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Abstrakt 

Idrott och hälsa är ett ämne vars innehåll ska behandla mycket, såväl teoretiska som praktiska inslag. 

Att lyckas med en sådan undervisning och samtidigt verka för skolans centrala värdegrund vad det 

gäller arbetet med en jämställd prägel på undervisningen är inte enkelt. Syftet med studien är att öka 

förståelsen för hur lärare i Idrott och hälsa 1 på gymnasiet arbetar med och resonerar kring en jämställd 

undervisning. Studien har en feministisk poststrukturalistisk inriktning vad det gäller tankar om 

jämställdhet mellan killar och tjejer. Utifrån teorin behandlas hur läraren exempelvis använder sitt 

språk och tillåter eleverna att röra sig utanför manliga och kvinnliga normer samt hur aktivitetsvalen 

kan påverka detta. De kvalitativa metoderna som använts i studien är observation och intervju vilka 

syftar till att ge en bred bild av det valda studieobjektet. I resultatet och analysen framkommer det att 

det ter sig svårt att aktivt arbeta med frågor gällande jämställdhet och att det finns skillnader vilka 

främst är kopplade till aktiviteter präglade av tävling. Det framkommer även att lärarna upplever det 

problematiskt att bedriva en jämställd idrott- och hälsaundervisning då det inte finns någon specifik 

plan på hur det ska genomföras. Kanske vore en nationellt utarbetad arbetsplan vara av intresse för att 

dels säkerställa kvalitén på undervisningen men även verka för alla elevers behov och intressen. 
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1. Inledning 

Att bedriva undervisning i idrott och hälsa är ingen enkel uppgift. Kursplanen för ämnet i den svenska 

skolan behandlar enligt Skolverket (2011, 83ff) såväl teoretiska som praktiska inslag, men tydliga 

riktlinjer angående vad läraren ska väga in i bedömningen är ingen självklarhet. I det centrala innehållet 

framgår det att ämnet bland annat bör behandla dans, friluftsliv och idrottsaktiviteter som främjar samt 

har en betydelse för hälsa och kroppslig förmåga. Enligt Skolverket (2011, 5) ska undervisningen även 

poängtera alla människors lika värde och jämställdhet mellan kvinnor och män. I realiteten ser det 

dock inte alltid ut enligt föregående. 

 

Skolinspektionen (2010, 4) beskriver resultatet av 300 oanmälda inspektioner av lektioner i idrott och 

hälsa som genomfördes den 22 april 2010. I resultatet framgår det att undervisningen behandlade 

mycket idrott men väldigt lite hälsa och då hälsoperspektivet tydligt framkommer i läroplanen är 

resultatet negativt. Mest förekommande var aktiviteter rörande kondition, bollspel och bollekar, vilka 

de två sistnämnda omfattade nästan tre fjärdedelar av alla lektionerna. En stor andel elever deltog inte 

heller i undervisningen och många gånger saknades även giltiga skäl för frånvaron. I och med den 

stora förekomsten av konditionsaktiviteter, bollspel och bollekar menar Skolinspektionen (2010, 4f) 

att elever som inte föredrar dessa aktiviteter inte blir tillgodosedda sett till sina intressen. Mest påtagligt 

menar de att det blir för tjejer, som många gånger föredrar andra aktiviteter. Meckbach och Lundvall 

(2012, 18) belyser även föga smickrande resultat angående tjejer och killars attityd till ämnet idrott 

och hälsa där de menar att flickor oftare tenderar att ställa sig negativa till undervisningen.  

 

I statens offentliga utredningar (SOU 2009:64, 122) presenteras hur idrott och hälsa är det enda ämnet 

där killar generellt har högre betyg jämfört med tjejer. Dock är detta inte det problematiska i sig, utan 

det handlar om att undervisningen till stor del är präglad av tävling och prestation. Ur ett 

jämställdhetsperspektiv har slutsatsen pekat på att ämnets praktik, som allt som oftast utgår från en 

manlig norm, är det tjejerna ställer sig negativa till. Undervisningen präglas i allt för stor utsträckning 

av föreningsidrottens karaktär och tävlingsidrottens regelsystem (Meckbach och Lundvall 2012, 18). 

I förlängningen skulle det betyda att eleverna måste vara duktiga i bollsporter och tävlingsidrott för att 

uppnå ett högt betyg i idrott och hälsa vilket inte är det som borde vara mest centralt. Bör 

undervisningen då inte snarare handla om hur elever ska inhämta kunskap om deras kroppar, kunskaper 

om kost, hur man ska agera vid nödsituationer och hur de kan använda fysisk aktivitet i målet att nå 

högre välbefinnande och hälsa (Skolverket 2011, 83), istället för att många gånger präglas av fysisk 

aktivitet och typisk föreningsidrott? 
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Genom observationer och intervjuer ämnar studien att undersöka hur lärarens språk kan variera mellan 

killar och tjejer, aktivitetsvalens konsekvenser, tankar om hur man kan arbeta med jämställdhet samt 

motverka traditionella könsmönster i idrott- och hälsaundervisningen. Tanken är att resonemanget ska 

ha ett jämställdhetsfokus genom valda delar från den feministiska poststrukturalistismen. Detta då 

tidigare forskning inom området pekar på att tävling och föreningsidrott dominerar ämnet vilket ger 

killar större chans att dra fördelar i undervisningen. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att öka förståelsen för hur lärare i Idrott och hälsa 1 på gymnasiet arbetar med 

och resonerar kring en jämställd undervisning. 

 

Utifrån studiens syfte formuleras följande frågeställningar som riktar sig mot lärare som undervisar i 

Idrott och hälsa 1 på gymnasiet. 

- Hur uppmärksammas killar och tjejer vid olika aktiviteter?  

- Hur resonerar lärarna kring en jämställd undervisning? 

- Vilken inverkan kan aktivitetsvalen ha? 

 

1.2  Disposition  

I det inledande kapitlet beskrivs studiens centrala delar vilka dels innefattar en kortare inledning till 

den problematik som skådats, studiens syfte och dess tillhörande frågeställningar som ämnas besvaras. 

I kapitel två beskrivs en historik gällande idrottsämnet historia, ämnets intåg i den svenska skolan och 

dess utformning i dagsläget med utgångspunkt i den svenska läroplanen samt det centrala innehållet 

för kursen Idrott och hälsa 1 för gymnasiet. Kapitlets avslutande del behandlar den tidigare forskning 

som bedrivits inom området. I den tidigare forskningen beskrivs det hur problematiken kan komma till 

yttryck, dess konsekvenser för eleverna och vad som kan påverka att tävlingens dominans i idrott- och 

hälsaundervisningen är så pass påtaglig som den är.  

  

I det tredje kapitlet definieras och beskrivs studiens valda teori. Här presenteras även valda aspekter 

av teorin som bedömts vara relevanta till studiens syfte. Fjärde kapitlet rör de valda metoderna och 

inleds med de metodologiska överväganden vilket följs av de metoder som använts samt en 

redovisning av hur empirin samlats in och bearbetats. De forskningsetiska principer som varit 

vägledande presenteras sedan följt av de avgränsningar och urval som gjorts i samband med studien. I 

det femte kapitlet presenteras resultatet av den empiri som samlats in där en sammanställning av 
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observationerna presenteras först följt av lärarnas resonemang från intervjuerna. I kapitel sex kommer 

en analys kring resultaten föras där empirin tolkats utifrån studiens valda teori. Efter detta följer kapitel 

sju där det analyserade resultatet diskuteras utifrån tidigare forskning och egna resonemang. 

