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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar  
Syftet med min studie är att förklara hur relationen mellan lärare och elev ter sig sett ur ett 

genusperspektiv. Jag avser, ur ett genusperspektiv, granska hur idrottsundervisningen på 

skolan praktiseras och därigenom förstå och förklara hur relationen mellan lärare och elev 

formas, och vad detta kan få för konsekvenser. Med stöd av det sociala perspektivet på 

lärande kommer min studie grunda sig i den rådande genusordning som verkar under 

idrottsundervisningen. Med detta som grund har jag valt att fokusera på följande 

frågeställningar: 

 

Finns det tydliga pojk- respektive flickaktiviteter, hur visar det sig i undervisningen? 

Vart riktas uppmärksamheten, varför, och vad får det för konsekvenser? 

Vad har tävling som moment för inverkan på idrottsundervisningen, sett ur ett 

genusperspektiv? 

 
Metod 
Jag valde att göra en kvalitativ studie där jag använde mig av intervjuer och observationer. 

Jag intervjuade två lärare och åtta elever. Lärarna intervjuade jag var för sig och eleverna 

intervjuade jag i två gruppintervjuer med fyra i varje grupp. Observationerna genomförde jag 

i de två klasser där jag hämtat elever till intervjuerna. Datainsamlingen är genomförd på en 

högstadieskola i en norrförort till Stockholm. Intervjuerna spelades in, transkriberades och 

därefter analyserades.  

 
Resultat 
Resultatet av min studie visar att både lärare och elever menar att relationen mellan dem är 

god. Däremot visar det sig att den uppfattningen brister i analyseringen av elevernas 

individuella svar. Pojkarna får mycket mer uppmärksamhet än flickorna i 

idrottsundervisningen. Uppmärksamheten riktas till pojkarna eftersom det är de som tar mest 

plats. Det visar sig även att det är pojkarna som helst vill tävla, och att tävling som moment är 

mer fördelaktigt för pojkarna eftersom de är mer tävlingsinriktade. Detta i sin tur resulterar i 

att flickorna ofta hamnar i bakgrunden.  

 



 

 

Slutsats 
Flickorna hamnar i bakgrunden och vågar inte visa vad de egentligen kan. Detta och det 

faktum att pojkar hörs och syns mest resulterar i att pojkarna får en närmare relation till 

läraren eftersom det är till dem uppmärksamheten riktas. Jag har i denna studie försökt 

redogöra för varför det efter 100 år av idrottsundervisning fortfarande verkar betraktas som en 

pojksport, och varför relationen mellan flickor och lärare blir lidande. 
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1 Inledning 
Anledningen till varför jag valt detta problemområde är för att jag under min 

verksamhetsförlagda utbildning anser mig sett att flickorna ofta har en annan inställning till 

ämnet idrott och hälsa än pojkarna. Flickorna är mer försiktiga och tar inte alls lika mycket 

utrymme  som  pojkarna.  Det  är  nästan  så  att  pojkarna  ”kör  över”  flickorna.  Vad  kan  detta  bero  

på frågade jag mig? Som jag ser det verkar det vara pojkarna som har mest inflytande på 

idrottsundervisningen, och därmed också deras önskan som oftast får medhåll. Kan det rent av 

vara så att pojkarna har så stor påverkan på undervisningen så den blir formad efter deras 

förutsättningar?  I kursplanen för idrott och hälsa står följande:  ”I  ett  etniskt  perspektiv  ryms 

också frågor om förståelse för människors olika förutsättningar när det gäller fysiska 

aktiviteter”  (skolverket  2000).  Kursplanen  menar  att  i  idrottsundervisningen  ska  man  ta  

hänsyn till alla oavsett fysiska förutsättningar. Om då ämnet formas efter pojkarnas önskemål, 

blir det då även format efter deras aning mer fördelaktiga fysiska förutsättningar. Jag avser i 

denna studie analysera om det som jag observerat under min verksamhetsförlagda utbildning 

har förankring i elevers och lärares uppfattningar. Jag avser inte fokusera på om flickorna har 

en annan inställning  till  idrottsämnet  än  pojkarna,  och  att  pojkarna  ”kör  över”  flickorna.  Jag  

avser studera vad relationen mellan lärare och elev kan få för konsekvenser för 

idrottsundervisningen. Jag har genom hela studien haft en neutral inställning till 

problemområdet, då jag vill leta efter svaret, inte styrka eller fastställa mina tidigare teser. 

2 Bakgrund 
För att få en förståelse för hur det kommer sig att idrottsundervisningen ser ut som den gör 

idag avser jag inledningsvis att redogöra för hur idrott och hälsa som ämne har utvecklats 

under föregående sekel sett ur ett genusperspektiv. Jag avser även att redogöra för tidigare 

studier som genomförts kring problemområdet jag valt att studera. 

2.1 Idrottens historia utifrån ett genusperspektiv 

För att ge en förståelse för hur dagens idrott är könsfördelad avser jag gå tillbaka till idrottens 

ursprung. Dagens traditionella skolidrott menar Håkan Larsson (2001) i sin avhandling 

Iscensättning av kön har sitt ursprung från 1800-talets England. Då var det fotbollen och 

rugbyn som stod i fokus. Den utövades framförallt på universitet där syftet var att träna upp 

framtidens ledare i mod och styrka, samt en vilja att vinna. Värdet att vinna enligt lagar och 

regler ansågs viktigt och skulle göra att de dominerande klasserna i samhället förblev 
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dominanta. Idrotten hade en uppfostrande anda som riktade sig till unga män i syfte att göra 

dem uthålliga, modiga samt få en större fosterlandskärlek. Larsson hänvisar till Eva Olofsson 

och  skriver  ”tävlingsidrotten  är  en  företeelse skapad av män  för  män”.  (Larsson  2001:40) 

   Larsson (2005) tar upp en annan faktor när han väljer att förklara samma fråga. Enligt 

honom har dagens könsfördelning inom idrotten stort inflytande från Linggymnastiken. Per 

Henrik Ling, grundare av Linggymnastiken skapade en form av kroppsövning som byggde på 

en föreställning om hur kroppen skulle tränas på bästa sätt. Den var likt idrottsrörelsen främst 

riktad mot unga män. Manlighet, hävdar Larsson, var enligt Ling en fråga om både 

intellektuell förmåga såväl som fysisk förmåga. Han menade att den manliga kroppen var 

stommen för hur en människa estetiskt skulle se ut. Den kvinnliga kroppen sågs som en 

mindre lyckad kopia av den manliga kroppen. Kvinnor var inte helt uteslutna från 

Linggymnastiken men de var heller inte tillåtna att delta på samma villkor. Eftersom den 

kvinnliga kroppen ansågs vara ofullständig tycktes det inte lämpligt att kvinnor skulle utöva 

de allra mest krävande övningarna. De skulle då bli överansträngda. Man menade under den 

tiden att varje människa hade en viss energimängd och att kvinnornas då var mindre, dels för 

att deras reproduktionsorgan arbetade. Det fanns även en rädsla för att kvinnorna genom hård 

fysisk aktivitet skulle bli mer manliga i sina kroppar. 

   Vidare genom historien påstår Larsson att i takt med att idrottsrörelsen började inta mark i 

Sverige fick kvinnorna en egen inriktning inom gymnastiken som riktade sig mer mot  rytm 

och fina rörelser. Kvinnor ansågs fortfarande inte klara av fysiska rörelser lika bra som män, 

dock ändrades nu syftet. Kvinnokroppen sågs inte längre som något ofullständigt utan helt 

enkelt som en kvinnokropp. Fysisk aktivitet ansågs fortfarande som något kvinnor inte skulle 

ägna sig åt, idrottande kvinnor kunde ju bli ”maskulina  kvinnor  och  …ha/få en avvikande 

sexuell läggning”  (Larsson  2005:195). Kvinnor ansågs heller inte ha lika stark karaktär som 

män, de gav helt enkelt upp lättare. (Larsson 2005) 

   Under 1920-30 talet fick kvinnorna sina första idrottsföreningar, då framförallt GKIK 

(Göteborgs kvinnliga idrottsklubb) grundades. Trots detta undervärderades kvinnorna 

fortfarande, även inom sina egna föreningar. Den dåtida bilden av den idrottande kvinnan var 

att hon ville mer än vad hon kunde prestera. Fortfarande fanns således motsättningar av olika 

slag till att kvinnor skulle idrotta.  

   Under efterkrigstiden blev begreppet idrottaren relativt könsneutralt, man uppmuntrade till 

och med kvinnor till att idrotta och ett nytt begrepp började ta sin form: ”kunna,  men icke 

vilja”. (Larsson 2005:198) Detta möttes dock med ett ljummet intresse från kvinnorna som 

fortfarande ansågs sakna karaktär och därtill följd inte förstod att man var tvungen till att satsa 
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om man skulle idrotta. 

   Trots att idrotten under tid blev mer jämställd var det inte för än 1977 som idrottsrörelsen 

antog ett förslag där de ville göra så att idrottandet skulle ske på lika villkor. Det paradoxala 

med detta förslag var det att kvinnorna fortfarande ansågs vara problemet. Det var den 

kvinnliga könsrollen som borde ändras tyckte man, idrotten skulle inte ske på kvinnornas 

villkor utan kvinnorna skulle ändras till idrottens villkor. Larsson förklarar att de inte var 

sporten som hade huvudansvaret till att göra så att det kvinnliga antalet ökade, utan de var 

staten. De tyckte att synen på det kvinnliga idrottandet var det som stod i vägen för att få mer 

kvinnliga medlemmar. Staten ansågs därför ha som ansvar att upplysa om att det faktiskt som 

kvinna var accepterat med idrott och fysisk aktivitet. Inte förrän 1989 kom den reform som än 

idag ligger till grund för jämställdhetsfrågan. Nu skulle kvinnans förutsättningar vara den 

centrala punkten i deras idrottsutövande och därmed forma idrotten efter det. På så vis skulle 

fler kvinnor lockas till idrottsrörelsen. (Larsson 2005)  

2.2 Iscensättning av kön – ledare 

”Ledaren  är  den  verkliga  kraften  bakom  framgångsrika  organisationer.  Ledaren  är  den  person  

som kan få människor att plocka fram sin inneboende kraft och vilja att nå längre, att 

åstadkomma mer, att överträffa sig själva”.  (Larsson  2001:98) 

   Håkan Larsson beskriver vidare i sin avhandling (Larsson 2001) relationen mellan kön och 

idrott. Han fördjupar sig i hur synen på mannen och kvinnan konstrueras inom idrotten och 

vad de har för konsekvenser för idrottandet. Jag kommer fokusera på hans kapitel om hur de 

aktiva i en friidrottsförening och tränarna beskriver relationen mellan varandra. Det jag anser 

vara intressant i detta kapitel är hur det skiljer sig mellan pojkars och flickors önskemål om 

hur de anser att en tränare ska verka och vara. Larsson använder här begreppen auktoritär och 

demokratisk ledare som förklaringsmodell för två olika tränarstilar.  

