig och en manlig, blev 

observerade i syfte att undersöka hur den språkliga interaktionen med eleverna bekräftade de 

rådande frågeställningar om manligt och kvinnligt. Den kvinnliga idrottsläraren, som har 

lektion med enbart flickor under observationen ställer fler frågor, skämtar med sina elever och 

ber om ursäkt när det behövs. Hon använder ett språk som är vanligt att vuxna använder när 

de talar med små barn. Den manliga läraren som vid observationstillfället enbart undervisar 
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pojkar, använder korta meningar, ger ofta uppmaningar, ställer sällan frågor, ber aldrig om 

ursäkt och skämtar betydligt mindre än kvinnliga läraren. Till skillnad från den kvinnliga 

läraren använder den manliga läraren ett vuxet språk. Empirin av studien visar att den 

kvinnliga läraren kommunicerar tre gånger så mycket med sina elever än vad den manliga 

läraren gör (Wright & King, 1990, s. 216). Den manliga lärarens ledarskap är tydligt och hårt 

och pojkarna blir genom aktivitetens utmaningar tvungna att ta risker. Vidare i analysen 

framkommer det att prestationen undermineras hos flickorna, vilket leder till att 

genusordningen förstärks och reproduceras  (Wright & King, s. 221-222). 

 

3 Teoretiska utgångspunkter 
Begreppet genus är enligt Tallberg Broman (2006) en vidareutveckling av begreppet könsroll. 

Båda begreppen innebär att kön är en social konstruktion. Han menar att en persons kön inte 

endast behöver vara biologiskt utan könskonstruktionen kan växa fram utifrån uppfostran, 

föreställning och förväntning. Genus består dessutom av makt som visar dominans respektive 

underordning mellan könen (Tallberg Broman, 2006, s. 25). Hirdman (2004) använder ett 

begrepp för att konkretisera genussystemet och det är genuskontraktet. I varje generation 

finns ett bestämt kontrakt att förhålla sig till när det gäller kvinnligt respektive manligt 

beteende. Det är: 

konkreta föreställningar, uppspaltade på varandra på olika nivåer, om hur män/man, 

kvinnor/kvinna ska vara mot varandra: i arbete- vilka redskap som hör till vem, i kärleken- 

vem ska förföra vem, i språket- hur de ska prata, vilka ord de får använda, i gestalten/ den 

yttre formen- vilka kläder som är tillåtna, hur långt håret ska vara, etc. etc. i all otrolig 

detaljrikedom (Hirdman, 2004, s. 121). 

 

Genuskontraktet är ett centralt begrepp i Hirdmans forskning. Kontraktet består av samhällets 

föreställningar och normer om vad som är kvinnligt respektive manligt, med andra ord våra 

konstruerade könsroller. Genuskontraktet har två utgångspunkter dikotomi och hierarki, vilket 

kan ses som en rörlig struktur med två bärande balkar: dikotomin som innebär isärhållandet 

av manligt och kvinnligt och hierarkin med mannen som norm. Hierarkin med mannen som 

norm innebär enligt Hirdman att mannen är människan, eller det eftersträvansvärda i 

förhållande till kvinnan som anses som det avvikande. Genussystemet är en ordningsstruktur 

för oss människor vilket utgör basen för vårt sätt att se och förhålla oss till varandra. Systemet 

är omfattande och reproduceras i både sociala, ekonomiska och politiska ordningar. Det ger 
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oss koder och ger upphov till mönster för hur kvinnor och män enligt ordningen bör vara eller 

uppträda. Hirdman menar att den manliga normens logik aktualiseras genom isärhållandets 

lag och att det också är den hypotesen som genererar den manliga normen, eller annorlunda 

uttryckt, den kvinnliga underordningen (Hirdman, 2004, s. 115). 

 

Ordet didaktik betyder koppling mellan förmedling och kunskap. Att inkludera ett 

genusperspektiv i undervisningen innebär att det blir en naturlig del av förmedling, 

kommunikation och budskap (Lahelma & Öhrn, 2011, s. 116-117). Lärarens egna 

föreställningar och förväntningar om kön påverkar kommunikationen med eleverna. Med 

detta menas att anlägga ett genusperspektiv i undervisningen och att läraren synliggör och kan 

reflektera över hur kön påverkar samspelet mellan människor, annars finns det risk att god 

kommunikation och interaktion i klassrummet förhindras och hämmar elevernas lärande och 

utveckling (Heikkilä, 2011). Lärarens kön, elevernas kön och innehållet i undervisningen, 

samt relationen mellan de tre faktorerna påverkar skapandet av elevernas kunskap och 

identitet. Alltså borde inte det biologiska könet nödvändigtvis spela en betydande roll för 

elevernas lärande men det inlärda socialt skapande könet och stereotypa förväntningar 

kopplade till detta påverkar eleverna på ett avgörande sätt i skolan och vidare i livet (Heikkilä, 

2011). Barn har ett behov av att bli bekräftade av vuxna. Via bekräftelsen styr vuxna in 

barnets intressen på traditionella banor och detta genom att ha förväntningar på barnets 

agerande. Barn har en önskan att göra rätt mot vuxna som står dem nära. Det är genom att 

testa olika vägar och känna responsen från vuxna som barnet formar sin bild av vad som är 

rätt och fel. Barnet som har lärt sig vilken väg som ger bekräftelse kommer att återvända till 

den vägen och på så sätt kommer barnets självkänsla och självförtroende att formas via 

bekräftelsen. Normöverträdelse bestraffas i form av utebliven bekräftelse (Heikkilä, 2011). 

 

Läromedel har även en stor betydelse för elevernas genuskonstruktion. Om läromedlen saknar 

genusbalans kommer det att smitta av sig på eleverna och påverka deras verklighetssyn (SOU, 

2010, s. 10; SOU, 2010, s. 33). Brist på genusperspektiv i undervisningen leder till stereotypa 

föreställningar om kön vilket i sin tur påverkar elevernas utveckling och lärande negativt 

(Heikkilä, 2011). Vidare i rapporten framgår det att det är omöjligt för en lärare att bedriva en 

individualiserad undervisning såsom läroplanen förespråkar på grund av att det finns för stort 

antal elever i en klass. För att hjärnan ska kunna hänga med och klara av att ha överblick över 

klassrummet blir kategorisering av eleverna ett krav, som ofta utgörs av kön (Heikklilä, 

2011). 
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Som bakgrund till min uppsats finns, förutom skollagen/läroplanen och den forskning som 

gjorts under de senaste decennierna, även Vygotskijs sociokulturella perspektiv på lärande 

och utveckling som kom till redan under mellankrigstiden.  

 

Vygotskij var en pedagog och psykolog som betonade förhållandet mellan individ och 

samhälle, samhällets påverkan och kulturella skillnader. Vygotskij hann under sitt korta liv 

skriva åtskilliga böcker om sina teorier. Hans teorier utgick från att människans utveckling är 

historisk, kulturell och social och inlärningen sker genom social samverkan och 

förutsättningen är språket som verktyg. Vygotskij skapade den kulturhistoriska inlärnings- 

och utvecklingsteorin (Bråten, 1998, s 102).   