Avslutningsvis kommer även en diskussion kring studiens valda metod föras samt förslag till fortsatt 

forskning inom området presenteras.  
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2. Bakgrund  

Ämnet idrott och hälsa har ständigt förändrats och anpassas till det samhället vi levt i och från att ha 

varit ett ämne där fokus legat på militär- och estetisk gymnastik har det gått till att bli ett ämne som i 

dagsläget ska fokusera på aspekter som exempelvis friluftsliv, kost och droger, hantering av 

nödsituationer och rörelse till musik. Under följande avsnitt presenteras idrott- och hälsaämnets 

utveckling följ av en rubrik angående ämnets ställning och syfte idag. Avslutningsvis presenteras 

tidigare forskning som berör manligt och kvinnligt på lektioner i idrott- och hälsa, den stora 

förekomsten av tävling och hur man kan reflektera kring en jämställt undervisning.  

 

2.1 Idrottsämnets historia  

Sedan 1864 har tjejer varit välkomna på idrottsundervisningen i skolan, men inte på samma villkor 

som killarna. Dock har de senaste läroplanerna varit tydliga med att undervisningen i idrott ska riktas 

mot såväl tjejer som killar. I dagens aktuella läroplan, Lgy11, har aspekter rörande jämställdhet lyfts 

fram som väsentliga och det är en självklarhet att kvinnor och män ska få lika stor del i undervisningen. 

Skolan har idag som ansvar att aktivt arbeta med att främja killar och tjejers lika rättigheter och 

möjligheter (Skolverket 2011, 6). Även innehållet och upplägget av undervisningen ska idag 

genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv (Skolverket 2011, 10). Idrott och hälsa har som ämne 

ändrats mycket genom tiderna och nedan lyfts en kort historisk tillbakablick på valda delar som anses 

vara av betydelse för studien.  

 

I Sverige växte det på 1800-talet fram en träningsform kallad ”Linggymnastik”. Det var smålänningen 

Per Henrik Ling som författade boken ”Gymnastikens allmänna grunder” som kom att vara avgörande 

för den svenska idrotten (Blom och Lindroth 2002, 129f). Ling delade upp gymnastiken i fyra sorters 

gymnastik: sjukgymnastik, militär gymnastik, pedagogisk gymnastik och estetisk gymnastik. Kronan 

på Lings verk var den estetiska gymnastiken som skulle utövas av män. Den vackra kroppen på denna 

tid var den manliga medan den kvinnliga endast sågs som en mindre fulländad kopia av mannens 

kropp, därav att estetisk gymnastik var tänkt för män. 1864 kom nya bestämmelser i regelverket kring 

gymnastik i läroverken och folkskolan. En av dessa nyheter var att även tjejer var välkomna att delta i 

gymnastiken på skolorna (Blom och Lindroth 2002, 215). På 1950-talet började Linggymnastiken att 

tappa sitt fotfäste och folk ifrågasatte varför man skulle bedriva denna strikta form av gymnastik då 

det fanns mer tilltalande former inom idrotten som nu växt sig stark i form av folk-/idrottsrörelser i 

samhället.  Inom folkrörelserna var fotboll, fri idrott och skidor populära idrotter (Blom och Lindroth 

2002, 231) men även andra idrotter växte sig starka på sidan om de största och snart fanns ett stort 
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utbud av idrotter som intresserade folkmassorna. På 1960-talet kom massmedia att slå ett nytt slag för 

idrotten i och med äntrandet av televisionen vilket resulterade i att folket nu kunde följa 

tävlingsidrotten på helt nya sätt, vilket stärkte folk-/idrottsrörelserna (Blom och Lindroth 2002, 229). 

I och med denna utveckling äntrade tävlingsidrotten skolornas gymnastikhallar i form av bollspel, 

lagspel och fri idrott (Blom och Lindroth 2002, 262f). 

 

2.2 Skolans värdegrund och idrott- och hälsasämnets centrala innehåll 

Enligt Skolverket (2011, 83) syftar ämnet idrott och hälsa till att låta elever utveckla aspekter som 

exempelvis kroppsliga förmågor, kunskaper om hur kroppen fungerar vid arbete, hur deras livsstil 

inverkar på deras välbefinnande och om konsekvenser av inaktivitet och aktivitet. I det centrala 

innehållet för kursen Idrott och hälsa 1 framgår det att undervisningen exempelvis ska behandla rörelse 

till musik samt dans, metoder och redskap för friluftsliv, kosthållning, droger och dopningspreparats 

betygelse för prestation och hälsa samt spänningsreglering och mental träning. Det står däremot 

ingenting direkt utskrivet angående föreningsidrotter såsom fotboll, innebandy eller volleyboll utan 

istället används formuleringar som är mer diffusa, såsom ”motions-, idrotts och friluftsaktiviteter som 

utvecklar en allsidig kroppslig förmåga” (Skolverket 2011, 84). Det är alltså upp till den enskilda 

läraren att välja det kunskapsstoff och aktiviteter denne anser är centralt för undervisningen. 

 

Enligt Meckbach och Lundvall (2012, 17f) är behovet av det idrottsliga ämnet stort, detta eftersom 

mängder av olika forskningsstudier pekar på att barn och unga är inaktiva och i större utsträckning 

ägnar sig åt stillasittande aktiviteter. Barn och unga blir allt svagare, tyngre och har sämre motorik 

jämfört med tidigare vilket inte rimmar väl med målet att motverka den ohälsosamma tendensen 

präglad av stillasittande aktiviteter som finns i samhället (Meckbach och Lundvall 2012, 18). Därav är 

det viktigt att samtliga barn eller elever ges samma chans att lyckas i ämnet. Skolan ska enligt 

Skolverket (2011, 5) arbeta med en jämställd undervisning och främja alla människors lika värde, 

individers frihet samt integritet, okränkbarhet och solidaritet mellan människor. Idrott och hälsa är 

inget undantag utan undervisningen bör, precis som alla andra ämnen, sträva efter att uppnå detta. Alla 

elevers intressen och behov ska kunna tillgodoses och ingen ska missgynnas av undervisningens 

upplägg, detta då undervisningen ska utformas utifrån en stor bredd av aktiviteter vilka alla elever ska 

kunna delta i. 
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2.3 Tidigare forskning  

Idrott och hälsa är ett ämne som haft flertalet olika huvudfokus då man ser till syftet och det centrala 

innehållet i de olika kursplanerna, men det som går att se är att det är killarna som generellt haft det 

högre betyget i ämnet. På senare tid har dock forskningen angående jämställdhet i idrott och hälsa fått 

större plats. Forskare intresserar sig för hur och varför könsroller och klyftorna mellan könen blir 

påtagliga under olika idrott- och hälsalektioner. En viktig aspekt tillhörande detta rör undervisningens 

innehåll och frågan väcks om vad det egentligen ska undervisas om på lektionerna i idrott och hälsa 

samt hur det påverkar eleverna. I avsnittet kommer det lyftas tidigare forskning som är relevant för det 

valda området samt en ståndpunkt kring att det krävs någon slags idrottsdidaktiskt reflektion för att 

kunna lyckas med en jämställd idrott- och hälsaundervisning.  

 

2.3.1 Manligt och kvinnligt på idrott- och hälsalektionerna 

Redelius (2009, 42) diskuterar i sin artikel betydelsen av genus för skolframgång i idrott och hälsa. 

Där lyfts hur lärare i skolan har olika uppfattning om manligt och kvinnligt samt att lärare ofta, under 

idrott- och hälsalektionerna, är med och förstärker de traditionella könsmönster som finns i samhället. 