   Det finns en relativt stor skillnad i hur flickor och pojkar vill att relationen mellan den 

aktive och tränaren ska vara, samt hur tränare ska agera i sin roll som tränare. Flickorna i 

Larssons studie vill att tränaren har en mer auktoritär ledarstil. Larsson förklarar den 

auktoritära ledarstilen med att tränaren är den som vet vad som är bäst för den aktive, och 

tränaren skapar ett träningsupplägg som den aktive rättar sig efter. Tränaren är sedan den 

allvetande som vet när den aktive har gjort något fel, och vet vad som ska göras för att 

korrigera detta. Anledningen till att flickorna vill ha en mer auktoritär ledare förklaras genom 

att flickorna är mer passiva än vad pojkarna är, och behöver pushning av tränaren för att nå 

målen. Samtidigt som de vill ha en tränare som är rak och säger till dem vad de ska göra, 



4 

 

uppstår det meningsskillnader i hur kritiken ska förmedlas. Flickorna vill att tränaren ska vara 

rak och säga till dem vad som de bör förbättra, och hur det bör ske. Tränaren, i sin uppfattning 

om att flickor inte klarar av hård kritik, kan i vissa fall hålla tillbaka och inte förmedla den 

direkta sanningen. (Larsson 2001)  

   Pojkarna däremot önskar en tränare med en demokratiskt riktad ledarstil. Larsson förklarar 

den demokratiske ledaren som en ledare med jämlika värderingar som agerar med 

kommunikativ utgångspunkt. Han skapar tillsammans med de aktiva förutsättningar för hur 

träningen ska bedrivas. Pojkarna ser sig själva som självständiga och behöver inte samma 

vägledning som flickorna i träningen. De vill själva vara med och bestämma hur träningen ska 

se ut för att nå ett så bra resultat som möjligt. Pojkarna har även en annan relation till sin 

tränare  än  vad  flickorna  har.  Larsson  beskriver  deras  relation  likt  ett  ”brödraskap”  där  den  

seriösa träningen med fokus på prestation kan växslas med mer personliga samtal. Detta är 

inte nödvändigtvis något pojkarna önskar hos en tränare, utan något som faller naturligt. Det 

visar sig tydligt även under tävling där pojkarna beskriver att de gärna har med sin tränare 

som ett moralist stöd. Flickorna däremot uttrycker en önskan om att tränaren är närvarande 

under tävlingen. På så sätt kan han ge dem direkt coachning med konstruktiva råd om hur de 

ska agera för att nå bästa resultat. (Larsson 2001) 

   Flera av de aktiva menar att tränare ofta ägnar större uppmärksamhet åt de som presterar 

bäst resultat, är mest seriösa och har höga ambitioner samt ofta diskuterar idrottsrelaterade 

frågor. Detta förhållande kan tyckas vara en självklart men här skiljer sig däremot 

uppfattningarna åt mellan flickor och pojkar. Vissa flickor anser att det är orättvist att de bästa 

får mest uppmärksamhet medan pojkarna tycker att det är riktigt att de bäst presterande får 

extra mycket uppmärksamhet. (Larsson 2001) 

2.3 Maskulinitet på schemat – hjältelek 

Larssons studie grundar sig i ett antal intervjuer med tonåringar. Anette Hellman (2008)  

däremot grundar sin studie i observationer av barns lek på förskolan. För mig är Hellmans 

studie intressant eftersom den visar på hur pojkar och flickor agerar i tidig ålder, och att det 

redan där visar sig att det finns tydliga könsrollsmönster.  

   I Larssons studie valde tränaren att inte berätta hela sanningen eftersom han ansåg att 

flickorna inte kunde hantera kritiken. Den emotionella sidan hos flickorna sågs alltså som en 

last eftersom tränaren kände att han inte kunde vara fullständigt ärlig. På förskolan arbetar 

man på raka motsatt sätt. Där vill förskolelärarna att pojkarna ska bli mer emotionella. 

Anledningen var debatten om att pojkar på förskolan underpresterar och grunden till det var 
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pojkarnas brist på empatisk förmåga. Pedagogerna arbetade för att pojkarna skulle börja 

uttrycka känslor, samt förstå andras. Trots att pedagogerna aktivt arbetade med att utveckla 

pojkarnas empatiska förmåga, fortsatte de att bemöta barnen utifrån den rådande 

genusordningen. Samtidigt som det i vissa situationer ansågs positivt för pojkarna att visa 

känslor,  blev  de  i  andra  sammanhang  tillsagda  att  inte  gnälla  och  uppträda  som  ”riktiga  

pojkar”.  Pedagogernas svar på detta var att det är en jargong som alla använder, även 

föräldrarna. (Hellman 2008)  

   För att spegla den förkroppsligade genusordningen i förskolan väljer Hellman att analysera 

hjältelekar. Detta för att beskriva hur förskolebarn gör skillnad på pojke och flicka i en 

prestationskrävande  lek.  Inom  hjälteleken  gestaltar  barnen  antingen  ”Batman”  eller  

”Superman”.  Både  pojkar  och  flickor  deltar  i  leken.  I  leken  träder  barnen  snabbt  in  i  rollen  

som superhjälte, där kan de agera utifrån den karaktär de gestaltar och det öppnas möjligheter 

att agera utanför ramen för deras egen personlighet. Pojkarna har inga problem med att 

flickorna är med och leker hjältelekar, trots att hjälten är en maskulin förebild. Det pojkarna 

reagerar på är att flickorna inte är lika bra på att vara hjälte som pojkarna tycker de själva är. 

Anledningen till det är att de inte hoppar tillräckligt långt eller springer tillräckligt fort. En 

annan anledning kan vara att flickorna bär färgen rosa. Det beror inte på att färgen rosa är 

förknippad med femininitet utan att det helt enkelt är fel färg. Det intressanta i denna studie 

anser jag vara att barn redan i tidig ålder har så klart för sig vad som är feminint och 

maskulint, trots att de nödvändigtvis inte relaterar det direkt till kön. De har helt enkelt en 

uppfattning av att det bara ska vara så. (Hellman 2008) 

2.4De små konstruktörerna – pojksport 

Birgitta Fagrell (2000) har gjort en undersökning med barn i sju-åtta års ålder och hur de 

förhåller sig till idrott. I sin undersökning delade hon bland annat ut ett antal bilder som 

föreställde olika idrotter. De fick välja en bild som de ansåg mest representerade idrott. De 

fick tre olika alternativ i tre olika idrotter, fotboll, simning och ishockey. De tre olika 

alternativen var en bild föreställande endast pojkar i en matchsituation, en bild föreställande 

endast flickor i en matchsituation och en bild där idrotten utfördes på ett lekfullt sätt där det 

tydligt syntes att det inte var tävlingsrelaterat. Både pojkar och flickor var överrens om att den 

bilden som visar tävling är representativ för idrotten. Samtidigt som flickor valde bilder på 

flickor och pojkar valde bilder på pojkar. Dock med undantag på ishockeybilden som både 

flickor och pojkar valde att välja bilden med pojkar som utövar idrotten. Barnen ansåg att 

leken kan göras integrerad men att tävlingsidrotten bör vara separerad. När frågan om vilka 
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som är bäst lämpade för att utöva idrott var både pojkar och flickor överrens om att det var 

pojkar som var bättre på idrott. En  flicka  utryckte  den  som  att  ”de  spänstar  lite  mer…  är  lite  

bättre  än  tjejerna  tycker  jag  nästan”  (Fagrell  2000:133).  En  pojke  var  så  övertygad  om  att  det  

var pojkar som spelade ishockey så han valde en bild som föreställde en flicka med tron att 

det var en pojke med långt hår. (Fagrell 2000:)   

3 Syfte 
Syftet med min studie är att förklara hur relationen mellan lärare och elev ter sig sett ur ett 

genusperspektiv. Jag avser, ur ett genusperspektiv, granska hur idrottsundervisningen på 

skolan praktiseras och därigenom förstå och förklara hur relationen mellan lärare och elev 

formas, och vad detta kan få för konsekvenser. Med stöd av det sociala perspektivet på 

lärande kommer min studie grunda sig i den rådande genusordning som verkar under 

idrottsundervisningen. Med detta som grund har jag valt att fokusera på följande 

frågeställningar: 

3.1 Frågeställningar 

Finns det tydliga pojk- respektive flickaktiviteter, hur visar det sig i undervisningen? 

Vart riktas uppmärksamheten, varför, och vad får det för konsekvenser? 

Vad har tävling som moment för inverkan på idrottsundervisningen, sett ur ett 

genusperspektiv? 

4 Teoretiskt perspektiv 

4.1 Socialt perspektiv på lärande 

Jag har valt att utgå från den sociala aspekten av lärande. Därför ser jag det som mycket 

intressant att undersöka vilken påverkan den sociala aspekten har på elever i 

undervisningssituationen och då särskilt utifrån skapandet av könsmönster samt vilken 

betydelse detta kan få för ämnet idrott och hälsa. Jag kommer bl.a. använda mig av Lev 

Vygotskij (1896-1934) och hans tankegångar kring den sociala aspekten av lärande, hur 

relationen mellan människor är viktig för barns utveckling och lärande. 

   Vygotskij intresserade sig mycket för den sociala aspekten av lärande. Han menade att vårt 

tänkande påverkas och styrs av de sociala kontakter vi omges av. Detta gör sig gällande både i 

skolans lärandemiljö likväl som under uppväxtåren då påverkan från omgivningen är som 

störst. Vygotskij menade att det vi lär oss sker genom den information vi tar in som vi sedan 
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kan placera in i en vardaglig kontext. (Wertsch 1985) 

   Hans teori grundar sig i att människor lär sig bäst genom det sociala samspelet med andra. 