 

Ett av de viktigaste redskapen för att utveckla elevens tänkande är samspelet mellan lärare 

och elev. Detta kan betyda att en elev presterar mer där det finns samarbete med den vuxne än 

vad den gör på egen hand. De problemlösningar som eleven får hjälp med av den vuxne 

kommer hen senare att klara av på egen hand. Det är då eleven efterliknar och tar hjälp som 

utvecklingsprocessen sätter igång. Drivkraften i processen är det sociala samspelet. Grunden 

för elevens kunnande och utveckling är samspelet mellan den vuxnes kunnande och barnets 

nyfikenhet. Utvecklingen sker således genom lärandet och lärandet styr utvecklingen. 

Vygotskij hävdar att lärande och utveckling sker genom kulturellt och socialt samspel, vilket 

gör att hans teori hamnar i det sociokulturella perspektivet (Bråten, 1998, s. 105).  

Vygotskij var mindre intresserad av att veta var eleven befinner sig idag utan han var 

intresserad av att veta var eleven skulle befinna sig om den fick hjälp. Ur denna teori föddes 

begreppet närmaste utvecklingszonen, som avser skillnaden mellan det barnet kan på egen 

hand och det barnet klarar av med hjälp av en vuxen (Bråten, 1998, s. 106). Det ligger i 

lärarens ansvar att i den sociala processen kartlägga elevens närmaste utvecklingszon och 

sedan genom handledning och stöd hjälpa eleven med hens utvecklingsprocess (Bråten, 1998, 

s. 107). 

 

4 Syfte och frågeställningar 
4.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka på vilket sätt läraren förhåller sig till och bemöter 

flickor och pojkar i idrottsundervisningen.  
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4.2 Frågeställningar 
• Hur fördelar läraren sin uppmärksamhet mellan flickor och pojkar? 

• Vilka olikheter kan uppmärksammas i lärarens bemötande av flickor och pojkar?	  

 

5 Metod 
5.1 Metodval 
I studien har både en kvantitativ och en kvalitativ metod använts. Den metod som väljs ska 

avgöras av syftet och får konsekvenser för resultatet. Studiens val av teoretiska perspektiv, 

syfte och metod är de val som påverkar och formar resultatet. Valet bör ske pragmatiskt 

genom att låta syftet avgöra vilka angreppsätt man använder (Repstad, 2007, s. 12). En 

kvalitativ forskningsmetod användes för en del av studien, eftersom intresset av att tolka och 

beskriva verkligheten finns, samt att hitta kvaliteter och framträdande drag i datainsamlingen 

(Repstad, 2007, s. 13). En kvantitativ forskningsmetod användes också som komplement då 

studien behövde ett enkelt resultat som var lätt att mäta (Repstad, 2007, s. 18). Det 

huvudsakliga i arbetsmaterialet och utgångspunkten för analysen utgörs inte av siffror, dock 

hindrar inte detta från att det förekommer mängdangivelser i resultaten (Repstad, 2007, s. 14). 

 

Avsikten med denna studie är att undersöka kommunikationen mellan lärare och elever och 

sedan bearbeta datainsamlingen för att därefter kunna tolka resultatet.  Observationer som 

metod valdes för att på bästa sätt få svar på frågeställningarna. Att observera det sociala 

samspelet i en viss miljö ger en direkt bild och förståelse av de sociala relationerna (Repstad, 

2007, s. 22). Valet av metod motiveras av studiens utgångspunkt som är sociala relationer. 

Genom observation fås direkt tillträde till socialt samspel och sociala processer, vilket 

undersökningen avser i denna studie. Det sociala samspelet mellan människor består av 

utbytet av ord och handlingar, vilket av många anses som sociologins centrala tema. Ur detta 

samspel uppstår kunskap och förståelse. En forskare bör vara medveten om att hens närvaro i 

dessa ”naturliga miljöer” eller ”autentiska arenor” kan störa människors ”naturliga” beteende 

(Repstad, 2007, s. 34-35). Denna tanke fanns med vid bearbetningen av materialet.  

 

Valet av observation som metod stämmer bäst överens med syftet för att få fram resultatet. 

Observationen tolkas av mig som forskare. Därför är det viktigt att komma ihåg att 

förkunskaperna och perspektiv kommer att avgöra vad som ses under observationen (Repstad, 

2007, s. 35). För att vara så objektiv som möjligt valdes videoinspelning att användas som 
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redskap för datainsamlingen. Fördelen med att samla in data på detta sätt är att slippa tolka 

det som ses och avgöra på plats om det är viktigt för studien eller inte. Mycket information 

kan samlas på video och det är inte förrän fältet lämnas som jag i lugn och ro kan tolka 

informationen på videon. På detta sätt riskeras inte viktig information att bli bortsorterad på 

grund av tidspress. Det är en process att samla data där det först kan upplevas att det händer 

för mycket för att kunna sorteras till att övergå till att kännas trist på grund av upprepning av 

samma mönster (Repstad, 2007, s. 76). Genom att använda videoinspelning som verktyg 

minskas effekten av den processen. Det är viktigt att det finns ett tydligt syfte med 

videoinspelningen vilket i detta fall är att undersöka kommunikationen mellan lärare och 

elever ur ett genusperspektiv. Därför bör läraren vara den primära fokuspunkten med 

videokameran för att uppfatta vad som sägs, både verbalt och icke verbalt (Björndal, 2005, s. 

72). Videon blir ett ovärderligt stöd för minnet när bearbetningen av datamaterialet tar vid. 

Videoinspelning fångar upp och dokumenterar pedagogiska situationer med stor noggrannhet 

som annars skulle gå förlorat och aldrig bli registrerat. Med videoinspelning registreras 

handlingar, rörelser och uttryck som inte är synbara för blotta ögat. Videon gör det möjligt för 

mig att kunna se inspelningen upprepade gånger och på detta sätt upptäcka nya pedagogiska 

fynd som resultatet annars skulle gått miste om. Videokamera som redskap är en passande 

metod för att undersöka och skapa djup förståelse av komplicerade samspel mellan människor 

(Björndal, 2005, s. 72). Videokameran som redskap kan däremot påverka personerna i 

studien. Risken finns att situationen kan bli konstlad och därmed förlora sin innebörd 

(Björndal, 2005, s. 76). För att undvika detta användes en mobiltelefon som videokamera då 

detta vektyg skulle kunna ”smälta in” och inte kännas främmande för eleverna.  

 

5.2 Urval och avgränsning 
Kvalitativa studier är ofta undersökningar av specifika och avgränsade miljöer, i detta fall 

idrottshallen/utomhus. Att studera flera olika skolor eller flera lärare hade inte förbättrat 

resultatet då syftet med studien inte är att generalisera eller kartlägga en viss typ av miljö utan 

att ge en helhetsbeskrivning av de sociala processerna och miljön (Repstad, 2007, s. 23).  

Undersökningen valdes att inte göras på två skolor som jag inte hade någon koppling till. 

Detta för att försöka vara så objektiv och opartisk som möjligt vid dataanalysdelen. I vissa fall 

kan det vara en fördel om det finns förkunskaper om miljön, eftersom det leder till större 

förståelse om vad som sker samt minskar risken för att dra felaktiga slutsatser (Repstad, 2007, 

s. 40-41).  
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Observationerna gjorde på tolv idrottslektioner (årskurs 6, 7 och 8) med tre idrottslärare och 

fem olika klasser. Det primära fokuset låg på hur lärarna kommunicerar med eleverna. 