Idén till artikeln uppkom på en idrott- och hälsalektion där en manlig lärare i idrott och hälsa 

observerades och satte upp olika mål för killar och tjejer då det gällde löpning. Läraren gjorde det klart 

att tiden för det högsta betyget var olika beroende på vilket kön eleverna hade. Som tjej skulle du klara 

en löprunda på tio minuter för att få högsta betyg, medan du som kille var tvungen att klara samma 

löprunda på nio minuter för högsta betyg (Redelius 2009, 43). Vidare lyfter Redelius (2009, 43f) hur 

ämnet idrott och hälsa upplevs av tjejer och killar och att det kan påverkas av aktivitetsval. Innehållet 

på lektionerna har konsekvenser för elevernas uppfattning om såväl ämnet som sin egna kroppsliga 

förmåga. Beroende på hur aktiviteterna presenteras och genomförs kan detta vara med och påverka 

tjejers och killars syn på fysisk aktivitet. Redelius (2009, 44) menar därför att lärarens aktivitetsval har 

stor betydelse i idrott- och hälsaundervisningen och att det inte är en neutral fråga. Den är högt 

värdeladdad och kontrollerar till stora delar vilka elever som kommer att prestera bra under lektionerna 

samt nå de högre betygen. Om fokus läggs på idrotter riktade mot tävling värderar ofta killar detta högt 

och vill prestera, medan en sådan undervisning i många fall inte stimulerar tjejer på samma sätt. 

Redelius (2009, 44) menar att killar kan stärka sin identitet och status genom att delta och prestera i 

tävlingsidrotten, medan tjejer kan sjunka i status och kvinnlighet genom att prestera bra på idrotter av 

detta slag, framförallt om en tjej presterar bättre än en kille. Detta kan vara en förklarande aspekt till 

varför idrott och hälsa är det enda skolämne som killarna har bättre betyg än tjejerna, då tjejerna ibland 

underpresterar i tävlingsidrotten för att inte ses som mindre kvinnliga (Redelius 2009, 43). 
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Även i USA genomfördes en liknande studie som syftade till att undersöka problemet som finns kring 

dominanta, maskulina killar i idrott- och hälsaundervisningen. Denna undersökning genomfördes på 

två Middle schools (11-14 år) av Tischler och McCaugherty (2011, 37ff). Resultatet från 

undersökningen visade att undervisningen till största del innehöll olika sorters bollspel där fokus låg 

på tävling och att resultatet i antal mål var det väsentliga (Tischler och McCaugherty 2011, 41f). 

Resultatet av studien visade också att de killar som var atletiska eller hade en bakgrund i bollspel fick 

en betydande fördel under dessa lektioner medan många av de elever som var mindre atletiska höll sig 

undan eller inte deltog alls. Dessa elever ansåg att ämnet idrott och hälsa var bäst lämpat för de elever 

som var duktiga på bollsporter och som älskade att tävla. Tischler och McCaugherty (2011, 41f) lyfter 

även att de elever som inte ansåg sig bra på bollspel antydde att den undervisande läraren drog sig till 

de elever som var mer högpresterande inom området. Till de högpresterande eleverna gav läraren mer 

feedback, gav ”high-fives” och förde en större diskussion medan de lågpresterande eleverna inte fick 

samma bemötande. Flera av dessa elever menade även att de kunde varit duktigare i idrott och hälsa 

om läraren hjälpt dem på samma sätt som de högpresterande eleverna, med feedback och tips (Tischler 

och McCaugherty 2011, 41ff). 

 

2.3.2 Tävling i idrott och hälsa 

Fagrell, Larsson och Redelius (2012, 102) har genomfört en observationsstudie där de observerat fyra 

klasser i en termin med syftet att studera konstruktionen av genus och kropp i ämnet idrott och hälsa. 

Artikelns avsikt var att belysa bruket av tävling i idrott- och hälsaundervisningen för att se om det kan 

vara med och bidra till den klyfta som finns mellan tjejer och killar i ämnet samt att diskutera 

konsekvenserna för elevernas inlärning då undervisning bedrivs. Författarna lyfter att ämnet idrott och 

hälsa är ett ”pojkaktigt” ämne och att det ofta är fler killar än tjejer som rankar ämnet högt i 

undersökningar samt att det även är fler killar som är nöjda med sin prestation under lektionerna. 

Tjejerna ställer sig mer negativa till sin egen prestation och menar att ämnet inte borde innehålla lika 

många tävlingsmoment då det i allmänhet är fler killar än tjejer som håller på med tävlingsidrott på 

fritiden vilket de kan vinna fördelar av (Fagrell, Larsson och Redelius 2012, 103). I ämnet idrott och 

hälsa är det tävling/match som är en av de tre vanligaste aktiviteterna varav de två andra är informella 

spel och övningar inför tävling/match. Fagrell, Larsson och Redelius (2012, 103ff) visar på att det är 

maskulinitet som styr ämnet och vidare betonar författarna att trots att lärarna i observationsstudien 

var medvetna om vad som står kring en jämlik undervisning i styrdokumenten inte lyckades förmedla 

detta under lektionerna. Lektionerna i idrott och hälsa har blivit en arena för killar att visa upp sig i 

(Fagrell, Larsson och Redelius 2012, 114f).  
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2.3.3 Vad kan påverka tävlingens dominans i idrott och hälsa? 

Att läroplanenens utformning öppnar för lärarens egen reflektion och tolkande angående 

ämnesinnehållet är allmänt känt. En fråga som bör väckas är varför bollekar och krav på prestation 

ofta förekommer på idrott- och hälsalektionerna (Skolinspektionen 2010, 4). Schenker (2009, 51) 

beskriver ett exempel från hennes tjänst på Malmö högskola där hon undervisade blivande lärare i 

idrott och hälsa. Hon reflekterar över att problematiken angående idrottsämnets utformning många 

gånger kan börja redan på lärarhögskolan och beskriver hur hon själv bidragit till detta genom att 

hennes bemötande av idrottsstudenter förändrades med tiden. Hon menar att det var enkelt att ta till 

sig tankar om prestation och då prägla studenterna samt utbildningen med dessa. 

 

Jag gav mer instruktioner, studenterna fick mindre handlingsutrymme, undervisningstempot var högre och jag 

pressade studenterna mer än vad jag gjorde med stundeter med andra ämnesinriktningar. ”Men detta är ju 

idrottslärarstudenter, varav flera är eller har varit elitidrottare. De vill bli coachade och de presterar bättre under 

press”. Så tänkte jag och rättfärdigade mitt handlande, och som före detta elitsimmare var det handlingsmönstret 

välkänt för mig. Efter ett tag började jag fundera över vad sådana bemötande genererar. Studenternas behov av 

att bli coachade (om de nu har ett sådant) blir bekräftat i stunden, men å andra sidan, vad är det som vi utbildar 

idrottsstudenterna till? (Schenker 2009, 51).  

 

I kontrast till detta menar Schenker (2009, 51) att en blivande lärare istället borde uppmuntras till att 

fokusera på varje elevs behov, kritisk reflektion angående undervisningen och att medvetet ta ställning 

till vad som faktiskt är viktigt att undervisa om. Allt för att frigöra sina tankar om idrottsliga 

prestationer inom ramen för idrott- och hälsaundervisningen i skolan. Detta menar hon är något som 

bör ske redan under studentens studietid på lärarhögskolan. 