Han ställer sig kritisk till den traditionella form av undervisning där lärare håller en monolog 

av ett valt ämne som sedan eleverna ska ta till sig som ren fakta. Den kunskapen, alltså ren 

teoretisk kunskap, är ingenting värd så länge man inte kan sätta in kunskapen i ett 

sammanhang. Han vill att läraren ska fungera som en vägvisare till eleven och föra en aktiv 

dialog med denna. Om eleven endast tar till sig kunskapen som den är utan att reflektera eller 

kritisera kring vad det är den lär sig, anser Vygotskij att det formar passiva medborgare. 

(Wertsch 1985) 

   På samma sätt som läraren har stor betydelse för hur eleven lär sig är omgivningen, och då i 

synnerhet föräldrarna, viktiga när det handlar om barns uppfostran. Vygotskij ansåg att 

kommunikation genom tal var en väsentlig del av barns uppfostran. Det är först när barn kan 

sätta ord på saker och ting som de kan börja förstå dess innebörder. Barn lär sig genom sin 

relation med vuxna och blir därför väldigt formade av samhällets normer och värderingar. I  

hög grad gäller även detta för vad som betraktas som pojke och flicka. Innan barnet kan prata 

är det oförstående om skillnaderna mellan pojke och flicka. Men så fort det lär sig orden 

”pojke”  och  ”flicka”  förstår  de  att  det  finns  en  skillnad  mellan  de  två. (Philios & Solitis 2003) 

4.2 Genusperspektivet 

Mary Wollstonecraft var en engelsk feminist som menade att kvinnans lägre status har sin 

grund i teser om att kvinnan likt naturen är oberäknelig. Anledningen till detta var att 

kvinnans anatomi tillåter barnafödande och därför ansågs stå närmare naturen. Detta 

resulterade att kvinnorna blev uteslutna från den samhälliga gemenskapen och gavs inte 

samma rättigheter som männen eftersom de ansågs vara irrationella i sitt tänkande Det här kan 

ses som en biologisk förklaring till varför mannen har fått en mer betydande roll i samhället 

och anses vara det starkare könet. (Kamjou 1998) 

   I forskningen om mannen och kvinnan och deras skillnader finns det två begrepp som 

används; kön och genus. Skillnaderna mellan begreppen är inte alltid enkla att avläsa och 

tolkningarna  kan  variera.  Kortfattat  kan  man  säga  att  ”kön”  är  en  beskrivning  av  den  fysiska  

kroppen  medan  ”genus”  är  en  beskrivning  av  vårt  formande  utifrån  de  skillnader  som  

uppfattas mellan könen i sociala och kulturella sammanhang. Jag kommer i min studie främst 

arbeta  med  begreppet  ”genus”.  Genus  som  begrepp  började  användas  på  1970-talet för att 

göra en skillnad på det å ena sidan biologiskt betingade och det å andra sidan socialt och 

kulturellt konstruerade könet. (Mattsson 2002) 
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   Filosofen Marion Young menar att genus uppstår genom att pojkar och flickor lär sig att de 

förväntas uppföra sig på ett visst sätt. Flickor förväntas prata med låg röst och röra sig med ett 

snävt rörelsemönster. Medan pojkar förväntas prata med stark röst och röra sig med ett 

bredare rörelsemönster och därmed ta för sig mera. Young utgår ifrån att barnen föds neutrala 

i förhållande till dessa könsroller och menar att de förkroppsligas i och med barnets kontakt 

med sin omvärld. Könsrollerna uppstår i och med det ögonblick då barnmorskan, som ett svar 

på föräldrarnas nyfikenhet om vilket kön barnet har, slår fast huruvida det är en flicka eller en 

pojke. Konsekvensen blir omedelbar för vilket sätt föräldrarna kommer att förhålla sig till 

barnet. Här startar den uppfattning som görs om hur barnets kön ska konstrueras. I och med 

att barnet inte har ett naturligt kön menar Young att det istället formas efter de normer som 

finns för hur en pojke eller flicka förväntas vara. (Hellman 2008) 

   Filosofen Judith Butler har en annan synvinkel i sin teori om hur könsroller skapas, och 

framförallt varför. Butler menar att könsskapandet grundar sig i den heterosexualitet som 

naturligt ligger till grund för vårt samhälle. Denna heterosexualitet medför en direkt skillnad 

mellan kvinnor och män där tydliga gränser sätts för vad som representerar en riktig kvinna 

och en riktig man (Hellman 2008). Anna Kamjou (1998) har liknande åsikter som Young och 

menar att kvinnligt och manligt endast är betäckningar på socialt och kulturellt konstruerade 

roller som vi antas inta. Enligt henne är det främst det anatomiska som skiljer mannen från 

kvinnan. Samtidigt som diskursen kring vad som är biologiskt samt vad som är 

socialt/kulturellt betingat i skillnaden mellan manligt och kvinnligt är väldigt komplex. Hon 

anser att jämställdhetsdebatten länge endast har sett till skillnaderna mellan manligt och 

kvinnligt. Enligt Kamjou finns det både likheter och olikheter mellan de olika könen, på 

samma sätt som två individer av samma kön har likheter och olikheter. Därför har hon som 

förslag att mynta nya begrepp för feminint och maskulint eftersom de begreppen är så 

könsrollsbetingade för vad som ska anses som kvinnligt respektive manligt. 

   Utifrån de intervjuer och observationer jag genomfört avser jag analysera vilken 

genusordning som kan ses vara gällande under undervisning i idrott och hälsa. Genusordning 

ska förstås som den uppfattning vilken gäller för genus för en viss grupp människor. 

Genusordningen skapas av och får konsekvenser för de normsystem som är relaterade till 

genus. Det kan gälla Sveriges samhälle i stort, eller som i mitt fall genusordningen för 

idrottsundervisningen på skolan där min studie genomfördes. (Wernersson 2009) 
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5 Metod 

5.1 Val av metod 

Som metod för insamling av data till min studie har jag valt att använda mig av kvalitativa 

intervjuer och observationer. Anledningen till att jag valde att göra en intervjustudie var för 

att jag ansåg att den passade bäst till det problemområde jag valt att arbeta med. Jag valde 

sedan observationer för att med dem kunna styrka det jag fick fram under mina intervjuer. 

Problemområdet är kortfattat beskrivet att se på hur relationen mellan idrottslärare och elever 

ter sig sett ur ett genusperspektiv. För att verkligen höra lärarna och elevernas tankegångar 

kring detta ämne ansåg jag att det var mest lämpligt att använda mig av intervjuer som 

datainsamlingsmetod. Jag ville att de med egna ord skulle få möjlighet att förklara utifrån sina 

erfarenheter för att få en djupare förståelse för deras uppfattningar och vad de kan grunda sig 

i. Det faktum att intervjupersonen kan förklara med egna ord om sina uppfattningar om det 

fenomen som studeras är intervjumetodens stora styrka. Samtidigt erbjuder intervjun att man 

med större precision kan få svar på de frågor man ställer genom att ytterligare kunna 

formulera följdfrågor kring vissa frågeområden där man vill nå en mer djupare förståelse. 

(Patel & Davidsson 2003) 

5.2 Urval 

Jag valde att intervjua två lärare och åtta elever. Eleverna intervjuade jag i gruppintervjuer 

med fyra i varje grupp, vilket innebär totalt fyra intervjuer. Jag ansåg att fyra intervjupersoner 

skulle vara lagom för att skapa en gemytlig intervjusituation där alla fick möjlighet att komma 

till tals. Urvalet av lärarna var relativt enkelt då det endast finns två idrottslärare på skolan. 

Båda lärarna var av det kvinnliga könet. Att göra ett bra urval bland eleverna innebar däremot 

en något svårare utmaning. Jag hade först tanken på att göra ett slumpmässigt urval utifrån 

klasslistan. Dock kom jag till insikten att risken i det fallet var relativt stor att 

intervjupersonerna då skulle vara av väldigt olika karaktär och därmed skapa en 

intervjusituation som inte är vidare användbar. Jag valde därför att tillsammans med 

idrottsläraren handplocka åtta elever som skulle medverka vid dessa intervjuer. Anledningen 

till att jag valde det antalet elever var för att jag kände att tiden var knapp samt att jag ansåg 

att det behövdes minst åtta elever för att göra studien trovärdig. Klasserna jag valde var en 

sjundeklass och en niondeklass, varav två flickor och två pojkar valdes från vardera klass. 

Valet föll på sjunde- och niondeklassen efter samtal med idrottslärarna som menade att elever 

från de två klasserna skulle vara bäst lämpade för uppdraget. Urvalskriterierna för dessa 
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intervjuer var att eleverna skulle kunna prata för sig och vara relativt självständiga i sina 

åsikter. Med hjälp av lärarens uppfattning om vilka dessa elever kunde tänkas vara valdes de 

således ut. Elevernas intresse eller färdighet inom ämnet idrott och hälsa var därför helt 

oväsentligt i urvalet, eftersom syftet med undersökningen inte riktar sig speciellt till den 

idrottsintresserade eleven. Mina observationer gjordes sedan under idrottslektioner i de två 

klasser ur vilka jag hämtat intervjupersonerna.  

5.3 Genomförande 

Min studie genomfördes på en skola belägen i en norrförort till Stockholm. Skolan har ett gott 

rykte med högt meritvärde och i regel höga utgångsbetyg. 

   Jag började med att kontakta de båda idrottslärarna för att få deras godkännande samt att 

boka tid för intervju. För att dessutom få dessa lärare att verkligen känna sig motiverade till 

att medverka förklarade jag utförligt studiens syfte samt att de som intervjupersoner har en 

mycket viktig roll för mitt uppsatsskrivande. (Patel & Davidsson 2003) Jag informerade även 

om att intervjun är helt anonym och att all data transkriberas fullständigt konfidentiellt. Jag 

förklarade även vilken roll de själva skulle ha under intervjun och hur materialet skulle 

bearbetas. Fortsättningsvis tog jag sedan kontakt med de elever som blivit utvalda och jag 

förklarade samma sak för dem samt att jag skickade med dem ett papper som deras föräldrar 

var tvungna att skriva på för att de skulle kunna medverka under intervjun.  