Eleverna som ingår i studien kommer endast att vara sekundära informanter. Valet av 

genomförandet på lärare som undervisar mellan- och högstadieelever blev för att jag anser det 

vara en tid då eleverna befinner sig i en fas då skapande av könsidentitet pågår. Urvalet utgår 

från att lektionsplaneringen ska vara likartad för de olika klasserna då detta ger ett mer samlat 

resultat och möjlighet att undersöka samma typer av situationer ges. 

 

5.3 Genomförande 
En förfrågan skickades ut till alla skolor i en kommun i Stockholmsområdet i vilken jag bad 

idrottslärare som var intresserade att medverka i studien att kontakta mig. I förfrågan 

presenterade jag mig själv och beskrev kort studiens syfte samt omfattningen och 

genomförandet i praktiken. Ett snabbt svar kom från två idrottslärare som jobbar på en och 

samma skola att de var intresserade av att delta. Undersökningen startades på denna skola 

utan att invänta på fler svar. Några dagar efter utskicket svarade ytterligare en informant som 

var intresserad av att delta i undersökningen. Gemensamt bestämdes dagar för 

observationerna. Eftersom ett intresse fanns att observera mellan- och högstadiet så valdes 

dagarna då lektioner med två årskurs sex, två årskurs sju och en årskurs åtta hölls. Totalt 

fördelades observationerna på fem skoldagar. Endast två lektioner hann bli observerade enligt 

schemat innan vi blev tvungna att ändra på planerna. På grund av påsklov och andra 

helgdagar samt sjukdomsfall blev vi tvungna att flytta de resterande observationerna och detta 

medförde förseningar i datainsamlingen. Efter detta söktes tillstånd av föräldrarna att få 

videofilma eleverna. När dessa kom in påskrivna bestämdes nya datum för observationer.  

Ett observationsschema gjordes upp. Observationerna startades med att jag presenterade mig 

och studien för eleverna samt syftet med att videofilma undervisningen (Repstad, 2007, s. 41). 

Därefter genomfördes observationerna enligt förutbestämda datum. Eftersom lärarna var 

medvetna om att de undersöktes, kan detta ha medfört att de betedde sig med en anspänning 

som de annars inte brukade ha och att undersökningens resultat därmed påverkades. Det var 

ett visst bortfall av elever i klasserna vid varje observationstillfälle, men jag anser inte att 

detta påverkar resultatet på något anmärkningsvärt sätt. Under observationerna för årskurs sex 

saknades sju elever, för årskurs sju saknades sex elever och i årskurs åtta blev det ett bortfall 

på fyra elever. Detta bortfall bör inte haft någon inverkan på resultatet.   
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5.4 Databearbetning och analysmetod 
Transkriberingen av videoinspelningarna startades så snart som möjligt efter observationerna 

för att få med så mycket som möjligt av sammanhanget då allt var färskt i minnet. På detta 

sätt blev transkriberingen mer detaljerad. Utgångspunkten var frågeställningarna och fokus 

låg på lärarnas uppmärksamhet och bemötande ur ett genusperspektiv. Vid bearbetningen av 

data räknades hur många gånger flickorna respektive pojkarna yttrade sig, svarade på lärarnas 

frågor efter handuppräckning samt fick hjälp och feedback av lärarna vid gruppövningar. 

Denna räkning av yttringar, svar på lärarens frågor samt hjälp och feedback mäter 

uppmärksamhet. Ett observationsschema kom till användning. Bearbetningen av data gjordes 

genom att färgmarkera alla yttranden i materialet och därefter dela in dem i olika mappar. 

Efter att alla konversationer var markerade mellan lärarna och flickorna samt mellan lärarna 

och pojkarna och sedan inlagda i två separata mappar räknades innehållet i respektive mapp. 

Vidare försökte gemensamma nämnare hittas för att kunna användas i resultatet och sedan 

kartlades alla citat där lärarnas uttalanden hade betoning på olikheter i deras bemötande av 

flickor respektive pojkar, varvid en analys utfördes. 

 

I min databearbetning har jag haft mina forskningsfrågor i fokus och tittat efter mönster vad 

gäller uppmärksamhet och bemötande av elever ur ett genusperspektiv. Mina fynd har jag 

sedan delat upp i teman och varje tema illustreras med citat från videoinspelningarna. 

De teman som jag hittade under genomgången av mina data var: vilka som tillåts bli 

företrädare för gruppen, vem som svarar på lärarnas frågor och vem som tar egna initiativ. Jag 

undersökte också vilka förväntningar lärarna visade sig ha på flickor respektive pojkar samt 

på vilket sätt lärarnas bemötande av flickor respektive pojkar skiljer sig åt. 

 

5.5 Tillförlitlighet 
Tre lärare av det manliga könet observerades. Att det endast var manliga lärare som 

observerades kan ha påverkat resultatet. Observationerna gjordes av två klasser i årskurs 6, 

där den ena klassen hade jämn fördelning mellan könen, 15 pojkar och 15 flickor, medan den 

andra sjätteklassen hade en ojämn fördelning med 16 pojkar och 12 flickor. Observationerna i 

årskurs 7 gjordes också i två klasser, där könsfördelningen var jämn i den ena, 15 pojkar och 

15 flickor, men ojämn i den andra, 15 pojkar och 11 flickor. Observationerna i årskurs 8 

gjordes endast i en klass och där var det lika många pojkar och flickor, närmare bestämt 15 av 
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vardera könet. I studien ingick sammanlagt i de fem klasserna 76 pojkar och 68 flickor. Totalt 

observerades tolv lektioner där varje lektion pågick i 60 minuter. Snedfördelningen mellan 

pojkar och flickor i två av klasserna påverkar tillförlitligheten av resultatet. Eftersom pojkarna 

var flera i de klasserna och det räknades hur många gånger pojkar respektive flickor yttrade 

sig, svarade på frågor samt fick hjälp och feedback, bör resultatet ha blivit lite för högt för 

pojkarna i förhållande till flickorna i de klasserna och även för det sammanlagda resultatet i 

alla fem klasserna, men i mindre utsträckning. Att lektionerna pågick ganska länge, i 60 

minuter, kan ytterligare ha förstärkt felkällan för de klasser som hade en snedfördelning 

mellan elevernas kön.  

 

Ett annat problem är skolornas representativitet. Eftersom endast två skolor och tre lärare 

deltog i studien så kan de inte representera hela Stockholm eller hela Sverige, men däremot 

gjordes tillräckligt många observationer för att göra studien tillförlitlig på dessa två skolor 

(Trost, 2010, s. 143). Däremot skulle resultatet ha kunnat se annorlunda ut om det hade gjorts 

i ett annat område i Stockholm. 