 

Vidare beskriver Schenker (2009, 53) en spännande reflektion vad det gäller tävlingsidrottens prägel 

på idrott- och hälsaundervisningen i skolan. Hon lyfter orientering som ett exempel, som i det här fallet 

dock utgår från läroplanen Lpo 94, men då orienterande kunskaper kan tolkas till Lgy 11 blir 

resonemanget inte felaktigt. I exemplet beskriver hon att eleven, inom ramen för idrottsämnet, ska 

kunna orientera sig i okända marker/terränger med olika hjälpmedel. Rimligtvis bör föregående 

involvera någon slags säkerhetsdimension och tankar om att elever ska utveckla kunskaper som 

minskar risken för att de ska gå vilse menar Schenker (2009, 53). I realiteten ser det dock inte riktigt 

ut enligt föregående och detta faktum bör problematiseras och ifrågasättas då elever inte undervisas i 

tillfredsställande grad gällande dessa aspekter. Orienterande kunskaper har ofta syftat till att eleverna 

enbart ska lära sig läsa och tolka en karta och kompass samt hitta olika kontroller i skogen på snabbast 

tid, vilket i sig är regelrätt tävlingsidrott.  
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2.3.4 Idrottsdidaktisk reflektion – en förutsättning för en jämställd undervisning 

Tidigare har vi nämnt att det ter sig problematiskt att bedriva undervisning i ämnet idrott och hälsa. 

Från att ha varit ett ämne där målet varit fysisk prestation, disciplin samt välskolade kroppar ska nu 

ämnet bidra till att minska samhällets i många fall ohälsosamma tendens (Meckbach och Lundvall 

2012, 17). En stor fråga lärare ställs inför rör hur man bör gå till väga för att lyckas med undervisningen 

i idrott och hälsa i skolan. Detta kan jämföras med den grundläggande värderingen om att bedriva en 

jämställd undervisning. Schenker (2011, 103) beskriver en påtaglig problematik som finns angående 

vad som ska betygsättas i ämnet. Hon menar att det inte finns någon tydlig koppling mellan lärares 

förståelse av ämnesmålen, hur bedömningen går till och vad de anser är viktiga aspekter att lyfta inom 

ramen för ämnet. På grund av detta saknas en djupare didaktiskt reflektion. Istället utgår en stor 

majoritet av lärarna av den erfarenhet de anser sig ha och kan på så vis avläsa vilket betyg den enskilde 

eleven ska få. 

 

Enligt Meckbach och Lundvall (2012, 24) besitter en kompetent lärare i idrott och hälsa både teoretiska 

kunskaper angående hur människokroppen fungerar i rörelse, samt mer praktiska pedagogiska 

kunskaper kring fysisk aktivitet och idrott. En viktig aspekt angående frågan kan även ses till det 

Annerstedt (1995, 71f) beskriver angående vikten av att läraren hela tiden behöver reflektera över 

undervisningsupplägget. Att ständigt ifrågasätta sig själv, reflektera över vad som är viktigt att 

undervisa om samt ifall det i realiteten fungerar är aspekter som bör prägla lärarens 

undervisningsupplägg. Fortsättningsvis beskriver Schenker (2011, 102) den didaktiska reflektionen 

och styrker även det Annerstedt (1995, 71f) belyser. Hon menar att ett reflekterande förhållningssätt 

sett till undervisningens helhet och syfte är den didaktiska reflektion som behövs, vilken i sig skulle 

omfatta både det praktiska handlandet och de vetenskapsteoretiska antagandena. Avslutningsvis menar 

Schenker (2011, 104) att lärare som inte är medvetna om den forskning som finns har sämre 

förutsättningar att reflektera didaktiskt över de problem och dess orsaker som kan uppstå i 

undervisningen. Hon belyser även att det kan bli svårt för läraren att granska sitt eget tillvägagångssätt 

vid betygsättningen om denne inte är medveten om att betygsättningen statistisk är skev. 
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3. Teori 

Här nedan presenteras studiens valda teori, feministisk poststrukturalism, vilken är studiens perspektiv 

mot det som benämns som ”jämställdhet” och hur man kan arbeta med sådana frågor. I den tidigare 

forskningen framkom aspekter som kan vara av värde för studien och utifrån dessa har fokus lagts på 

tre begrepp. Begreppen språk, diskurs och subjekt kan synliggöra lärarnas språk riktat mot killar 

respektive tjejer, lärarnas resonemang angående valda aktiviteter, lärarnas upplevelse om killar och 

tjejers platstagande i undervisningen samt lärarnas resonemang om hur man kan motverka traditionella 

könsmönster.  

 

3.1 Feministisk poststrukturalism 

Feministisk poststrukturalism ställer sig som antites mot den traditionella synen på vad som anses vara 

manligt och kvinnligt. Lenz Taguchi (2004, 14ff) lyfter att könet ses som socialt konstruerat och tar 

avstånd från ett dualistisk tänkande där män och kvinnor skulle ses som motsatspar. Ambjörnsson 

(2006, 41f) lyfter att teorins fokus är hur kön konstrueras genom att utmana dikotomin kvinnligt–

manligt och de givna maktstrukturer som finns i samhället. Karlsson (2003, 44) menar att det är lätt 

att lägga betoning på det manliga/kvinnliga vilket leder till att mellanrummet mellan dessa försvinner 

ur fokus. Det som finns mellan manligt och kvinnligt utgår och tar avstamp i de samhällsstrukturer 

som råder. Dock kan det variera hur utrymmet mellan män och kvinnor ser ut om man ser till olika 

kulturer, klasser och generationer. Utrymmet kan även vara svårt att ifrågasätta då det utgår från 

”givna” normer som finns i samhället (Karlsson 2003, 44).  

 

Till studien används den feministiska poststrukturalismen till att utmana samt ifrågasätta den 

maktordning som överordnar det manliga över det kvinnliga. Tanken är detta ska bidra till en ökad 

förståelse till varför killar i många fall drar fördelar av den idrott- och hälsaundervisningen som bedrivs 

enligt den tidigare forskning som presenterats samt det empiriska material som senare kommer 

presenteras i samband med resultatet. Vad som är manligt och kvinnligt är enligt detta perspektiv något 

som människor lär sig i interaktion med andra i olika sociala sammanhang och något man får med sig 

från barndomen, Lenz Taguchi (2004, 14). Därav är det viktigt att se till hur läraren resonerar angående 

undervisningsupplägget, vilka aktiviteter som behandlas samt hur det motiveras och hur språket 

används av läraren mot eleverna. Kort sagt syftar detta till att förklara vilka möjligheter läraren ger 

eleverna att vistas i en jämställd idrott- och hälsaundervisning.  
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Inom feministisk poststrukturalism finns det olika begrepp för att göra genus begripligt. De finns till 

som hjälpmedel till att förklara varför eller hur genusorättvisor existerar. Här nedan presenteras de tre 

begreppen som är av värde sett till den här studien.  

 

3.1.1 Språk 

Ambjörnsson (2006, 45f) beskriver att språket är nyckeln till konstruerandet av sociala personer samt 

att all mening och kunskap är kommen genom språket. Barn påverkas och skapar sin uppfattning 

gällande genus via språket och vuxnas agerande. Barnen tvingas redan i ung ålder att ta en aktiv 

ställning till sitt kön genom det språkbruk som används i deras uppväxt. De får genom språket reda på 

betydelsen och konstruktionen av att vara en flicka/pojke vid ett visst tillfälle och en viss tid. Hur en 

lärare tilltalar en elev under en lektion kan vara ett exempel på detta, eller åtminstone ifall det uppstår 

skillnader i detta. Upplevs exempelvis ett visst beteende positivt är det troligt att det ses som någon 

slags norm sett till sammanhanget. Vidare skriver Ambjörnsson (2006, 45) att språket inom 

poststrukturalismen ses som en central del för skapandet av världen och att det är språket som skapar 

våra självuppfattningar och identiteter. Språket ligger även till grund då det gäller bilden av vad som 

är betydelsefullt och verkligt i livet. Därav är det viktigt att lyfta språket och undersöka ifall skillnader 

görs vid tilltal till killar respektive tjejer vad det gäller feedback, disciplinerade åtgärder eller 

uppmuntrande kommentarer från läraren i undervisningssammanhang. 