   Intervjuerna var samtliga omkring 30-35 minuter långa. Intervjusituationen uppfattade jag 

som gemytlig och jag upplevde det som att de som intervjuades varken kände sig nervösa 

eller obekväma under intervjun. Under elevintervjuerna fick jag känslan att de, trots 

gruppintervju som format, oftast svarade direkt till mig som intervjuare. Men det förekom 

även korta diskussioner mellan intervjupersonerna, då främst mellan pojkarna och flickorna. 

Jag valde att använda en låg grad av strukturering i min intervju för att ge de jag intervjuade 

stor  möjlighet  till  att  prata  fritt  kring  ämnet.  Jag  valde  att  använda  mig  av  den  s.k.  ”tratt 

tekniken”  där man har relativt öppna frågor för att sedan ställa följdfrågor vid behov av 

specificering. (Patel & Davidsson 2003) Jag började mina intervjuer med att ställa en bred 

fråga där de fick reflektera över sina egna upplevelser av ämnet idrott och hälsa för att sedan 

vid  behov  ”borra”  vidare  och  djupare  mer  specifikt  utifrån  mitt  problemområde. 

   Mina observationer genomförde jag under två lektionstillfällen, en med klass sju och en 

med  klass  nio.  Jag  använde  mig  av  s.k.  ”strukturerade  observationer”  där  man  tydligt  har  klart  

för sig vad det är man ska observera. Eftersom jag genomförde mina observationer efter 

intervjuerna visste jag vad jag skulle fokusera på för att se om lärarna och elevernas 
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upplevelser stämde överrens med det jag observerade. Jag skapade ett observationsschema där 

jag främst inriktade mig på vart läraren valde att rikta sin uppmärksamhet, genom blickar, 

kommentarer och tillrättavisningar. Båda lektionerna genomfördes i skolans sporthall, sjuorna 

tävlade i olika stafetter och niorna hade en volleybollektion. Jag förklarade för klassen att jag 

skrev denna uppsats och att jag var där för att observera dem. (Patel & Davidsson 2003) 

6 Resultat 

Jag avser i min resultatdel redogöra för lärarnas samt elevernas uppfattningar om olika 

avseenden med koppling till relationen dem emellan, sett ur ett genusperspektiv. Jag avser 

sedan i en avslutande del sammanfatta dessa uppfattningar och ställa dem emot varandra.  

6.1 Resultat av lärarintervjuer 

6.1.1 Skillnad i aktiviteter? 

Av egen erfarenhet har aktiviteterna som utövas under idrott- och hälsalektionerna stor 
betydelse för dess elever. Framförallt handlar det om en intressefråga. Finns det aktiviteter 
för alla, vilken uppfattning finns det kring aktiviteterna på idrottsundervisningen? Båda 
lärarna är till en början överrens i sin tolkning kring synen på aktiviteter. De anser att det inte 
finns några tydliga flick- respektive pojkaktiviteter utan att det varierar mellan varje individ.  

-  [Lärare 1]Egentligen tycker jag inte att det finns tydliga pojk- och flickaktiviteter, 
beror  väl  i  och  för  sig  vad  de  håller  på  med…  här  i  kommunen  spelar  väldigt  många 
innebandy, både killar och tjejer, killarna spelar fotboll och tjejerna spelar handboll. 

Lärarnas uppfattning är att aktiviteterna i sig inte har något tydlig koppling till genus eller kön 

utan det grundar sig i vad som intresserar individen. Ser vi till individnivå är det enligt 

lärarnas utsagor fotboll som dominerar hos pojkarna och handboll som dominerar hos 

flickorna. Svaret att det var intresset som styrde vad som ansågs vara en pojk- respektive 

flickaktivitet intresserade mig. Sett till en hel klass är det väldigt sällan alla i klassen har 

intresse för en viss typ av aktivitet. Den flickan eller pojken som inte har intresse för en viss 

aktivitet är därmed lika lämpad för alla aktiviteter. Eller? Jag ställde frågan hur de trodde att 

förhållandet var mellan aktiviteter och de elever som inte har någon favoritaktivitet? 

- [Lärare  2]  Vi  (lärarna  arbetar  ofta  tillsammans  och  refererar  ofta  till  ”vi”  i  deras  svar)  
har diskuterat det där en hel del och som jag ser det ska det inte vara någon skillnad på 
aktiviteterna. 

Lärarna menar att även om det finns uppfattningar gällande vad som är en flick- eller 

pojkaktivitet, ska det inte göra någon skillnad i undervisningen. De anser sig vara medvetna 
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om elevernas syn på fotboll och hockey som pojkidrotter samt gymnastik och dans som 

flickidrotter. Dock dementerar de att dessa uppfattningar har någon påverkan på idrott- och 

hälsaundervisningen.  

6.1.2 Pojkämne 

Jag har tidigare i min redogörelse för den svenska idrottsrörelsens frammarsch återgivit citatet 

att idrotten ursprungligen  är  ”skapad  av  män  för  män”.  Samtidigt  som  skolverket  meddelar  att  

pojkar får bättre betyg än flickor i ämnet idrott och hälsa. Det finns därmed ett intresse i att 

undersöka om ämnet idrott och hälsa, som etablerar sin verksamhet kring idrotten, är mer 

gynnsamt för pojkar än flickor.  

   Enligt lärarna hade aktiviteterna ingen betydelse då de ansåg att alla deltog på samma 

villkor. Ändå har pojkarna bättre betyg än flickorna även på deras skola.  

- [Lärare 2] En av anledningarna är att jag känner att killarna anstränger sig mer, de 
försöker till det yttersta göra det här sista liksom, de anstränger sig hela vägen […] det 
gör inte alla tjejer, de nöjer sig med ett VG.  

Lärarna har tidigare noterat att detta även stämmer in på deras skola och har arbetat för att 

lyfta upp fler flickor på MVG (mycket väl godkänt) nivå. Problemet de ser är att flickorna 

inte har samma inställning som pojkarna. De har försökt pusha flickorna och rannsakat sig 

själva för att se om de använder sig av aktiviteter som skulle vara mer gynnsamma för 

pojkarna. Men de anser att flickor inte har den rätta inställningen som krävs för att få ett 

MVG. Här framkommer ett intressant faktum kring intresse och aktiviteter. I förra avsnittet 

menade lärarna att det var intresset som styrde på en individnivå om man favoriserade en viss 

aktivitet. Anledningen till att pojkar får ett bättre betyg, grundar sig sedermera i att pojkar har 

ett större intresse för ämnet.  

- [Lärare 2] Det jag kan känna ibland är att jag kanske varit för hård mot tjejerna ibland, 
jag kanske skulle ha släppt på kraven lite på vad jag tycker att de ska klara, fast 
samtidigt så tror jag inte det […] vi jobbar med teoretiska delar, ett hälsotänkt, och 
idrott och hälsa i kombination, och det gynnar tjejerna, det teoretiska. 

Läraren ger här en hint om att de anser att de teoretiska delarna av ämnet är gynnsamt för 

flickorna. De undrar även om de ställer för höga krav på flickornas prestationer. Lärare 1 

menar att sett ur en prestationssynpunkt är det ingen skillnad på flickor och pojkar. Hon 

menar att fotboll visserligen kan vara mer gynnsamt för pojkarna men att gymnastik och dans 

är mer gynnsamt för flickor. 
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6.1.3 Vart riktas uppmärksamheten? 

En viktig del i relationen mellan lärare och elev anser jag vara hur mycket uppmärksamhet 

eleven får från läraren. Uppmärksamhet kan vara ur både negativ såväl som positiv synvinkel, 

men båda synvinklarna är viktiga för relationen dem emellan. Idrott och hälsa som ämne ger 

stora möjligheter för att utmärka sig på olika sätt. Här har lärarna aningen olika uppfattningar 

om vilka de ger den mesta uppmärksamheten.  

- [Lärare 1] De elever som är mer utåtagerande  får  mer  utrymme  […]  de blir inte sedda 
oftare, men jag får ha stramare tyglar och att jag är där oftare, de får min 
uppmärksamhet lite oftare. 

Läraren menar här att de elever som är mer utåtagerande, d.v.s. de som tar stor plats genom 

att synas och höras, inte blir sedda oftare, men de får hennes uppmärksamhet. Hon gör här 

skillnad på att bli sedd och att få uppmärksamhet. Min tolkning av det är att hon ser vissa 

genom att ge dem positiva blickar eller kommentarer. Det är ett intressant synsätt och 

balansgång hon presenterar mellan att bli sedda och att få uppmärksamhet. Hon verkar lägga 

större vikt vid att bli sedd än att ge uppmärksamhet. Vidare förklarar hon att pojkar generellt 

får större uppmärksamhet eftersom de har svårare att koncentrera sig.  

   Den andra läraren å andra sidan har en annorlunda syn på vilka hon väljer att rikta sin 

uppmärksamhet mot.  

- [Lärare 2] Jag försöker att inte ge uppmärksamhet till de som försöker ta 
uppmärksamhet från ämnet. Jag fokuserar mer på de som försöker prestera under 
lektionen. […]  handlar  mer  om  personen  än  om  kön. 

Lärare 2 har en annan utgångspunkt än lärare 1. De elever som söker oönskad uppmärksamhet 

väljer hon att ignorera eller ge en kort tillsägelse. Istället lägger hon fokus på de elever som 

försöker prestera. Skillnaden mellan lärarna ligger både i hur de väljer att disponera sin 

uppmärksamhet och i vilka som får den uppmärksamheten. Valet hos lärare 1 att ge 

uppmärksamhet till de som tar uppmärksamhet, där ger hon oreflekterat mer uppmärksamhet 

till pojkarna. Lärare 2 väljer att fokusera på de som försöker prestera på idrotten, vilket även 

det borde resultera i att hon ger mer uppmärksamhet till pojkarna eftersom det tidigare 

framkommit att pojkarna är mer motiverade till idrottandet.  

 
6.1.4 Tävling som moment 

Tävling som moment har diskuterats flitigt inom undervisningen till idrottslärare på 

Stockholms universitet. Vissa menar att tävling inte bör förekomma inom idrott- och 
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hälsaundervisningen eftersom många elever känner sig utsatta och hamnar i bakgrunden i sin 

rädsla att misslyckas. Andra menar att det bör finnas eftersom de intresserade och aktiva lätt 

blir understimulerade annars. I dessa diskussioner förekommer  samtidigt  argumentet  ”man  

har  ju  högläsning  i  svenskan”  som  en  jämförelse.  Jag  har  därför  valt  att  granska  vad  lärare  har  

för relation till tävling, samt hur de använder sig av tävling som moment i undervisningen. 