 

5.6 Etiska aspekter 
När det sker forskning där andra människor är inblandade krävs det att hänsyn tas till vissa 

etiska aspekter. Det är viktigt att all forskning som bedrivs för samhällets och individens 

utveckling (forskningskravet) ska vägas mot kravet på att individer ska skyddas mot 

otillbörlig insyn (individskyddskravet). I varje studie ska värdet av det förväntade 

kunskapstillskottet vägas mot negativa konsekvenser för inblandade människor 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 5).  Det finns fyra etiska huvudkrav som forskaren behöver 

förhålla sig till för att skydda de inblandade individers integritet: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Nedan redovisar jag hur jag har 

förhållit mig till dessa krav i genomförandet av min studie.  

 

Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens 

syfte (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). 

Enligt informationskravet skickades ett mail till informanterna. I mailet beskrevs studiens 

syfte i grova drag: att studera lärarens kommunikation med eleverna. I mailet ingick det även 

information om tillvägagångssätt för insamling av data och att all data skulle användas i mitt 

examensarbete. Ett medvetet val gjordes att inte nämna det teoretiska perspektivet i studien 

för lärarna då deras kännedom om genusperspektivet skulle kunna påverka studiens resultat. 
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Efter observationerna informerades lärarna om att ett genusperspektiv skulle användas i 

analysen av materialet. 

  

Deltagarna i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). 

Enligt samtyckeskravet lämnade lärarna sitt godkännande genom att de självmant kontaktade 

mig och ville delta i studien. 

 

Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största konfidentialitet och 

personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). 

Enligt konfidentialitetskravet så överfördes filmerna till min privata dator som är 

lösenordsskyddad och endast jag kunde ta del av materialet. Materialet raderades sedan när 

arbetet var klart. 

 

Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). 

Enligt nyttjandekravet så användes endast datan i uppsatsen till just detta syfte. Ingenting av 

materialet har använts på något annat sätt.  

 

6 Resultatet 
6.1 Observationer 
Hur fördelade lärarna sin uppmärksamhet mellan pojkar och flickor? I tabell 1 redovisas hur 

många beröm, tillsägelser och möjligheter att komma till tals som en observerad lärare under  

sex lektioner gav pojkar respektive flickor i två sjätteklasser. 

  

Tabell 1. Lärarens fördelning av uppmärksamhet mellan pojkar och flickor i två 

mellanstadieklasser årskurs 6. Antal observationer  

Mellanstadiet åk6 

 Pojkar Flickor  

Beröm 135 87  

Tillsägelser 68 17  

Komma till tals 107 48  
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Tabell 1 visar att flickorna i de observerade mellanstadieklasserna fick betydligt färre beröm 

av läraren (87 jämfört med 135 för pojkarna) samt att pojkarna fick eller tog ordet mer än 

dubbelt så många gånger jämfört med flickorna (107 resp. 48). Pojkarna fick även fler 

tillsägelser än flickorna (68 resp. 17). Motsvarande sammanställning för den uppmärksamhet 

lärarna gav pojkar respektive flickor i de tre observerade klasserna på högstadiets årskurs 7 

och 8 ges i tabell 2. Också här är det sex lektioner som ligger till grund för 

sammanställningen. Två lektioner gjordes med två olika klasser i åk 7 och fyra lektioner 

observerades med åk 8. Det var en lärare som observerades med åk 7 och en med åk 8. 

 

Tabell 2. Lärarnas fördelning av uppmärksamhet mellan pojkar och flickor i tre 

högstadieklasser årskurs 7 och 8. Antal observationer  

Högstadiet åk 7 och 8 

 Pojkar Flickor  

Beröm 49 36  

Tillsägelser 52 28  

Komma till tals 85 49  

 

Tabell 2 visar att även i de observerade högstadieklasserna fick pojkarna mer beröm av 

lärarna (49 för pojkarna, 36 för flickorna) samt fick komma till tals betydligt fler gånger än 

flickorna (85 jämfört med 49). Även här fick pojkarna fler tillsägelser (52 jämfört med 28 för 

flickorna).  

 

6.2 Utvalda situationer 
I detta avsnitt redovisar jag resultatet från mina observationer i form av case. De är indelade i 

några olika teman: Vem företräder gruppen? Vem svarar på lärarens frågor? Vilka tar egna 

initiativ? Vilka förväntningar visade sig lärarna ha på på flickor respektive pojkar? På vilka 

sätt skiljer sig lärarnas bemötande av flickor respektive pojkar åt? 

 

6.2.1 Vem företräder gruppen? 

Observation lärare A: Utomhuslektioner, orientering, årskurs sex 

När jag tittade på hur frågor besvarades av eleverna och hur svaren bemöttes av läraren visade 

det sig att det oftast var pojkarna som fick och tog ordet. Det såg ut som att läraren gärna såg 
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dessa elever som representanter för hela gruppen. Detta kan sägas exemplifiera den s k 

styrgruppshypotesen som i praktiken innebär att undervisningen bestäms av lärarens 

bedömning av vad som är möjligt att uträtta under de rådande förutsättningarna i klassen 

(Lindblad m fl, 1999, s. 93-94). Att flickorna inte kom till tals verkade inte vara något läraren 

reflekterade över. 

 

Läraren använde för det mesta slutna frågor under genomgångarna i helklass, detta med syfte 

att ta reda på om ett visst innehåll hade nått klassen eller att eleverna på gruppnivå hade 

tillräckligt med kunskap om ämnet för att gå vidare till något annat. Nedan följer några 

exempel på sådana frågor. 

 

”Kommer ni ihåg att ni skulle prova det där med att placera karttecken på kartan?” 

 ”Visst har vi pratat om det?” ”Har ni förstått? Okej, då sätter vi igång!”  

Läraren använde frågor där tilltalet är i pluralform: ”Kommer ni ihåg”, ” Visst har vi pratat 

om det?”, ”Har ni förstått?” och så vidare. Dessa frågor besvarades oftast av flera elever 

samtidigt utan att läraren delade ut frågan till någon elev. Detta kan tjäna som exempel på  

s k lotsning, där lärare och elever på grund av tidsbrist kommer in i ett förutbestämt mönster 

av ytlig kommunikation (Lindblad m fl, 1999, s. 101-102). De svar som hördes i gruppen kom 

mestadels från pojkarna. Pojkarna i gruppen var de som kunde svara rakt ut på frågor, utan att 

ha blivit tilldelade ordet. De som hörs mest blir även de som företräder hela gruppen. Svaren 

på de slutna frågorna som läraren ställde representerar gruppens kunskaper och förståelse på 

gruppnivå och detta kan påverka eller vara avgörande för lärarens didaktiska beslut.  

 

Att pojkarna hördes mest, fick företräda hela gruppen och därmed påverkade lärarens 

didaktiska beslut stämmer överens med Calderons forskning (2003, s. 14) där det visade sig 

att pojkar är mer dominanta, blir mer uppmärksammade av lärarna och påverkar 

undervisningen mer. Calderon menar att lärarna ofta omedvetet befäster den rådande normen 

(s. 15). Pojkarna i mitt exempel som svarade rakt ut på frågor och fick företräda hela 

skolklassen var normen och fick en överordnad ställning gentemot flickorna, för att anknyta 

till Hirdmans genuskontrakt med isärhållande av könen och den manliga normen som 

överordnad (Hirdman, 2004, s. 115). Pojkarna i gruppen som jag observerade förväntades att 

tala rakt ut medan flickorna förväntades att inte göra det, vilket är som Hirdman skriver om 

manligt och kvinnligt beteende, att det finns föreställningar om hur könen ska vara emot 

varandra och i språket hur de ska prata (s. 121). Lärarna, menar Larsson m fl (2005), ser 
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pojkarna som en enhetlig grupp som dominerar lektionerna och påverkar undervisningen mer 

än flickorna, vilket Larsson m fl tolkar som en över- och underordning. Hade pojkarna och 

flickorna betett sig annorlunda i gruppen om det hade varit en kvinnlig lärare? Heikkilä anser 

att såväl lärarens kön som elevernas kön och innehållet i undervisningen samverkar och är 

kunskaps- och identitetsskapande för eleverna (2011). I Wright och Kings studie (1990, s. 