 

3.1.2 Diskurs 

Inom den feministiska poststrukturalismen lyfts begreppet diskurs som en faktor att förklara genus 

(Lenz Taguchi 2004, 15). Diskurs innebär, i ett poststrukturellt sammanhang, innebörden och 

betydelsen i det som sägs. Detta syftar till att förklara vad vi menar med det vi säger samt hur detta 

kan komma att påverka vårt handlande. Begreppet diskurs går inte att sätta ut som något konstant utan 

står ständigt i förändring och olika kontexter domineras av olika diskurser. Enkelt beskrivet blir 

diskursen avgörande för vårt sätt att skapa vår omvärld i ett specifikt sammanhang (Lenz Taguchi 

2004, 15). Författaren menar även att vissa diskurser kan uppfattas som överordnade medan andra som 

underordnade, (Lenz Taguchi 2004, 15f). En ståndpunkt till detta rör den manliga normen samhället i 

stort utgår från vilket även kan återspelas i idrott- och hälsaundervisningen där tävling och prestation 

många gånger står i fokus, vilket i sig anses som maskulina egenskaper. Vidare menar författaren att 

diskursen i många fall kan ses som nära kopplad till makt då den definierar vad som är möjligt att säga 

och göra av vem. Att vara den person som gör motstånd och utmanar rådande diskurser kan riskera sin 

acceptans i den tillhörande gruppen. Anledningen till att människor vill göra motstånd mot rådande 

diskurser kan vara för att de uppfattar orättvisor och det är just detta som feministisk poststrukturalism 
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intresserar sig för. Begreppet är av bred karaktär och anledningar till varför orättvisor mellan könen 

skapas bör ses i flera aspekter. I studien läggs diskursens fokus vid idrott- och hälsaundervisningens 

aktivitetsval som lärarna behandlar. Begreppet används dels till att se hur läraren tillåter eleverna att 

röra sig utanför den manliga eller kvinnliga normen i undervisningen samt vad aktivitetsvalet 

egentligen säger om jämställdhet.   

 

3.1.3 Subjekt 

Lenz Taguchi (2004, 16) lyfter subjekt som ett begrepp inom feministisk poststrukturalism. Subjektet 

är inte något på förhand givet eller enbart bestämt utifrån samhälleliga normer utan påverkas av 

kulturella värden och normer som subjektet själv skapar. Författaren menar att subjektet uppstår i 

kommunikation med andra, där vi tvingas uttrycka vilka vi är, vilka vi vill och kan vara i förhållande 

till andra. Exempelvis vem man är och vågar vara i en på förhand given aktivitet i idrott- och 

hälsaundervisningen. Lenz Taguchi (2004, 205) menar vidare att kunna stå inför sig själv, uppleva 

rätten att vilja tala och ta plats är att vara ett subjekt. Om man inte vågar detta ses man som ett 

objekt/”verktyg” som endast finns för andra människors bästa. Att ”skriva in” sig själv är en central 

del i den feministiska poststrukturalismen då individer har en tendens att positionera sig maktmässigt 

mot varandra och genom detta utöva maktspel bland människor. Då alla elever ska ges samma 

möjligheter att skapa ett positivt subjekt är maktspelet något som teorin talar emot (Lenz Taguchi 2004, 

69). Därav är det av värde att lyfta lärarnas resonemang angående vilka ramfaktorer de tillhandahåller 

eleverna och vem som kan gynnas eller missgynnas av deras val av aktivitet. Genom detta är tanken 

att man ska få en inblick i hur studiens deltagande lärare resonerar och arbetar för att motverka 

traditionella könsmönster.   
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4. Metod 

I detta kapitel kommer valda metoder för studien presenteras och nedan beskrivs tillvägagångssättet i 

de olika stegen. De metodologiska övervägandena presenteras först vilket ger en inblick i den 

inriktning studien har samt de metoder som behandlats vid insamlandet och bearbetningen av data. 

Avslutningsvis kommer det även nämnas kortfattat om forskningsetiska principer samt de 

avgränsningar som varit nödvändiga vid bedrivandet av studien.  

 

4.1 Metodologiska överväganden 

Utgångspunkten för studien är att öka förståelsen för hur arbetet med och resonemanget kring en 

jämställd idrott- och hälsaundervisning kan se ut utifrån de valda begreppen språk, diskurs och subjekt 

från den feministiska poststrukturalismen. De metoder som valts för att synliggöra detta är observation 

och intervju. Anledningen till att två olika metoder valts grundas i tankar om att dels genom 

intervjuerna få ta del av lärarnas resonemang och förståelse samt dels genom observationerna se vilka 

aktiviteter som behandlas, hur lärarna uppmärksammar eleverna exempelvis genom spåket samt hur 

läraren tillåter eleverna att röra sig utanför traditionella könsmönster.  

 

Vid bearbetningen av intervjuerna har även inspiration hämtats från en fenomenografisk analysmodell 

då den syftar till att se till lärarens tolkning och förståelse av studieobjektet. Då det inte efterfrågas 

någon absolut sanning i svaren ansågs modellen vara lämplig och det är viktigt att poängtera att 

ansatsen enbart använts i den bemärkelsen (Dahlgren och Johansson 2015, 162).   

 

4.1.1 Observationer  

Till denna studie valdes direktobservation som ansats. Studien utspelade sig i lärarnas praktiska miljö 

för att minimera störningar av den verklighet som undervisningen skedde i (Kihlström 2007, 30f). För 

att strukturera observationerna utformades ett observationsschema där det i förväg var bestämt vad 

som skulle studeras. Avgränsningar gjordes till sju aspekter: uppmuntran, peppande, tillsägning, 

förklaring av övning, fördelning av ordet, tilldelning av uppgifter och hjälp praktiskt vid övning. Dessa 

delades även upp mellan tjejer och killar. De sju aspekterna definieras och exemplifieras enligt 

följande. I uppmuntran ingick exempelvis kommentarer som: du klarar av det här, du är stark och 

duktig, detta blir inte svårt för dig, nog kan du vara med på det här. I aspekten peppande sågs det till 

kommentarer som exempelvis: kom igen, kör hårt, mer kan du, ta i nu. Sett till tillsägningar var de 

exempelvis kommentarer som: gör inte så, sitt still, stå upp, lägg bort telefonen, kan du ta och lyssna 

som vi såg till. Då läraren med ord beskrev hur en övning tekniskt skulle gå till, räknades detta till 
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aspekten förklaring av övning medan om läraren praktiskt visade en elev hur en övning skulle gå till 

räknades det istället till aspekten hjälp praktiskt vid övning. Aspekten fördelning av ordet blev aktuell 

då läraren ställde en fråga till klassen och eleverna räckte upp handen för att få svara, varav läraren 

pekade på den elev som skulle svara. Tilldelning av uppgifter tog sig uttryck när läraren bad en elev 

plocka fram redskap, plocka undan någonting eller hjälpa läraren med exempelvis lagindelning. När 

en händelse vid observationerna kunde kopplas till en aspekt i schemat drogs ett sträck vid denna 

(Kihlström 2007, 45). De sju olika aspekterna delades upp mellan oss vilket resulterade i att vi 

ansvarade för tre eller fyra av dem var. Detta eftersom vi ville hinna med att se allt och inte missa 

någon företeelse. I kompletterande syfte togs även fältanteckningar på intressanta händelser och 

kommentar. Beslutet togs även att alla lärare i studien skulle observeras vid två tillfällen var för att 

undvika engångsföreteelser. Observationstillfällena genomfördes i olika idrottshallar och vi var alltid 

placerade nära läraren för att höra kommentarer och instruktioner. För hela observationsschemat, se 

bilaga 2. 