- [Lärare 1] Eleverna gillar ju tävling, många gillar tävling, kanske i och för sig är det 
de som hörs mest som gillar tävling […]  tävling i bollspel, är väl, man använder sig 
ofta av det, du vet man slutar med tävlingen, mest för att det är roligt tror jag. 

Inledningsvis ger läraren uttryck för uppfattningen att alla elever anser att tävling är ett 

uppskattat inslag. Sedan ändrar hon sig och säger att det kanske är de som hörs mest som 

uppskattar tävling. Citatet ovan styrker egentligen båda teserna om vilka som gynnas av 

tävlingsmomentet. Således blir argumentet att tävling är för de som hörs och syns styrkt av 

detta citat. Hon säger att hon använder sig av tävling (framförallt i bollspel) för hon anser att 

eleverna tycker det är roligt. Tolkningen blir då att de som hörs och syns, och gillar bollspel, 

uppskattar tävling. Nedan utvecklar hon sin relation till tävling. 

- [Lärare 1] Tävling i form av stafett där det krävs ett engagemang från alla för att 
lyckas, där får man ju med sig alla på ett annat sätt än om det inte är tävling, vilket jag 
ofta kan tycka är lite positivt, särskilt tävlingar där ingen hängs ut utan man måste lösa 
en uppgift för att komma vidare.  

Här presenteras en annan bild av tävling. Tävling då inte prestationen är det viktiga, utan 

samarbetet inom laget är det väsentliga. Lärare 1 är medveten om att tävling inom bollsporter 

ofta gynnar de som syns och hörs. Hon menar dock att tävling även kan användas på ett annat 

sätt genom att låta gruppen arbeta tillsammans för att nå ett gemensamt mål.  

  Väljer man att se till vilka som får uppmärksamheten under tävlingsmomentet är det tydligt 

att det även här är de som hörs och syns som får sin vilja igenom. Lärare 2 har en liknande 

inställning och menar att det förekommer mycket tävling eftersom eleverna har en positiv 

inställning till det. Lärare 2 har tidigare uttryckt att hon försöker att inte ge de elever som hörs 

och syns för mycket utrymme i onödan. Intressant att notera då hennes uppfattning om att 

eleverna har en positiv inställning till ämnet grundar sig i just de som hörs och syns.  

6.2 Resultat av elevintervjuer 

6.2.1 Skillnader i aktiviteter 

Flickorna och pojkarna har liknande uppfattningar om vad som representerar flick- respektive 

pojkaktiviteter. Däremot skiljer sig uppfattningarna en aning klasserna emellan. De flesta är 
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överens om att fotboll är en pojkidrott. Däremot har en flicka i sjunde klass en annan 

uppfattning. 

- [Flicka  1,  år  7]  Nja,  det  kan  man  inte  riktigt  säga  […]  tjejerna  kanske  har svårare att 
gå på killarna, men det är fortfarande ingen kill- eller tjejsport. 

Efter detta uppstår en diskussion som är intressant att analysera. Pojkarna menar att de lika 

väl kan vara en flicka som utövar sporten men att den generellt är förknippad med att vara en 

pojkaktivitet. Däremot så blir det mer en pojkaktivitet inom idrottsämnet när pojkar och 

flickor  spelar  tillsammans  med  varandra.  Flickan  beskriver  det  som  att  de  har  ”svårare  att  gå  

på  killarna”,  d.v.s.  att  de  rent  fysiskt  har  svårigheter  att tampas med pojkarna under lagspel. 

De kommer överrens om detta synsätt utan att ge det någon vidare tankeverksamhet. Niorna 

har ett tydligare synsätt kring vad som utmärker en flick- respektive pojkaktivitet. De anser att 

gymnastik och dans är flickaktiviteter, och fotboll är en pojkaktivitet. Föreställningen kring 

fotboll som pojkaktivitet förklarar de på följande vis: 

- [Pojke 1, år 9] Det fysiska, det är inte så mycket tacklingar när man hoppar i ringar. 

Pojken i klass nio menar att det är den fysiska skillnaden mellan pojkar och flickor som gör 

fotbollen till en pojkaktivitet inom ämnet idrott och hälsa. Resultatet av detta resonemang är 

att fysiskt krävande aktiviteter där kroppskontakt ingår blir signifikant för en pojkidrott. Detta 

förutsätter att aktiviteten utförs av pojkar och flickor tillsammans. Samma pojke svarar på vad 

som representerar en flickaktivitet: 

- [Pojke 1, år 9] Dans och redskap och grejer, hoppa runt på grejer.  

Tonen i hans svar avslöjar en åsikt om dessa aktiviteter som mindre attraktiva i hans ögon. De 

andra medverkande eleverna i intervjun säger inget utan nickar instämmande. Elevernas 

uppfattning är att fysiskt krävande lagsporter generellt sett klassas som pojkaktiviteter så 

länge de utövas tillsammans med det motsatta könet. Medan mera estetiskt tilltalande 

aktiviteter som dans och gymnastik ses som flickaktiviteter.  

6.2.2 Pojkämne 

Jag ställde frågan om de ansåg att det var någon skillnad mellan idrottsundervisning och 

klassrumsundervisning. De ansåg att det fanns en stor skillnad i hur de blev behandlade.  

- [Pojke 1, år 7] Tjejer får göra 80 saker, vi får göra en halv sen blir det uppskrivning. 
- [Flicka 2, år 7] Många tjejer kommer undan mer än vad killarna gör. På idrotten är det 

mer lika.  

Det eleverna beskriver är en större acceptans inom idrottsämnet än i klassrumsundervisning. 

Eleverna beskriver situationen som orättvis eftersom lärarna i sin relation till pojkarna verkar 
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agera med stramare tyglar. Anledningen till det är svår för mig att tolka men genom att 

beskriva ämnet ur ett genusperspektiv kan vi analysera varifrån detta kan ha sitt ursprung.  

   Som jag beskrivit i tidigare avsnitt har eleverna en uppfattning att vissa aktiviteter är 

könsneutrala. Men inom idrottsundervisningen blir dessa aktiviteter könsindelade till 

pojkarnas favör. Eleverna är överrens om uppfattningarna gällande vilka som tar mest plats 

och gynnas mest av skolämnet idrott och hälsa. 

- [Pojke 2, år 9] Killarna känner sig ofta mer säkra, och då blir man bättre och presterar 
bättre. Killarna känner sig säkra för att tjejerna känner sig osäkra.  

Pojkarna är säkra och flickorna är osäkra. Det verkar vara en förhållandevis beskrivande bild 

vad gäller skillnaden mellan könen i idrottsundervisningen. Osäkerheten visar sig inom 

ramarna för de aktiviteter vilka uppfattas som pojkaktiviteter. Pojkarna drar även nytta av det 

faktum att flickorna känner sig osäkra. Flickorna väljer i dessa sammanhang att hålla sig i 

bakgrunden. Kanske är det så att pojkarna tar chansen att vara bättre än flickorna när den väl 

”serveras”  dem.   

- [Pojke 2, år 9] Pojkar ska inte vara bra i skolan, de ska vara bra i idrott. 

Även om detta är en pojkes åsikt, verkar det finnas en rådande norm som säger att pojkar bör 

vara bra i idrott. Detta kan ses som en förklaring till att pojkarna vill visa sig bättre än 

flickorna.  De  anses  prestera  bättre  och  därmed  ses  ”en  förlust  mot  en  flicka”  som  ett  stort  

misslyckande. Flickorna säger att de förväntas vara mer försiktiga och blir därför mer 

försiktiga. Detta är nog en stor del i förklaringen till varför flickor i regel får sämre betyg än 

pojkar i ämnet idrott och hälsa. De vågar inte riktigt visa vad de kan.  

6.2.3 Vart riktas uppmärksamheten? 

Jag har tidigare beskrivit att hur läraren väljer att fördela uppmärksamheten är viktigt för 

relationen mellan lärare och elever. Jag avser i detta avsnitt redogöra för hur elever upplever 

att lärarna riktar sin uppmärksamhet.  

   Eleverna har en bestämd och gemensam uppfattning om vilka som får mest utrymme på 

lektionerna. Det verkar inte finnas några tvivel om att det är pojkarna som får mest 

uppmärksamhet.  

- [Pojke 2, år 9] Klassens idrottskille eller tjej får mer uppmärksamhet än den som är 
mittemellan  […]  en  som  är  otroligt  dålig  kan  få  mycket uppmärksamhet, men inte bra 
uppmärksamhet.  

Den eller de som presterar bäst i klassen får mest uppmärksamhet från läraren. Denna 

uppmärksamhet riktas då i form av beröm eller ibland även direkta tillrättavisningar eftersom 
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läraren förväntar mer av den personen. Pojkar tar, som tidigare konstaterats, mer utrymme än 

flickor. Detta utrymme resulterar i att uppmärksamheten riktas mot dem. Flickorna känner sig 

inte ignorerade av läraren, de är dock medvetna om att de inte har samma förutsättningar som 

pojkarna. 

- [Flicka  2,  år  7]  Vi  tjejer  tar  plats  på  ett  annat  sätt  än  vad  killarna  gör  […]  det  är  nog  
inte lika lätt för oss tjejer att få uppmärksamhet i sporter än vad det är för killarna. 

Hon menar att flickor tar plats på ett annat sätt, och använder sig av ordet  ”sporter”  för  att  

beskriva vad pojkarna är duktigare på. Sporter (som innebandy, fotboll, basket) kräver ofta en 

individuell prestation för att lyckas, samtidigt som de är relativt enkla att bedöma. Däremot 

finns det flera element inom idrott och hälsa som inte kräver fysiska prestationer på samma 

sätt. Inom flera samarbetsövningar i form av stafetter och liknande krävs det mer en god 

gruppdynamik än en individuell prestation. Min tolkning är att flickan menar att de utmärker 

sig i de momenten. Moment som är svårbedömda sett ur idrottssynvinkel kan resultera i att 

läraren inte delar ut samma beröm som en i vanlig sportaktivitet.  

   En synvinkel jag anser vara intressant är hur uppmärksamheten riktas till eleverna.  