216) är det tydligt att en manlig och en kvinnlig lärare skiljer sig åt i kommunikation med 

eleverna, men den är tillkommen i en australisk social miljö, som kan skilja sig från den 

svenska, och behandlar dessutom enkönade klasser. 

 

När läraren fattar ett didaktiskt beslut om hur undervisningen ska fortsätta finns det en risk att 

lärarens beslut baseras på gruppen som företräder klassen, det vill säga gruppen pojkar som 

hörs mest. De röster som inte hörs i frågan, i detta fall flickorna, hamnar i skymundan. De kan 

ha helt andra behov än de som pojkarna lyfter fram på lektionerna. 

  

Fortsättningen från citatet ovan visar på hur en grupp eller en elev blir den som svarar för hela 

klassen.  

 

Lärare: Kommer ni ihåg att ni skulle prova det där med att placera karttecken på kartan? 

Visst har vi pratat om det?  

Pojke 1: Nää. 

Pojke 2: Nej, tror inte det. 

Pojke 3: Vet inte, kanske.  

Lärare: Ni ska undersöka det här området och det ni ser som stämmer överens med 

symbolerna… (avbryts) 

Pojke 3: Jo! Jo! Du sa det! (ingen av andra eleverna visar tecken på att de kommer ihåg) 

Lärare: Att ni tänker på hur miljön runt omkring er ser ut, minns ni det? 

Pojke 3: Ja! (resten av gruppen ser fortfarande frågande ut) 

Läraren lägger till en mening innan eleverna drar igång med uppgiften att det går bra att 

arbeta i gruppvis för de som vill det. Sedan släpper han iväg eleverna med orden ”Okej, då 

kan ni sätta igång!”. Det är ganska troligt att pojken som hävdar att läraren redan har gått 

igenom uppgiften vid ett tidigare tillfälle har tagit del av denna information, men ingen annan 

elev såg ut som att de hade hört det eller mints det. Nedan följer ytterligare ett samtal som 

visar att en enstaka elev (pojke) får företräda gruppen och lärarens beslut angående gruppens 

nivå baseras på pojkens utsaga.  
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Lärare: Om ni tittar på kartan så ser ni den här lilla stugan markerad där. Har ni hittat det? 

Flicka: Ja. 

Lärare: (fortsätter genomgången)  

Flicka: (avbryter läraren) Vilken stuga? Det är ju bara en fyrkantig svart symbol. 

Lärare: Ja men det är det som är lilla stugan. 

Det här sättet att läraren tillåter en individ eller en mindre grupp företräda hela klassen blir 

intressant ur ett genusperspektiv då övervägande del av fallen utgjordes av pojkar. Genom att 

flickan avbryter och tar till orda med sin fråga ändras undervisningen riktning. Det innebär att 

det krävs att hon aktivt börja tala och fråga för att ändra på den didaktiska gången i en sådan 

typ av situation. De stereotypa förväntningar hopkopplade till det sociala könet, som Heikkilä 

(2011) skriver om, välts över ända när flickan inte beter sig efter normen. När läraren saknar 

genusperspektiv i sin undervisning blir det flickan som får på sin lott att bryta 

könsrollsmönstret.  

 

 

6.2.2 Vem svarar på lärarens frågor? 

Observation lärare B: lektionsinnehåll kropp och hälsa, årskurs 7.  

Lärare: Kommer ni ihåg vad vi skulle göra idag? Är det någon som vet? Ja... (ger ordet till en 

pojke) 

Pojke 1: Vi ska prata om anabola (skratt) (pojkarna retar varandra och skrattar högt) 

Lärare: Ja! Bland annat… (skrattar) Ni har lärt er lite om hur tobak skadar vår hälsa. Ni har 

lärt… Berätta vad ni kommer ihåg… vilka sätt skadar tobaken? (ger ordet till en pojke) 

Pojke 2: Man får lungcancer av cigaretter.  

Lärare: Ja … (ger ordet till en annan pojke som räcker upp handen)  

Pojke 3: Man kan få en lungsjukdom, kommer inte ihåg vad det heter. Min granne har det. 

Det bildas vätska i lungorna och ...   

Pojke 4. (avbryter utan att räcka upp handen) Kol! Den heter kol.  

Lärare: Bra! Okej, vad tänker ni när ni ser det här tjejer? (riktar sig till flickorna och skriver 

ordet kroppsideal på tavlan).  

Flicka: (ohörbart) 

Lärare: Va? 

Flicka: Att man ska vara smal.. 

Pojke 1: (avbryter) Top Model (skratt)  

Lärare: Mm (vänder sig till pojkarna)  
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Pojke 1: Ja, tjejerna bantar ihjäl sig och får anorexia och sånt.  

 

Av mitt datamaterial kunde man inte se hur många pojkar respektive flickor som räckte upp 

handen i denna situation. De sitter eller står ofta åtskilda på varsitt håll. I detta fall satt de 

pojkar som svarade mest på frågorna inom lärarens synfält. Läraren riktade sin 

uppmärksamhet helt åt det hållet där pojkarna satt tills han bestämde sig att det var dags att 

titta åt flickornas sida. Så även om flickorna räckte upp handen eller inte var risken ganska 

stor att läraren inte hade sett det ändå. I de flesta av fallen pratade eleverna rakt ut när de 

skulle svara på frågorna. Läraren hade full makt över detta beteende då han vid varje situation 

avgjorde om han skulle tysta eller bemöta elevernas svar. I nästan alla fall där eleverna talade 

rakt ut som svar eller som en reaktion på annat bemöttes detta på samma sätt som om eleven i 

fallet hade fått ordet av läraren. På så sätt legitimerades sådant beteende av läraren. Även här 

när det gällde att få lärarens uppmärksamhet var pojkarna som grupp överrepresenterade. 

Citatet nedan visar hur eleven som talar rakt ut bemöts på samma sätt som om han skulle ha 

blivit tilldelad ordet. Läraren bejakar därmed pojkens dominans och den manliga normen. 

Läraren i fråga är, för att låna Calderons ord, ”med och formar könsordningen genom ofta 

omedvetet befästa normerna” (Calderon, 2003, s. 15). Även Larsson m fl (2005) poängterar i 

sin studie att lärarna inte motverkade pojkarnas dominans. 

 

Lärare: Vilka är de fysiska kännetecknen för anabola steroider? 

Pojke: (svarar rakt ut) Man ökar i vikt onormalt snabbt och får större muskler.  