 

4.1.2 Bearbetning av observationer 

Observationsschemat sammanställdes med hjälp av Excel för att snabbt få en överblick av den empiri 

som samlats in. Excelarket sorterades i samma aspekter som utformats till observationsschemat samt 

en uppdelning mellan tjejer och killar. De sträck som dragits under observationerna sammanställdes i 

siffror i Excel, lektion för lektion, och sedan totalt. Fältanteckningarna som tagits under 

observationerna sammanställdes i Word och kategoriserades i underrubriker: lektionens upplägg, 

lärarens plats i undervisningen och citat som hörts under lektionen. I observationsschemat ingick ett 

antal ramfaktorer om läraren och den undervisade klassen som även dessa bearbetades i samband med 

fältanteckningarna. Att sammanställa observationerna på detta sätt ansåg vi gjorde det enklare då vi 

skulle tolka resultatet samt för att få en helhetsbild av studieobjektet. 

 

4.1.3 Intervjuer 

Intervju är ett sätt att försöka förstå världen från någon annans synvinkel eller utveckla någon mening 

ur lärarnas erfarenhet (Kvale 2014, 17). I den här studien baserades lärarnas resonemang och förståelse 

på fyra semistrukturerade intervjuer vilka alla utgick från samma intervjuguide. Genom de 

semistrukturerade intervjuerna var tanken att vi skulle komma närmare lärarnas förståelse och få en 

inblick hur de resonerar och arbetar efter en jämställd undervisning utifrån de tre valda begreppen från 

den feministiska poststrukturalismen som lyfts under teoriavsnittet (Kvale 2014, 172f).  
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För att öka kunskaperna angående lärarnas förståelse och resonemang sattes krav på en tydlig men 

flexibel intervjuguide. Frågorna var öppna och syftet var att ge lärarna frihet att själva resonera och ge 

sitt personliga svar på frågorna kring ämnet och på så vis göra det möjligt för oss att följa upp dennes 

resonemang naturligt genom att ändra ordningen på frågorna något (Kvale 2014, 172f). 

Intervjufrågorna formulerades utifrån de forskningsfrågor som presenterades i kapitlet 1.1 för att 

tydligt kunna besvara dem på ett tillfredställande sätt i resultatet, analysen och diskussionen som följer 

i senare kapitel (Kvale 2014, 174). Vid intervjutillfället utförde en av oss intervjun medan den andre 

antecknade kommentarer i kompletterande syfte då vi ville undvika att avbryta varandra eller 

informanten. Intervjuerna utfördes på olika platser såsom grupprum, teorilokal samt arbetsrum och 

spelades in i samråd med lärarna. Vi gjorde valet att spela in intervjuerna med två olika 

inspelningsutrustningar för att försäkra oss om att allt gick rätt till och inget material skulle gå förlorat. 

Alla inspelade ljudfiler, transkriberingar och bearbetade intervjuer/citat finns tillgängliga hos oss båda 

och sparas i den omfattning som krävs. Dessa är enbart ämnade i forskningssyfte och utelämnas endast 

till personer som ämnar använda dessa i forskningssyfte. För fullständig intervjuguide se bilaga 3. 

 

4.1.4 Bearbetning av intervjuer 

Då intervjuerna var genomförda transkriberades dessa. Med hjälp av media-uppspelningsprogrammet 

VLC skrevs de ner i ett dokument i Word. Tidigare nämndes den fenomenografiska analysmodellens 

inriktning vilken syftar till att belysa lärarens individuella uppfattning av studieobjektet. Här 

presenteras hur vi använt analysmodellen och de sju olika steg som den innefattar. I det första steget 

bekantade vi oss med materialet genom att läsa igenom utskrifterna flertalet gånger (Dahlgren och 

Johansson 2015, 167). När vi kände oss bekanta med materialet började själva analysen i det andra 

steget. Där analyserades utskrifterna och vi försökte särskilja det mest signifikanta och centrala ur 

lärarnas svar genom att klippa ut flertalet stycken från intervjun. Styckena kunde vara korta såväl som 

väldigt långa. För att enkelt kunna särskilja olika stycken och arbeta med att klippa ut dessa skrev vi 

ut alla intervjuer på A4 ark för att få en tydlig och fysisk bild av alla stycken. Dock ska det tilläggas 

att alla utklippta stycken tydligt var markerade med vem av lärarna som sa vad (Dahlgren och 

Johansson 2015, 168). I ett tredje steg av analysen jämförde vi de utklippta styckena med varandra och 

tanken var att försöka se likheter och skillnader i lärarnas sätt att svara (Dahlgren och Johansson 2015, 

169). Vi kunde exempelvis se att alla fyra lärarna berörde begreppen rörelsekompetens eller komplexa 

rörelser men att tre av fyra lärare ansåg att killarna besatt en högre rörelsekomptens jämfört med 

tjejerna. Därav låg likheten i att samtliga använt begreppen men att svaren ändå skiljde sig något. När 

vi sedan ansåg oss nöjda med de likheter och skillnaderna vi fann i lärarnas sätt att svara påbörjade vi 

steg fyra vilket syftade till att gruppera eller kategorisera dessa. Vi började leta efter vilken relation 
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olika utklipp hade till varandra, exempelvis kunde det röra sig om föregående exempel eller vilken syn 

läraren hade på vilka aktiviteter som föredrogs av killar. Svaren i sig kunde se olika ut men det 

gemensamma var att det rörde killarnas prioriterade aktiviteter vilket gjorde att de utklippen kunde 

hamna i samma grupp (Dahlgren och Johansson 2015, 170). I det femte steget arbetade vi vidare med 

hitta den inre kärnan i varje svar och tydligare hitta likheter som kunde finnas och steget benämns 

enligt Dahlgren och Johansson (2015, 170) som att man artikulerar kategorierna. Vi arbetade även 

efter svarens likheter och kom överens om vart gränsen skulle gå i hur stor variationen av svaren skulle 

få vara innan en ny grupp/kategori skulle införas. I steg sex namngav vi kategorierna efter den 

essentiella likheten vi ansåg svaren i den gruppen/kategorin hade. I ett avslutande sjunde steg arbetade 

vi kontrastivt där vi ytterligare granskade ifall olika passager eller utklipp skulle kunnat passa under 

en annan eller flera grupper/kategorier.  

 

4.2 Forskningsetiska principer 

För att få genomföra observationerna och intervjuerna krävdes det att vi tog hänsyn till de 

forskningsetiska principerna som Vetenskapsrådet (2002) satt upp. De fyra principerna som beskrivs 

är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet vilka alla 

förklaras i vårt tillvägagångssätt samt vid kontakten och informerandet av lärarna. Första kontakten 

med lärarna togs via ett e-brev där det även följde med ett bifogat missivbrev (se bilaga 1). I 

missivbrevet framgick information om studiens syfte, en förfrågan om lärarens vilja att delta samt att 

studien skulle omfatta två observationer och en intervju (Vetenskapsrådet 2002, 7f). Det informerades 

även om att deltagandet i studien var frivilligt och helt enligt deras premisser, dessutom att de när som 

helt hade rätt att avbryta sitt deltagande oavsett anledning. Det framgick även att vi inte efterfrågade 

någon absolut kunskap angående ämnet, utan att det skulle var deras resonemang, erfarenhet och 

förståelse som var viktigt. I missivbrevets avslutande del beskrevs hur deras identitet skulle förbli 

anonym och att materialet från deras deltagande enbart skulle användas i forskningssyfte och inte för 

andra ändamål (Vetenskapsrådet 2002, 9ff). Avslutningsvis nämndes att lärarna skulle få ta del av den 

färdiga studien om det önskades. 