- [Pojke 1, år 9] Kanske hårdare mot killarna,  (han  härmar  läraren)  ”kom  igen  nu,  vad  
håller  du  på  med?  Så  här  kan  du  inte  hålla  på  om  du  ska  ha  ditt  MVG”.  Medans  
tjejerna  (härmar  igen,  med  sansad  röst)  ”hur  är  det  med  dig?” 

Det finns en uppfattning om att läraren har en mildare ton när denne samtalar med flickorna. 

Samtidigt som läraren verkar kräva mer av pojkarna och ber dem tänka på sitt betyg. Eleverna 

menar att lärarna är hårdare mot pojkarna medan de tar flickorna åt sidan och pratar.  

6.2.4 Tävling som moment 

Tävlingen tar upp en ganska stor plats av idrottsämnet och eleverna har olika uppfattningar 

om hur tävling som moment påverkar dem under idrottsundervisningen. Niorna fokuserar på 

prestation, medan sjuorna lägger fokus vid upplevelsen av tävling.  

- [Flicka 2, år 9] Kan vara både bra och dåligt, det blir mer press på att man ska 
prestera.  […]  I  tävling  som  moment  blir  det  lätt  att  om  båda  lagen  verkligen  vill  vinna,  
kommer ofta de som är sämst i bakgrunden. Framförallt tjejer, men även killar.  

Här presenteras tävlingen inom bollsporter där pojkarna förväntas prestera bättre. Det betyder 

nödvändigtvis inte att pojkarna skymmer flickorna så att de hamnar i bakgrunden, det är 

däremot ett eget val menar en av flickorna. Jag ställer mig frågande till om det verkligen är ett 

eget val som eleverna i tidigare diskussioner tydliggjort när det gäller att pojkarna tar en mer 

dominant roll. Jag är tveksam till att flickorna verkligen vill hålla sig i bakgrunden och nästan 
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känna sig tvungna att underprestera för att inte vara i vägen för pojkarna. Det framkommer 

även att när det vankas lagspel är det oftast flickor som väljer att sitta på bänken. Enligt 

niorna är tävling ett moment som i första hand gynnar pojkar. Sjuorna har en något 

annorlunda inställning till tävling. De menar att tävling ofta skapar problem mellan pojkarna.  

- [Flicka 1,år 7] Jag vill ju vinna, men är inte så dålig förlorare, killar bryr sig mer om 
att vinna.  

- [Pojke 2, år 7] När man sitter här känns det inte så, men på planen känns det viktigt(att 
vinna)[…]det  blir  ganska  stum  känsla i omklädningsrummet efteråt om lagen har 
bråkat. 

Eleverna väljer här att fokusera på själva tävlingen. De beskriver att pojkar i regel är sämre 

förlorare än flickor och att det kan ha konsekvenser för relationen dem emellan. Flickorna 

menar att de kan bli irriterade på det andra laget, men de känslorna väljer de att hålla för sig 

själva. Pojkarna är mer utåtagerande. Pojkarnas sämre temperament kan resultera i en osämja 

som påverkar hela klassen. Därmed även indirekt relationen med läraren. 

7 Diskussion 
Syftet för min studie har varit att analysera hur relationen mellan elev och lärare ter sig sett ur 

ett genusperspektiv. Jag har genom intervjuer och observationer kommit fram till slutsatsen 

att pojkar får mer uppmärksamhet än flickor inom ämnet idrott och hälsa. Eftersom 

”uppmärksamhet”  utgör  en  stor  del  av  relationen  mellan  lärare  och  elev,  är  det  den  företeelsen  

i undervisningssituationen jag valt att huvudsakligen lyfta fram. Jag har dragit slutsatsen att 

anledningen till att pojkar får mer uppmärksamhet än flickor är den rådande genusordning 

som gäller för ämnet idrott och hälsa på skolan. Genusordningen gör sig påmind framförallt 

under tävlingsmomentet inom bollsporter. Jag kommer i detta avsnitt dels diskutera vad jag 

kommit fram till utifrån studiens frågeställningar men även försöka peka på möjliga 

lösningar/förklaringar till de nya frågor som framkommit under analyseringsarbetet.  

7.1 Metoddiskussion 

Jag anser att mitt val av datainsamlingsmetod varit tillfredställande för att kunna genomföra 

studien. Intervjuer tillsammans med observationer ser jag som det självklara valet för att 

samla in data utifrån mitt syfte och frågeställningar. Dock kan man ställa sig frågande till 

validiteten i min studie då den endast omfattar två idrottslärare samt två gruppintervjuer 

innehållande sammanlagt åtta elever. Jag gör givetvis inte anspråk på att vara representativ 

med detta mycket begränsade och dessutom riktade urval. Däremot ser jag den genomförda 
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undersökning som en intressant och exemplifierande fallstudie förutom att vara en ren övning 

i ett vetenskapligt förhållningssätt och arbetsmetod. Därtill har jag erfarit att gruppintervjuer 

är en svår konst då fyra elever samtidigt medverkar vid varje intervjutillfälle vilket kan 

resultera i att det t.ex. bara är två som verkligen kommer till tals. Jag anser inte att detta varit 

ett överhängande problem under de gruppintervjuer jag genomfört. Av naturliga skäl blir det 

inte alltid lika mycket tid till var och en att uttrycka sig som under en enskild intervju. 

Däremot finns andra synergieffekter som kan uppkomma under en gruppintervju, särskilt med 

ungdomar. Ungdomar har en tendens att antingen vara väl korta i sina svar, eller osäkra i sin 

roll som intervjuperson. Genom att intervjuas i grupp minskar den enskilda personens ansvar i 

intervjun och den kan känna sig tryggare. Detta kan medföra att eleverna skapar minnesbilder 

för varandra genom att höra andras svar eller tankar, vilket kan hjälpa till att styrka vissa 

påståenden eller vara till hjälp för att hitta nya infallsvinklar. Mina observationer under två 

lektionstillfällen styrker med eftertryck bearbetningarna av intervjusvaren. Hade jag haft mer 

tid till förfogande för detta arbete skulle jag även velat intervjua fler elever och kanske också 

vissa enskilt. Jag får nog vara nöjd med de intervjuer och observationer som jag trots allt 

genomfört och utifrån vilka jag anser mig kommit fram till en del mycket intressanta 

svarsresultat till frågor som jag under en tid funderat mycket över (Patel & Davidsson 2003). 

 

7.2 Resultatdiskussion 

7.2.1 Genusperspektivet 

Genusperspektivet  har  jag  tidigare  beskrivit  under  rubriken  ”teoretiskt  perspektiv”.  

Filosofen Marion Young menar att flickor förväntas prata med låg röst och röra sig efter ett 

snävt rörelsemönster. Pojkar däremot förväntas prata med en stark röst och röra sig efter ett 

bredare rörelsemönster. Detta generella synsätt på hur kön konstrueras har satt en tydlig 

prägel på eleverna där min studie genomfördes. Flickorna beskriver situationen under 

idrottslektionerna som att pojkarna tar mer utrymme. Även lärarna har samma uppfattning. 

Frågan jag ställer mig är varför är på det viset? Något som är väldigt intressant att analysera 

är själva aktiviteternas betydelse för ämnet idrott och hälsa. Lärarna ansåg inte att det fanns 

några aktiviteter som är könsbestämda utan alla deltog på samma villkor. De menade att det 

handlade mer om skillnad mellan karaktärer och intresse för aktiviteterna. De verkade vara 

väl medvetna om att det fanns en generell uppfattning att exempelvis fotboll var en 

pojkaktivitet och dans var en flickaktivitet. Men inom idrottsundervisningen ansåg de inte 



20 

 

att det fanns några större skillnader. Eleverna däremot hade en uppfattning som direkt 

skiljde sig från lärarnas. De menade att flickor likväl som pojkar kunde utöva fotboll, och att 

fotboll inte längre var lika förknippad med att vara just en pojkaktivitet. Emellertid ansåg de 

att det uppstod en skillnad i idrottsundervisningen. Under en lektion som innehöll en 

kontaktsport fick flickorna finna sig i att nästan vara i vägen för pojkarna. Denna 

pojkdominans inom idrottsämnet beskriver en pojke som att de förväntas vara bra på sport 

och  därför  har  de  ett  större  intresse  i  att  prestera  bra.  Särskilt  detta  med  ”intresse”  är  enligt  

lärarna den största anledningen till att pojkar presterar bättre än flickor och därmed får bättre 

betyg. Samtidigt uppfattas aktiviteterna inte som könsbestämda utan det är intresset för 

aktiviteterna som avgör vem som tycker det är underhållande. En tolkning blir således att det 

inte är intresset för ämnet idrott och hälsa som gör att pojkarna presterar på en högre nivå 

utan att det snarare handlar om intresset för aktiviteterna som utövas under lektionerna. 

Lärarna förklarade att de rannsakat sig själva för att se om de hade fler aktiviteter som 

gynnar pojkarna, men ansåg att så inte var fallet. 

    

Fortsätter man analysera vad det är som definierar en pojkaktivitet menar eleverna att det är 

en aktivitet där fysisk kroppskontakt är ett förekommande inslag. Problemet ligger med 

andra ord inte i aktiviteten i sig, utan hur aktiviteten utövas. Det verkar vara kring själva 

tävlingsmomentet som flickorna känner sig underlägsna pojkarna. I diskursen kring tävling 

som moment menade lärarna att det var de som hördes mest som fick sin vilja igenom. Detta 

ansågs samtidigt vara en självklar ingrediens i bollspel. Lärarna var även av uppfattningen 

att alla tycker om att tävla. Under intervjuerna med eleverna framkom det att lärarnas 

uppfattning inte stämde överrens med deras. Det var tydligt att det mer var pojkarna som 

ansåg att tävling var en viktig del av ämnet. Flickorna ägnade inte så mycket intresse åt vilka 

som vann eller förlorade medan pojkarnas vilja att vinna var så stark att det ibland 

resulterade i bråk dem emellan. Detta kunde jag även konstatera under mina observationer. 

Under ett av lektionstillfällena spelade de volleyboll. Trots att det inte är en kontaktsport 

kastade sig pojkarna efter bollen även om bollbanan var i riktning mot en flicka. Det är just i 

denna kamp om bollen som flickorna hamnar i bakgrunden. Eleverna beskriver att det oftast 

är flickor som väljer att sitta på bänken i lagidrotter för att de inte vill vara i vägen.  