Lärare: Bra! och vilka negativa effekter har anabola på kroppen? (läraren vänder sig till hela 

klassen) 

Pojke: (svarar rakt ut igen) Man får acne, män får bröst och kvinnor får manlig röst (skratt)  

Läraren: Ja det stämmer (roat) 

Här bemöts pojkens svarsförsök av läraren och han ges dessutom möjlighet att svara igen trots 

att han tog ordet från de som räckte upp handen.  

Flickorna var de som näst intill aldrig pratade utan att räcka upp handen och de fick inte heller 

ordet lika mycket som pojkarna när de räckte upp handen. Nästa citat är hämtat från en 

lektion där eleverna har haft ett prov om dopning.  

Lärare: Är det några som tyckte att frågorna var svåra? Räck upp en hand. (flera elever 

räcker upp handen)  

Lärare: Vad var det ni tyckte var svårt? Ja... (ger ordet till en flicka) 

Flicka: Jag? 
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Lärare: Ja, du ja, vad tyckte du var svårt? 

Flicka: Fråga nr tre, jag förstod inte riktigt.. 

Lärare: (överlappande) Ja 

Flicka: Eh... Visste liksom inte vad jag skulle svara där…  

Lärare: (avbryter flickan genom att han ger ordet till en pojke som räcker upp handen) 

Pojke 1: Man fick väl skriva vad man själv tycker och tänker om varför idrottare använder 

anabola. 

Lärare: Ja exakt. 

Lärare: Vad tyckte ni? (vänder sig mot en grupp pojkar)  

Pojke 2: Det var inte svårt, det var kul. 

Lärare: Kul till och med... Bra! 

 

I datamaterialet kan man se hur läraren talar överlappande när flickan har fått ordet, vilket gör 

det svårt att kunna höra vad flickan säger. Samtidigt tittar läraren runt i klassrummet och ger 

intrycket av att han inte riktigt verkar lyssna på vad flickan säger. Detta genom att han 

avbryter och inte håller kvar blicken när eleven pratar. Att det inte kommer någon uppföljning 

av hennes svar bekräftar detta. På så sätt leder inte samtalet dem emellan till någon feedback 

för eleven och undervisningssituationen blir mer av en summativ form. En annan sak som är 

intressant med ovanstående citat är situationen där läraren först ger ordet till en flicka som 

han sedan avbryter för att ge ordet till en pojke. Till skillnad från flickan får pojken prata till 

punkt och ser nöjd ut med sin egen insats. Sedan vänder läraren sig uteslutande till en grupp 

pojkar och frågar dem om vad de tycker, detta trots att de inte heller räckt upp handen. 

Heikkilä betonar hur viktigt det är för ett barn att få bekräftelse från vuxna och hur bekräftelse 

stärker barnets självkänsla, men också hur ett barn bestraffas genom utebliven bekräftelse 

(Heikkilä, 2011). I mitt exempel ovan får pojken bekräftelse, vilket stärker hans självkänsla, 

medan flickan (som en bestraffning för att hon inte är en pojke?) inte får bekräftelse, vilket 

knappast stärker hennes självförtroende. 

 

  

6.2.3 Egna initiativ 

Observation lärare C, utomhuslektion, friidrott, årskurs åtta. 

Ibland visade eleverna egna initiativ i form av frågor eller andra uttalande som inte var 

kopplade till lärarens frågor. Nedan följer ett citat där läraren bemöter elevers egna initiativ i 

form av frågor och konstaterande.  
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En grupp pojkar står vid ringen och testar kulstötning. Läraren är precis på väg att starta 

lektionen, och alla andra elever är samlade och står på sina platser. Eleverna vid 

kulstötningsringen frågar läraren om vikten på stötkulorna.  

Pojke: Hur mycket väger den här? 

Lärare: (skrattar och skakar på huvudet) Typiskt va! Bara killar som är intresserade av hur 

tunga stötkulorna är. Den här kulan väger tre kilo, den här väger två och den här väger ett 

kilo. Man låter kulan vila mot axeln såhär... (läraren visar utgångspositionen) Ni har gjort det 

här förut.  

 

Lärarens uttalande bekräftar att det är normativt av pojkarna att intressera sig för kulstötning 

och stöttar detta genom att avvika från agendan när han svarar på pojkarnas frågor. Nedan 

följer ett annat exempel på ett normativt beteende som bemöts och bekräftas av läraren.  

 

Lärare: Ni har idrottsdag om tre veckor.. 

Pojke: (avbryter) Får vi då välja vad vi vill göra? 

Lärare: Ja, det finns några alternativ att välja emellan 

Pojke 2: (eleven står vid ringen och testar kulstötningsteknik ) Det finns två sätt att stöta kula, 

glid- och rotationsteknik. Jag kan bägge teknikerna. Hur långt kan du stöta kula? 

Lärare: Japp (stöter kula) 

Pojke: Wow  

Lärare: (visar skillnaden mellan rotations- och glidteknik) 

 

Även här i detta exempel följer inte läraren agenda och ger eleverna uppmuntran för ett 

intresse som anses som normativt (kulstötning). Även här är pojkarna de som mest får ta del 

av lärarens uppmärksamhet. Istället för att fortsätta prata om idrottsdagen så börjar läraren 

stöta kula. Det finns flera exempel på när pojkarna pratar rakt ut utan att ha fått ordet och 

bemöts positivt av läraren. 

I exemplet ovan ges pojken som ropar ut sina reflektioner möjlighet att visa kunskap och 

förståelse kring ett lektionsinnehåll, kulstötning. De andra eleverna får också möjlighet att 

lära sig av pojkens utsagor men de får inte tid och möjlighet att visa sitt kunnande vilket är 

något som krävs för att läraren ska kunna skapa sig en uppfattning om var eleverna befinner 

sig som sedan ligger till grund för deras betyg.  
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Nedan följer ett samtal som visar exempel på skillnader på lärarens bemötande av flickor och 

pojkar kring vilka som tillåts ta plats och komma med initiativ. Det är från ett lektionsavslut 

där en flicka försöker att ta eget initiativ. Läraren har precis berättat att planen för nästa 

lektion är att de ska fortsätta öva på friidrott.  

Flicka: (räcker upp handen)  

Lärare: Ja. 

Flicka: Kan inte vi få kasta spjut? 

Läraren: Vi har inga spjut här? 

Flicka: Jag tränar spjutkastning på torsdagar efter skolan. 

Läraren: Jasså gör du det? 

Flicka: Får jag ta med mig mitt spjut till idrotten då? 

Lärare: Nej, det får du inte göra. Vi väntar med det. 

Sedan avslutar läraren lektionen tvärt. Detta är ett av få tillfällen när flickor tar egna initiativ. 

Responsen från läraren på flickans utsaga var inte positiv; tonfallet i rösten var tydligt mer 

negativt än orden. Det kan kanske ses som ett brott mot flicknormen i sitt sammanhang men 

lärarens negativa inställning till att eleven ville ta med sig sitt spjut kan ha berott på något 

annat och en pojke som frågat samma sak kunde ha blivit bemött på ett likartat sätt.   

 

.  