 

4.3 Avgränsningar och urval 

Fokus i studien har lagts på läraren och dennes förståelse och perspektiv av ämnet då vi söker 

kunskaper om hur vi som blivande lärare kan arbeta med en jämställd idrott- och hälsaundervisning. I 

inledningsfasen gjordes ett urval angående lärarnas yrkesbakgrund. Avgränsningar gjordes till 

yrkesaktiva lärare i idrott och hälsa på gymnasiet vilka även skulle ha en lärarexamen för ämnet. För 
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att underlätta arbetet och begränsa ytterligare gjordes valet att enbart studera lärare i idrott och hälsa i 

Västerbottens och Norrbottens län av ren närhetsprincip. Vid första kontakten med lärarna gjordes 

ingen avgränsning till huruvida de var män eller kvinnor. Målsättningen var dock att hälften skulle 

vara kvinnor och hälften män vilket även blev resultatet. Sett till våra metodval togs beslutet att fyra 

lärare skulle vara tillräckligt. Detta eftersom att vi inte söker någon absolut kunskap angående ämnet 

vilket resulterar i att det inte är lika nödvändigt att uppnå en mättnad av originella/varierande svar 

(Kvale 2009, 129). Ytterligare en viktig aspekt i urvalet av lärare var att de bedrev undervisning i 

klasser där det fanns både tjejer och killar och i kursen Idrott och hälsa 1. Därav exkluderades lärare 

som undervisade elever i språkintroklasser.  

 

4.3.1 Avgränsningar i litteratursökning 

I arbetet med studien har databaserna ERIC och Academic Search Elite till stor del används för att 

finna den forskningslitteratur som refererats till. Vi har även använt oss av Umeå universitetsbiblioteks 

sökkatalog. De sökord som används är följande: gender, genus, physical education, idrott och hälsa, 

utbildning, gender in physical education, genus i idrott och hälsa och jämställdhet i idrott och hälsa. 

Även Diva-portalen användes med samma sökord som presenterats ovan. En del av de referenser som 

används har hittats via avhandlingar eller andra examenarbeten och sedan spårats till originalkällan. 

Vi valde att göra en avgränsning till artiklar som blivit vetenskapligt granskade för att vara säkra på 

att innehållet var relevant och granskat. Då en artikel hittades via någon av databaserna gjordes en 

snabb genomläsning av abstrakt och sammanfattning för att se om artikeln kunde bidra till kunskap 

och förståelse kring vårt valda studieområde. I första hand användes de artiklar som berörde 

undervisning i idrott och hälsa samt jämställdhet. Artiklar som inte rörde undervisning i idrott och 

hälsa utan undervisning i andra ämnen samt studier som genomförts i förskoleklass valde vi att inte 

lägga fokus på. I de artiklar vi valde att använda oss av behandlades undervisning i idrott och hälsa ur 

ett jämställdhetsperspektiv där eleverna i studien var äldre än tio år. Detta med motiveringen att vi 

ansåg att det då kunde finnas tydliga kopplingar till den studie vi valt att genomföra.   
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5. Resultat 

Här nedan presenteras studiens resultat. Först presenteras de lärare som deltagit och efter följer en 

genomgång av den insamlade empirin. Sedan redovisas ramfaktorerna för varje lärare innan 

observationerna presenteras där det framkommer hur fördelningen av lärarens uppmärksamhet såg ut 

mellan killar och tjejer. Efter följer lärarnas resonemang utifrån intervjuerna och resultatet presenteras 

dels genom löpande text och dels genom utvalda citat i syfte att tydligt synliggöra lärarnas resonemang.  

 

5.1 Presentation av lärarna 

Tidigare är det beskrivet att studien innefattar fyra lärare vilka alla är verksamma vid olika 

gymnasieskolor i norra delen av Sverige. För att skilja lärarnas svar och citat från varandra kommer 

de i resultatet presenteras enligt förkortningen L1, som står för lärare 1 som exempel. 

- Lärare 1 (L1) – Kvinna som har arbetat som lärare i idrott och hälsa i drygt tio år. Hon har 

arbetat vid flera olika skolor och har erfarenhet av olika arbetssätt och elevgrupper.  

- Lärare 2 (L2) – Man som har arbetat som lärare i idrott och hälsa i 17 år. Han har en lång 

erfarenhet inom yrket och blivit erbjuden en tjänst som förstelärare i syfte att lyfta specifika 

elevgrupper till minst ett godkänt betyg.    

- Lärare 3 (L3) – Kvinna som har arbetat som lärare i idrott och hälsa i 14,5 år. Även hon har 

arbetat vid flera olika skolor och har därav erfarenhet av olika arbetssätt och elevgrupper. 

- Lärare 4 (L4) – Man som har arbetat som lärare i idrott och hälsa i tio år. Han har arbetat på 

samma skola under hela sin verksamma tid i yrket.  

 

5.2 Skillnader mellan hur killar och tjejer uppmärksammas i olika aktiviteter 

Vid genomförandet av observationerna studerades lärarna utifrån hur de fördelade uppmärksamheten 

mellan tjejer och killar och på vilket sätt, då med utgångspunkt i de sju observerade aspekterna: 

uppmuntran, peppande, tillsägning, förklaring av övning, fördelning av ordet, tilldelning av uppgifter 

och hjälp praktiskt vid övning, som tidigare presenterats i punkt 4.1.1. För en detaljerad fördelning av 

hur uppmärksamheten kom till uttryck lektion för lektion, se bilaga 4. I de diagram som visas nedan 

har resultaten från de två observerade lektionerna med samma lärare slagits ihop. Siffrorna som anges 

är antal gånger en tjej/kille fick uppmärksamhet inom aktuell aspekt.  

 

Lärare 1 

Under L1:s första lektion bedrevs två aktiviteter vilka var lacrosse och yoga. Lektionstiden var 75 

minuter. I aktiviteten lacrosse användes 55 minuter till en matchliknande situation där syftet var att 
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göra mål och hålla igång ett bra spel. Läraren intog rollen som domare och kunde då följa eleverna och 

ge dem uppmärksamhet medan spelet fortlöpte. På yogan följde eleverna en instruktionsfilm där 

läraren kom med feedback mellan övningarna. Under lektionen var det 14 killar och elva tjejer som 

deltog.  

 

Andra lektionen med L1 var även den 75 minuter lång och 50 minuter användes till lektionens 

huvudaktiviteter klättring och trampolin. Läraren intog en stöttande och instruerande roll och gick runt 

till eleverna och hjälpte dem med säkerheten samt tekniken kring klättring och kroppshållning i 

förhållande till trampolinen. Under lektionen var det 14 killar och elva tjejer som deltog i 

huvudaktiviteten.  

Tabell 1 – hur L1 fördelade uppmärksamheten mellan killar och tjejer 

 

L1 hade en bra variation i vilka personer som fick uppmuntran och peppande men det förekom dock 

skillnader i hur läraren uppmuntrade killarna och tjejerna. Killarna uppmuntrades oftare genom 

kommentarer rörande ”du är duktig eller stark” medan uppmuntrande kommentarer till tjejer löd likt 

”nog kan du vara med på det här” eller ”du klarar det här”. För att se till de tillsägningar som L1 delade 

ut kan det avläsas att det var killarna som fick flest under två lektioner. Tillsägningarna var oftast i 

kontext med att killarna blev för stökiga eller tappade fokus från huvudaktiviteten eller övningen och 

istället började med något annat på sidan om. De tillsägningar som delades ut till tjejerna gällde oftast 

bruket av mobiltelefoner. L1 förklarade (med ord) fler övningar för killarna men då det kom till att 

instruera en övning praktiskt var det tjejerna som fick mest uppmärksamhet. Då det gällde att tilldela 

uppgifter, exempelvis att ta fram klubbor, mål, dela in lag, var det relativt jämt om vem som oftast fick 

dessa instruktioner. Under andra lektionen gav L1 instruktioner när alla redskap skulle plockas fram 

och tydligt blev det där att killarna skulle hjälpa till med de tyngre sakerna. ”Trampolinen är ganska 
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tung att ta fram så har vi ett gäng killar som kan hjälpa till med det… eller tjejer såklart” (L1). Killarna 

var även de som oftast fick ordet av L1 då frågor ställdes öppet till klassen. 