   Judith butler menar att den heterosexualitet som naturligt ligger som grund för vårt 

samhälle tydligt markerar vad som anses vara en riktig man och en riktig kvinna. 

Genusordningen som gäller inom ämnet idrott och hälsa på denna skola verkar vara väldigt 

stereotyp, men samtidigt väldigt komplex. Eleverna har en uppfattning av att pojkarna är de 
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som förväntas vara duktiga, och flickorna förhåller sig till det. Flickorna ska vara duktiga i 

skolan och pojkarna ska vara duktiga i idrott. Lärarna har en annan uppfattning, de menar att 

idrottsämnet är format för alla, och alla deltar på samma villkor.   

7.2.2 Relation mellan lärare och elev 

Vygotskij menar att inlärning bäst sker i det sociala samspelet med andra. Lärarna har här en 

viktig roll i att skapa en god relation till sina elever där de genom dialog skapar störst 

möjlighet till att utveckla sina färdigheter. I analyserna av svaren från intervjuerna 

framkommer en tydlig bild av vilka elever som får den mesta uppmärksamheten. Det ska 

dock  poängteras  att  ”uppmärksamhet”  inte  alltid  är  det  samma  som  en  social  relation.  Men  

inom idrottsämnet blir uppmärksamheten en väsentlig faktor i relationen mellan lärare och 

elev.  

   Enligt både lärare och elever är det i första hand pojkarna som får mest uppmärksamhet. 

Lärarna försöker göra skillnad på de som blir sedda och de som tar utrymme vad gäller deras 

riktade uppmärksamhet. Däremot framkommer det tydligt att det är pojkarna som får den 

mesta av uppmärksamheten eftersom det är de som hörs och syns mest. Lärarna menar att de 

inte gör skillnad på kön, utan försöker rikta sin uppmärksamhet till de elever som tar ämnet 

seriöst och försöker prestera på idrotten. Flickorna uttrycker att de inte har lika lätt att få 

uppmärksamhet i sporter som pojkarna. Som jag tidigare redogjort för är ämnet idrott och 

hälsa mer gynnsamt för pojkar. Anledningen till det verkar vara att ämnet är format kring 

byggstenar som är till pojkars favör. Konsekvenserna av detta blir som jag uppfattar det att 

pojkar får mer uppmärksamhet, vilket jag även iakttog under mina observationer. Under 

observationerna visade det sig mycket påtagligt hur lärarna fokuserade mer på pojkarna än 

flickorna. Jag är övertygad om att detta inte var något lärarna gjorde medvetet, men enligt vad 

som framkommit under intervjuerna så var det ändå pojkarna som tog mest utrymme. Något 

jag ytterligare uppmärksammade var att de elever som lärarna verkade ha en mer personlig 

relation till även var de elever som var aktiva inom någon idrott. Både före och efter 

lektionerna gavs tillfälle till korta samtal. Dessa samtal handlade nästan uteslutande om hur 

det går för de aktiva i deras respektive idrottsaktiviteter. Lärarna har ingen plikt att skapa en 

nära relation med eleverna. Men denna relation kan ligga till grund för den information jag 

tagit del av under min datainsamling, att lärarna är hårda och ställer högre krav på de elever 

som de vet presterar väl även under deras aktiviteter på fritiden. 
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Vygotskij hävdade att en aktiv dialog med eleverna var väsentligt för att eleverna ska 

utvecklas och bli så framgångsrika i ämnet som möjligt. Jag menar inte att lärarna glömde 

bort flickorna, de fick uppmärksamhet de med, dock inte i samma utsträckning som pojkarna. 

Resultatet av min studie blir således att eleverna anser att de har en god relation med 

idrottsläraren. Däremot är det pojkarna som får den mesta uppmärksamheten, eftersom 

pojkarna framstår som det dominerande könet inom undervisningen. En vidare granskning av 

hur undervisningen faktiskt går till i ämnet idrott och hälsa skulle kunna resultera i att 

uppmärksamheten blir mer jämnt fördelad. Jag avser resonera vidare om detta under nästa 

rubrik i den avslutande diskussionsdelen. 

 

7.3 Avslutande diskussion 

7.3.1 ”Av  män  för  män” 

Som jag tidigare redovisat för i min inledande bakgrundsbeskrivning kan idrotten från början 

betraktas som att vara skapad för män, och efter mäns förutsättningar. Under åren som gått 

har denna uppfattning, som även skulle kunna tolkas över till skolan och då att idrottsämnet 

endast skulle vara till för pojkar, numera ändrats till att den generella uppfattningen att det är 

ett könsneutralt ämne där alla deltar på samma villkor. Ändå verkar det råda en klar 

uppfattning om att pojkar är de som verkligen anser att ämnet är intressant och roligt. 

Anledningen till att ämnet fortfarande gynnar pojkar anser jag utifrån mina empiriska 

datainsamlingar vara valet av idrottsaktiviteter under lektionerna, och framförallt hur dessa 

aktiviteter utövas. Flickorna menade att de ofta hamnade i bakgrunden när lektionsinnehållet 

dominerades av bollsport. Det var inte själva bollsporten i sig som gjorde dem osäkra, utan 

snarare själva tävlingsmomentet tillsammans med pojkarna.  

   Hellman (2008) beskriver liknande situationer i hennes studier under förskolebarns lek. Där 

lekte pojkar och flickor hjältelekar tillsammans i vilka pojkarna klargjorde för flickorna att de 

inte var lika väl lämpade för den fysiskt krävande leken. Detta grundade sig i att pojkarna 

ansåg att flickorna inte kunde springa tillräckligt fort eller hoppa tillräckligt långt. Redan i 

förskoleåldern verkar det finnas en rådande uppfattning bland barnen att flickor inte lämpar 

sig  lika  väl  som  pojkar  för  fysiska  aktiviteter.  I  Fagrells  (2000)  avhandling  ”De  små  

konstruktörerna”  där  barn  i  7-8 års ålder studerades framkom en liknande uppfattning bland 

barnen.  Här  ”visste”  barnen  att  pojkar  är  bättre  än  flickor  i utövandet av sportaktiviteter. De 

hade ingen tydlig förklaring om varför det är så, de bara visste att det är så. Med andra ord är 



23 

 

det inte särskilt märkligt att eleverna på skolan där jag utförde mina studier har uppfattningen 

om att pojkar förväntas prestera bättre än flickor. De kan, likt resultat som tidigare studier 

visat, leva med en självklar inställning om att pojkar har bättre fysiska förutsättningar för att 

utöva idrott. Exemplet i Fagrells studie, där en av pojkarna bara tog det för givet att bilden på 

flickan som spelade ishockey istället föreställde en långhårig hockeyspelande pojke, är 

mycket talande. Här går det att dra paralleller med det resultat jag kommit fram till under 

mina intervjuer. Kan det vara så att pojkarna tar en stor plats på skolidrotten utan att ens 

reflektera över det? De är uppväxta med en föreställning om att det ska vara så, och agerar 

således efter den devisen. Detta visar sig, som tidigare nämnt, extra tydligt genom 

tävlingsmomentet inom bollsporterna.  

   

 Har tävlingsmomentet så stor påverkan att det faktiskt gör ämnet till ett pojkämne? Jag tror 

att det kan ha stor betydelse för hur elever upplever ämnet. Lärarna menade att de ofta valde 

att tävla för att det var de elever som hördes mest som fick som de ville, samt att det ansågs 

vara ett självklart inslag inom bollsport. Då det tydligt framkommit i min studie att pojkarna 

uppfattas som att de hörs mest är det inte svårt att dra parallellen till att även de tycks 

uppskatta tävlingsmomentet mest. Detta tillsammans med sentensen om att pojkar är starkare 

än flickor, och flickorna känner att de är svagare än pojkar gör att den ekvationen känns direkt 

orättvis. Jag anser att tävling inom framförallt bollsporter kan vara det som leder till att flickor 

inte i samma utsträckning känner samma intresse för ämnet som pojkar. Detta kan vara en av 

förklaringarna till att flickor inte får lika höga betyg som pojkar eftersom de inte anstränger 

sig lika mycket under lektionerna till följd av sin ambivalens i förhållande till exempelvis 

bollsporternas tävlingsdimension. Anledningen till att de inte anstränger sig lika mycket kan 

vara ett resultat av att de tidigare under sin skolgång återkommande blivit bokstavligt 

”överkörda”  av  pojkarna  i  olika  typer  av  tävlingsmoment.  Jag  anser  utifrån min genomförda 

studie att flickor måste äga en mycket stark karaktär och självuppfattning för att kunna mäta 

sig med pojkarna. Mina resultat kan dessvärre tolkas som om flickorna genom hela sin 

uppväxt levt med föreställningen att pojkar helt enkelt är bättre.  

    Vad skulle då kunna göras för att motverka risken att flickor känner sig underlägsna inom 

ämnet idrott och hälsa? Jag anser likt lärarna att det inte bör finnas några aktiviteter som är av 

favör för ett visst kön om vi ser till hur måhända idrottsundervisning vanligen bedrivs. Här 

handlar det bl.a. om hur aktiviteterna utformas och utövas. Jag menar inte att vi genom 

eliminering av tävlingsmomentet får en mer könsneutral idrottsundervisning. Däremot tror jag 

att det skulle underlätta för flickor om tävlingsmomentet utövades på andra villkor än vad de 



24 

 

nu många gånger tycks göra. Framförallt tycker jag att det inte borde vara så stort fokus på 

tävling som moment. Ser vi till de aktiviteter som anses vara flickaktiviteter är det dans och 

gymnastik. Två aktiviteter som sällan utövas i form av tävling. Utifrån mina intervjuer tolkar 

jag det som om att i dessa aktiviteter känner flickorna att de medverkar på samma villkor. För 

att göra bollsporter mer könsneutrala i sitt utförande under idrottsundervisningen borde 

kanske tävlingsmomentet revideras för att bli mindre resultatfixerat. Jag har ingen klar tes 

över vad som bör göras, att helt utesluta tävling från idrottsundervisningen känns inte riktigt 

som en framkomlig väg. Tävling är en stor och väldigt uppskattad del av ämnet bland många 

elever. Dock verkar det vara en alldeles för stor del av eleverna som missunnas av deltagandet 

på idrotten på grund av detta, vilket samtidigt verkar resultera i ett lägre intresse och därmed 

lägre betyg. 