6.2.4 Olika förväntningar på flickor och pojkar 

Nedan följer ett exempel på ett samtal mellan lärare och flickgrupp som vill byta 

svårighetsgrad på aktiviteten (badminton liknande sport utomhus). Samtalet inleds efter att 

läraren delat ut fjäderbollar till grupperna. 

Flicka: Vi vill byta boll.  Den här flyger för långsamt. 

Lärare: Nu finns det inga kvar. Ni får spela med den här nu och göra det så bra ni kan.  

Flicka 2: Men det blir tråkigt  

Lärare: Ni får en snabbare boll sen, men börja spela med den här nu (långsamma bollen) 

En flicka var ensam och osäker på vad hon skulle göra då hon kom försent till lektionen. 

Rådet blev att hon skulle hoppa in i gruppen som spelar med den långsamma fjäderbollen.  

Lärare: Yes? 

Flicka: Jag vet inte vilken grupp jag är i.  

Lärare: Ok, men hämta rack och gå spela med tjejerna där.  

 



 

 24 

Lärarens beslut grundar sig till synes på kategorisering då han väljer att dela ut lätta 

fjäderbollar till flickor och snabba till pojkar. Av observationerna framgick ingen spelmässig 

nivåskillnad mellan de som tilldelades långsamma bollar och de grupper som fick de snabba. 

Observationerna visar kvalitativa skillnader i hur lärarna bemöter flickor respektive pojkar via 

det icke verbala språket som har att göra med ögonkontakt samt visat intresse och lyssnande. 

En av lärarna hade en tendens att signalera att han var på språng när han talade med 

flickgrupperna. Många gånger ropade flickorna ut något till läraren, kanske om hjälp, men 

utan att få respons av läraren. Däremot frågade läraren vid upprepade tillfällen pojkar om de 

behövde hjälp trots att de inte hade bett om det.  

 

Ur min analys av alla gruppers samtal kom en kategorisering av skillnader fram. Bemötandet 

mellan lärare och flickor var mer av summativ karaktär. Det var flera fall där flickor inte fick 

utförlig eller ingen feedback alls. Detta skiljer sig från de didaktiska mötena med 

pojkgrupperna som var mer präglade av feedback och formativ bedömning. Något som var 

anmärkningsvärt var att lärarna har mycket närmare till uppmuntrande ord när de pratar med 

pojkar. Det är oftast ord som till exempel jättebra, bra eller fantastiskt.  

 

6.2.5 Lärare eller kompis 

Ytterligare en skillnad mellan hur lärarna bemötte pojkarna jämfört med flickorna var att två 

av lärarna hade ett mer vardagligt och mindre läraraktigt språk med pojkarna. De skämtar och 

skrattar mer med pojkarna än vad de gör med flickorna. Det verkar som att det finns ett 

samförstånd dem emellan. De samtalar med varandra som jämlikar. Det var inte så att lärarna 

var otrevliga mot flickorna, men lärarnas sätt att vara mot flickorna var mer auktoritärt än 

kompisstilen. De hade ett mer avslappnat förhållande till pojkarna. En av lärarna hade 

smeknamn på några av killarna som Zlatan, Ronaldo, Messi m.m.  

 

 

6.3 Sammanfattning av resultat 
 

6.3.1 Uppmärksamhet 

Resultatet visar att pojkarna som grupp tilldelas betydligt större del av lärarnas 

uppmärksamhet än flickorna. Detta gällde såväl under genomgångarna i helklass som under 

tiden då eleverna var utspridda på olika aktiviteter. Pojkarna var de som oftast svarade på 
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lärarens frågor, antingen genom att läraren tilldelat ordet till dem eller genom att ta ordet och 

tillåtas behålla det. Genom svaren fick pojkarna ofta fungera som representanter för gruppen 

och på detta sätt kunde de påverka lärarnas didaktiska ställningstagande. Genom att denne 

representant var en pojke i samtliga fall under de observerade lektionerna kan en slutsats dras 

att pojkar var de som hade större inflytande på undervisningen. Med andra ord kan man säga 

att undervisningen anpassades mer efter pojkarnas behov och önskemål. Dessutom får 

pojkarna på grund av den ökade uppmärksamheten fler tillfällen att visa sina kunskaper vilket 

ger läraren mer underlag att använda vid bedömning.  

 

6.3.2 Bemötande 

Av observationerna går det att se att samma typ av beteende från flickor respektive pojkar inte 

bemöttes på samma sätt. Spontana initiativ var mer välkomna av läraren ifall de kom ifrån 

pojkar än om de kom från flickor. Likaså var förväntningarna på eleverna inte desamma 

gällande t.ex nivån på deras badmintonspel. Pojkarna gavs överlag mer feedback, utförlig 

information och uppmuntran.  

 

 

7 Analys och diskussion 
7.1 Resultatdiskussion 
Pojkar har större makt och tar mer utrymme än flickorna och dessa normativa beteenden 

bemöts mer positivt än normbrytande (Heikkilä, 2011).  Pojkarna i studien har förmågan att 

tala rakt ut och genom detta får de mer utrymme i undervisningen, ett beteende som 

uppfattades som en norm. Detta går mot den samhälleliga diskussionen om huruvida flickor 

ska ”ta plats” för att få tillträde på arenor där de är underrepresenterade (Tallberg Broman, 

2002, s. 15). Detta kan bli svårt i praktiken. För en flicka kan det bli jobbigt om hon själv 

försöker ta mer utrymme speciellt om denna handling upplevs som normbrytande och bemöts 

negativt av läraren. Barn har en tendens att vara vuxna till lags och detta styr dem genom livet 

(Heikkilä, 2011). När feedbacken jämfördes mellan de olika klasserna under 

idrottslektionerna av samtliga lärare och språket kategoriserades framgick tydliga resonemang 

som omgav lärarnas bemötande av flickor respektive pojkar. Analysen av materialet visar att 

läraren bestämde åt de flesta tjejgrupperna att de skulle välja den lättaste lösningen som fanns 

som alternativ inför den stundande aktiviteten. Det är också lärarens ansvar att rättvist tilldela 
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eleverna lika mycket utrymme i undervisningen. Utan ett väl genomtänkt genusperspektiv i 

undervisningen riskerar läraren att omedvetet föra över könsmaktordningen till eleverna 

(Calderon, 2003, s. 14). Lärarnas undervisning observerades med syfte att få syn på 

intressanta händelser ur ett genusperspektiv och inte förrän materialet analyserades framgick 

snedfördelningen av lärarens uppmärksamhet. Detta trots att skillnaderna mellan könen var 

stor. Denna studie visar att det inte räcker med att vara för jämställdhet för att få en praktik 

som är hållbar ur ett genusperspektiv utan det krävs ett aktivt arbete samt en ständigt 

pågående dialog om detta i arbetslaget och med eleverna (Svaleryd, 2002, s. 42). 

 

Tidigare studier visar att det finns en manlig överordning som anses naturlig i undervisningen. 