7.3.2 Intresserade & högpresterande 

Det är inte särskilt märkligt att eleverna agerar utifrån den genusordning de är uppväxta med. 

Det märkvärdiga som jag ser det är att lärarna har en annan uppfattning om hur ämnet är 

format sett ur ett genusperspektiv. Kan lärarnas uppfattning om att det inte råder några 

skillnader mellan vilka som får uppmärksamhet, och vilka som presterar bra på idrotten, ha att 

göra med att lärarna egentligen inte vill erkänna för sig själva att så är fallet? De förklarar det 

som att det är intresset till aktiviteterna som skiljer individerna åt, samt att de är de 

högpresterande som får mest uppmärksamhet. Det visar sig sedan att de intresserade är 

pojkar, samt att även de högpresterande är pojkar. Genom att lärarna uttrycker att som elev 

visa intresse för ämnet och att vara högpresterande hör ihop, så har de med andra ord beskrivit 

idrottsämnet som ett pojkämne. Vad får då detta för konsekvenser för relationen mellan lärare 

och elev sett ur dels ett genusperspektiv men också ur ett socialt lärandeperspektiv? 

   

 Larsson (2008) beskriver att flickorna i hans studie önskade ledare som var auktoritära, som 

kunde lägga upp träningen till dem och ge dem råd om hur de kunde förbättra sina 

prestationer. Anledningen till det menade flickorna var att de var passiva i sin karaktär och 

behövde någon som pushade dem för att nå goda resultat. Pojkarna å andra sidan önskade en 

tränare som de kunde föra en öppen dialog med. De ville vara med och påverka 

organisationen kring sin träning. Relationen mellan lärare och elever i min studie visar sig 

ungefär vara av liknande karaktär. Flickorna beskrivs som passiva och hamnar ofta i 

bakgrunden, medan pojkarna står i centrum och försöker påverka läraren angående 

lektionsinnehåll. Jag har tidigare förklarat att pojkarna tar mer utrymme än flickorna och får 
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därmed mer uppmärksamhet. Under mina observationer lade jag även märke till hur just 

denna uppmärksamhet ofta resulterade i en godare relation mellan lärare och pojkar. Här 

definierar  jag  ”relation”  som  hur  ofta  eleverna  får  blickar,  kommentarer, tillsägningar samt 

hur ofta de deltar i dialoger med läraren. Jag observerade också att det verkade vara en godare 

jargong mellan lärare och pojkar under lektionstillfället. Anledningen härtill ser jag som 

delvis beroende av att det är pojkar som presterar bättre och därmed får mer beröm. Detta i sin 

tur kan resultera i att pojkarna känner ett större självförtroende och därmed intar en mer 

avslappnad relation till sin lärare. En ytterligare anledning kan vara de pojkar som får 

uppmärksamhet på ett negativt sätt, med andra ord de som läraren får jobba lite extra med. 

Trots att detta tar tid från lektionen på ett negativt sätt upplevde jag det som att läraren 

tillrättavisade dem på ett bestämt vis som inte resulterade i sura miner från pojkarna. Lärarna 

försökte föra en dialog med dem på ett effektivt kompisorienterat vis. Jag tror det kan vara 

ännu en anledning till att pojkar känner sig trygga inom idrotten eftersom de ofta skapar en 

godare relation till läraren. Allt detta kan givetvis förstås som ett resultat av att pojkarna från 

början har uppfattningen att idrott och hälsa är deras ämne. Man kan se det som en positiv 

pågående utvecklingsspiral där pojkarna automatiskt skapar och hela tiden uppehåller en god 

relation till läraren på grund av ämnets utformning. Vidare i Larssons (2008) studie menar 

idrottsutövarna att det är de som presterar bäst som får mest uppmärksamhet. Vissa anser att 

det är orättvist, medan andra menar att detta är riktigt då de som presterar bäst förtjänar den 

uppmärksamheten. Under mina observationer observerade jag däremot att de elever som 

presterade bäst inte nödvändigtvis alltid fick mest uppmärksamhet under själva utövandet av 

aktiviteten. Däremot märkte jag att läraren hade en mer avslappnad relation till dessa elever. 

Läraren gav oftare kommentarer som inte direkt var idrottsrelaterade utan kunde vara i form 

av  ”gliringar”.  Detta  var  talande  inte  bara  för  de  högpresterande  utan  även  för  de  elever  som  

uppfattade uppmärksamhet på ett negativt sätt då läraren försökte skapa en kompisrelation 

med.  

    

Min analys av detta är att de elever som underpresterar och inte tar så stor plats under 

idrottslektionerna även negligeras möjligheten att skapa en god relation med läraren eftersom 

läraren är upptagen med de andra. Spiralen jag tidigare nämnt får här en negativ innebörd för 

de elever som inte utmärker sig under idrottslektionen. De elever som kanhända är i mycket 

större behov av uppmärksamhet och en god relation med läraren blir istället försummade på 

grund av lärarens upptagenhet  med  de  duktiga  eleverna  som  redan  ”tagit  plats”.  Detta  kan  

vara ytterligare en anledning till varför idrottsämnet uppfattas som ett pojkämne. Lärarna 
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bidrar genom sin närmre relation till pojkarna med att stärkta deras dominerande position 

inom ämnet.  

 Trots att lärarna säger att de rannsakat sig själva för att se om deras idrottsundervisning 

skulle vara mer gynnande för pojkar kommer de ändå fram till slutsatsen att så inte är fallet. 

Jag anser däremot tills skillnad från lärarna att så i högsta grad är fallet. Jag är övertygad om 

att lärarna i min studie inte är medvetna om att utifrån min tolkning de faktiskt riktar mer 

uppmärksamhet och har en godare social relation med pojkarna. Men eftersom ämnet är 

konstruerat efter premisser som gynnar pojkarna faller sig detta naturligt. De ska dock i 

sammanhanget tydligt framhållas att inte alla pojkar tar plats, och alla flickor håller sig i 

bakgrunden. Min slutsats är emellertid att, utifrån tolkningar av de framställningar jag 

analyserat samt de observationer jag genomfört, jag ändå måste konstatera att det generella 

förhållandet ändå är det motsatta.  

7.4 Vidare studier 

Vidare studier kring ämnet skulle kunna bedrivas genom att fokusera mer på användandet av 

tävling som moment i idrottsundervisningen. Vad får det för konsekvenser för pojkars och 

flickors inställning till ämnet idrott och hälsa? Vilka konsekvenser skulle det få att ta bort 

tävlingen helt från idrottsundervisningen?  Vad kan göras för att få flickorna mer intresserade 

av idrottsämnet?  
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar:  
Syftet med min studie är att förklara hur relationen mellan lärare och elev ter sig sett ur ett 
genusperspektiv. Jag avser, ur ett genusperspektiv, granska hur idrottsundervisningen på 
skolan praktiseras och därigenom förstå och förklara hur relationen mellan lärare och elev 
formas, och vad detta kan få för konsekvenser. Med stöd av det sociala perspektivet på 
lärande kommer min studie grunda sig i den rådande genusordning som verkar under 
idrottsundervisningen. Med detta som grund har jag valt att fokusera på följande 
frågeställningar: 
 
Finns det tydliga pojk- respektive flickaktiviteter, hur visar det sig i undervisningen? 
Vart riktas uppmärksamheten, varför, och vad får det för konsekvenser? 
Vad har tävling som moment för inverkan på idrottsundervisningen, sett ur ett 
genusperspektiv? 
 
Vilka sökord har du använt? 
Genus idrott, genus skola, genus, genusordning, idrottshistoria, Vygotskij, pojkidrott  
Gender and school, gender  

 
Var har du sökt? 
Mestadels sökt på Stockholms universitetsbibliotek (sub.se), även på Google Scholar  

 
Sökningar som gav relevant resultat 
Sub.se: gender, genus, genus skola, genus idrott, Vygotskij, idrottshistoria 

 
Kommentarer 
Jag anser att det var enkelt att hitta material till min studie. Det fanns mycket om genus på 
Stockholms universitetsbibliotek, däremot var det svårt att sålla mellan alla böcker.   

 

 

 



 

Bilaga 2  

Intervjufrågor 

Intervjufrågor, elev: 

  

Hur upplever ni ämnet idrott och hälsa? 

- Känner ni att ni blir behandlade lika som det motsatta könet? Utveckla.  

  

Känner ni att det finns aktiviteter som är tydliga pojk/flickaktiviteter? 

- varför? 

  

Upplever ni att pojkar och flickor får lika mycket uppmärksamhet, dvs. tillsägningar, beröm 

etc? 

- Om nej, vad kan det bero på? 

  

Hur upplever ni att lagindelningen går till?  

- Vad anser ni vara en rättvis lagindelningen? 

 

Vad anser ni vara de största skillnaderna mellan pojkar och flickor inom ämnet idrott och 

hälsa?  

 

Hur ser ni på tävling som ett moment i idrottsundervisningen?  

- Är det ett måste? 
 

Enligt Skolverket har flickor i regel lägre betyg än pojkar i idrott och hälsa. Vad tror ni det 

kan bero på? 

  

 

  

Intervjufrågor, lärare: 

  

Hur tror du eleverna upplever ämnet idrott och hälsa? 

- Känner de sig lika behandlade? 

  

Känner du att det finns aktiviteter som är tydliga flick resp. pojkaktiviteter? 



 

- Varför tror du det är så? 

  

Upplever du att pojkar och flickor får lika mycket utrymme, dvs. tillsägningar, uppmuntran 

etc?  

- Om inte, vad kan de bero på? 

  

Hur sköter du lagindelningen, sett ut ett genusperspektiv? 

  

Gör du någon skillnad i hur du bemöter pojkar resp. flickor i olika situationer? Tänk, vid 

nederlag, peppning osv. 

- Anser du att pojkar behöver mer uppmärksamhet än flickor eller tvärt om?  
 

Vad anser du vara den största skillnaden mellan pojkar och flickor inom ämnet idrott och 

hälsa? 

 

Vad är den största skillnaden mellan att undervisa pojkar resp. flickor?  

 

Hur ser du på tävlingsmomentet inom idrotten, passar det flickor lika bra som pojkar? 

- Har du en aktiv tankegång kring det? 
 

Enligt Skolverket har flickor i regel lägre betyg än pojkar i idrott och hälsa. Vad tror du det 

kan bero på? 

 



 

 



 

 



 

 