Pojkarna är mer dominanta och får större del av lärarens uppmärksamhet (Larsson m fl, 2009, 

s. 9). Detta innebär i sin tur att det är deras röster som hörs och får större utrymme i 

undervisningen. Idrotter som kan tolkas som könsstereotypa är till exempel kulstötning, vilket 

känns igen i tidigare forskning. Vissa idrotter ses mer som maskulina respektive feminina 

(Fagrell, 2000, s. 134-139), vilket ger näring till fördomar om att en viss individ skulle kunna 

vara bättre på en viss idrottsgren bara för att hen tillhör ett visst kön, vilket kan kopplas till 

Hirdmans genuskontrakt där det manliga värderas högre än det kvinnliga och det därmed 

uppstår en hierarki med det manliga som norm (Hirdman, 2004, s. 115). Om denna fördom 

inte motarbetas utan tillåts härja fritt i undervisningen blir den en styrande faktor som avgör 

vilka chanser till lärande eleverna ges. I studien syntes detta genom bristen på adekvat 

feedback till flickorna samt de höga förväntningarna på pojkarnas kapacitet inom samma 

område. På det sättet underordnade lärarna flickorna i förhållande till pojkarna (Larsson m fl, 

2009, s. 9). En annan styrande faktor som stärker dessa föreställningar i idrottens värld är 

dikotomin, som innebär isärhållandet av manligt och kvinnligt (Hirdman, 2004, s. 115). I 

föreningsidrotter tränar och tävlar sällan pojkar och flickor tillsammans. De barn som är 

aktiva inom föreningsidrotter är vana vid att pojkar idrottar med pojkar och flickor idrottar 

med flickor, vilket gör att dessa föreställningar om dikotomi även följer med i 

idrottsundervisningen i skolan.  

 

Flickorna är inte de enda som blir lidande av dessa könsstereotypa förväntningar utan vissa 

pojkar som inte är idrottsintresserade kan hamna utanför och för att slippa känna sig 

annorlunda kan hen tvingas in i en roll som hen egentligen inte gillar. Det gäller att inte ägna 

sig åt fel idrott om man ska bli accepterad (Skolverket, 2010, s. 64). Sättet eleverna bemöts på 

av idrottslärarna har stor betydelse för genuskonstruktionen. Genus skapas i mötet mellan 
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människor och vi människor är lärande subjekt där inlärningen sker genom social samverkan 

(Bråten, 1998, s. 105). I lärarnas relation till pojkarna kunde pojkarna ses mer som jämlika 

eller kompisar. De skrattar, skämtar och pratar avspänt som kompisar emellan, och lärarna 

gav i större utsträckning formativ och adekvat feedback till pojkarna jämfört med flickorna. 

Min slutsats ur ett sociokulturellt perspektiv är att lärarnas bemötande mot eleverna ger 

pojkarna större utvecklingsmöjligheter än vad de ger till flickorna (Bråten, 1998, s. 106). 

Något som kunde ha undersökts närmare var samtalen mellan lärare och elever och elever 

emellan som handlade om idrottsstjärnor, då samtliga diskussioner var om manliga 

idrottsstjärnor. Utan att problematisera kan detta härledas till tidigare nämnd forskning kring 

hur läromedel inte bara kan representera den manliga normen utan måste anpassas för att 

syftet med genusperspektivet i undervisningen ska lyckas (SOU, 2010, s.10, 33). Att samtliga 

lärare i min studie är av det manliga könet kan ha haft en viss betydelse för resultatet men jag 

tror inte att det har spelat någon särskilt stor roll. Vilket kön läraren tillhör behöver inte 

påverka hur läraren bemöter eleverna, utan det handlar mer om medvetenhet från lärarens 

sida. Däremot kan det vara svårt för en lärare att ensam utmana de traditionella 

könsmönstrena och därför anser jag att det krävs att hela skolans personal strävar åt samma 

håll och jobbar aktivt med jämställdhetsfrågorna. I LGR11 står det att alla som arbetar på 

skolan ska ”aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller  

grupper [...]” (Skolverket, 2011, s. 12). 

 

7.2 Slutsats 
Lärarna i undersökningen ger pojkarna mer uppmärksamhet än flickorna och de bemöter 

eleverna olika beroende på kön. Slutsatsen är att lärarna reproducerar pojkarnas dominans. 

Det krävs ett medvetet genusperspektiv i undervisningen för att elevernas lärande inte ska 

påverkas negativt av stereotypa förväntningar på könen. Förmodligen blir betygen mer 

rättvisa för de elever som tar utrymme och visar sin kunskap än för de elever som inte gör 

detsamma. I denna studie går det att se att pojkarna tar utrymme och visar sin kunskap och 

således är pojkarnas betyg mer välgrundade än flickornas.   

 

7.3 Metoddiskussion 
Jag är fullt medveten om att mitt val av metod och teoretiska perspektiv påverkade studiens 

resultat. Att samla data via video-observationer fungerade bra. Genom inspelning fick jag 

tillgång till en mängd information om samtalens kontext, vilket var till stor hjälp vid 
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analysarbetet. Det hade varit omöjligt att analysera lärarens språk ur ett genusperspektiv om 

jag inte i varje situation hade vetat vem lärarna talade med. Andra alternativ som exempelvis 

ljudinspelning eller anteckningar hade inte gett lika mycket tydligt och nyanserat material 

som videoinspelningen gjorde. Under datainsamlingens gång förbättrades min videoteknik 

och videoinspelningarna var betydligt mycket bättre mot slutet än i början, vilket gjorde att 

materialet från de första lektionerna inte gick att analysera lika detaljerat som resten. En 

förstudie hade kunnat göras för att undvika detta problem, dock anser jag inte att dessa 

bortfall av data har påverkat resultatet på något sätt.   
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Bilaga 1. Litteratursökning 
 

 

Syfte och frågeställningar:  
Syftet med denna studie är att undersöka på vilket sätt läraren förhåller sig till och bemöter 

flickor och pojkar i idrottsundervisningen. 

Hur fördelar läraren sin uppmärksamhet mellan flickor och pojkar? 

Vilka olikheter kan uppmärksammas i lärarens bemötande av flickor respektive pojkar? 

 

 

Vilka sökord har du använt? 

 

Genus, genusperspektiv, jämställdhet, idrottsundervisning, genus och idrott, dikotomi, Gender 

in physical education, gender.  

 

Var har du sökt? 

GIH:s bibliotek, Ebsco, samhällsvetenskapliga databaser, google.  

 

Sökningar som gav relevant resultat 
 

Ebsco: Physical education and child* and gender 

Google Scholar: “Physical education” Gender 

 

Kommentarer 

Google har varit till en stor hjälp för att hitta tidigare forskning inom mitt område.  
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Bilaga 2. Brev till deltagare 

 

 

 
 

 

Information om deltagande i forskningsstudie 

Jag heter Christine Gebrail och läser min sista termin på lärarprogrammet vid 

Gymnastik och Idrottshögskolan, samt skriver examensarbete på avancerad nivå. 

I studien undersöks kommunikation mellan lärare och elev genom 

observationer. Information om personer som deltar i studien behandlas 

konfidentiellt. Det innebär att inga namn på personal, elever och skola kommer 

att nämnas i slutliga rapporten. Observationerna spelas in via videokamera och 

det inspelade materialet hanteras enbart av mig. Deltagande är frivilligt och du 

får när som helst avbryta observationen. Om du har frågor tveka inte att ställa 

dem.  

Med vänliga hälsningar Christine Gebrail  
gebrail@hotmail.com 
0736466031  
 