 

Lärare 2  

På L2:s första lektion var lektionstiden 85 minuter och aktiviteterna som behandlades var egen träning 

på gymmet och ett bollspel kallat slagboll som konstruerats av tidigare elever på skolan. I aktiviteten 

slagboll användes 55 minuter till match. L2 gick emellan gymmet och slagbollen men hade samma 

roll i undervisningen. Han tog sig en coachande roll där han hjälpte eleverna med teknik och kom med 

uppmuntran. Under lektionen var det 18 killar och 13 tjejer som deltog i huvudaktiviteten.  

 

På andra lektionen L2 ägnades tiden åt ett tyskt bollspel kallat prellboll. Lektionen var 70 minuter lång 

varav 50 minuter fokuserades på matchspel. L2 befann sig på sidan av planen och tog en coachande 

roll för att kunna hjälpa och uppmuntra eleverna. Under lektionen var det 13 killar och tio tjejer som 

deltog i huvudaktiviteten.  

Tabell 2 – hur L2 fördelade uppmärksamheten mellan killar och tjejer 

 

L2 hade även han en bra variation i hur han fördelade uppmärksamheten sett till aspekterna 

uppmuntran och peppande utifrån de ramfaktorerna som fanns där killarna utgjorde en större del av 

klassen, men även i hans fall förekom skillnader i hur dessa kommentarer kom till uttryck. Majoriteten 

av den uppmuntrande uppmärksamheten gavs i samband med att en elev gjorde mål eller slog en bra 

passning vilka oftast gavs till killar. Uppmuntrande och peppande kommentarer riktade mot tjejer löd 

likt L1:s fall och kommentarer rörande ”du klarar av det” eller ”nog kan du vara med på det här”. 

Killarna fick flest tillsägningar av läraren och dessa var ofta av disciplinerande karaktär. L2 gav en 

kommentar som skulle kunna ses som en tillsägning till en kille då en tydlig värdering lades in i 
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meningen. En kille som gjorts sig illa gick fram till läraren och frågade efter ett plåster varav L2 svarar 

med hård och rak röst: ”behöver du verkligen ett plåster” (L2) och eleven uppmuntrades istället att 

”köra vidare”. Tjejerna fick mest uppmärksamhet av läraren i form av förklaringar eller praktiska 

instruktioner av övningar. När L2 ställde frågor till klassen var det jämt fördelat om vem som oftare 

fick ordet tilldelat sig och samma gällde med uppgifter som läraren delade ut. 

 

Lärare 3 

På L3:s första lektion var lektionstiden 85 minuter där all tid ägnades åt egen träning för eleverna. 

Eleverna hade fått sätta upp egna träningsmål med inriktning på kondition eller styrka vilket eleverna 

fick jobba med en gång i veckan på lektionerna i idrott och hälsa. L3 intog en relativt passiv roll men 

gick omkring bland eleverna för att coacha och uppmuntra eleverna. Under lektionen var det åtta killar 

och 19 tjejer som deltog i huvudaktiviteten.  

 

Andra lektionen med L3 var 85 minuter lång och 60 minuter ägnades åt matchliknande övningar och 

situationer i volleyboll. Läraren var aktiv och gick omkring bland eleverna och gav den tips, instruerade 

övningar/slag i volleyboll och uppmuntrade. Under lektionen var det nio killar och 17 tjejer som deltog 

i huvudaktiviteten.  

Tabell 3 – hur L3 fördelade uppmärksamheten mellan killar och tjejer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På lektionerna med L3 kunde de största skillnaderna utläsas i killarnas favör och detta sett till de 

ramfaktorer som präglade undervisningen. Tjejerna utgjorde majoriteten av eleverna som undervisades 

men ändå lades en stor del av uppmärksamheten på killarna. Även i L3:s fall skiljde det sig i hur 

eleverna uppmuntrades där killarna oftare gavs positiva kommentarer vid bra genomförda slag och 

tjejerna mer motiverande kommentarer som syftade till att delta. Dock ska det tilläggas att under L3:s 
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första lektion som inte behandlade tävling såg fördelningen jämnare ut och kommentarerna generellt 

syftade mot liknande saker sett till aspekterna uppmuntran och peppande. Killarna var de som fick flest 

tillsägningar och dessa var av disciplinerande karaktär. L3 förklarade och instruerade praktisk killarna 

oftare vid olika övningar och matchliknande situationer. Under L3:s första lektion gick läraren runt 

som en mentor och ställde frågor till eleverna, varav alla riktades till tjejer och var av hälsorelaterade 

karaktär, exempelvis: ”vilken muskel är det som tränas då du gör denna övning?” (L3). Då det gällde 

att tilldela uppgifter till eleverna var det killarna som oftare fick en uppgift att utföra.  

 

Lärare 4  

Första lektionen med L4 var 60 minuter lång och 35 minuter användes åt lektionens huvudaktivitet 

indiansmyg, en lek där ett tävlingsmoment lades in då eleverna vart indelade i två lag och skulle tävla 

om vilket lag som samlade in flest poänggivande skatter. Resterande tid användes till att plocka fram 

och ta undan redskapen som användes till leken samt till genomgångar inför kommande lektioner. L4 

intog en passiv roll och placerade sig utanför spelplanen för att kunna ge beröm och uppmuntran till 

eleverna. Under lektionen var det tre killar och sex tjejer som deltog i huvudaktiviteten.  

 

Andra lektionen var 60 minuter lång och 30 minuter användes till huvudaktiviteten indiansmyg. 

Resterande tid användes till att plocka fram och ta undan redskapen som användes till leken samt till 

genomgångar inför kommande lektioner. Lärarens roll var passiv och han stod på kanten av spelplanen 

och uppmärksammade eleverna och deras beteende genom beröm, peppande och tillsägningar. Under 

lektionen var det fem killar och elva tjejer som deltog i huvudaktiviteten.  

Tabell 4 – hur L4 fördelade uppmärksamheten mellan killar och tjejer 
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L4 fördelade uppmärksamheten i form av uppmuntran i större utsträckning till killarna sett utifrån de 

ramfaktorer som präglade undervisningen där tjejerna utgjorde den större delen av klasserna. Sett till 

aspekten peppande var det tjejerna som fick den större mängden uppmärksamhet av läraren och ett 

exempel var i samband med att plocka fram saker till leken, ”kom då tjejer, ni orkar bära lite saker ni 

också” (L4). Majoriteten av de peppande kommentarerna som gick till tjejerna var att de skulle ta i 

mer och inte ge upp då många av tjejerna efter en tid blev less på aktiviteten och satte sig på sidan. De 

tillsägningar som L4 delade ut gick till största del till killarna. Tillsägningarna som var riktade mot 

tjejerna rörde alla mobiltelefoner och att de inte skulle användas under lektionen. L4 lät vissa 

tillsägningar till tjejerna glida förbi fastän läraren observerade hur vissa tjejer stod med mobiltelefonen. 

Framförallt en tjej som många gånger tog upp sin telefon utan att få en tillsägning och L4 förklarade 

detta med motiveringen ”hon har blivit mycket bättre på att inte använda mobilen på lektionerna så jag 

låter det ibland bara glida förbi för det känns tråkigt att tjata”. Gällande förklaringar av övningar och 

att praktiskt instruera tilldelades killarna oftare uppmärksamhet angående detta sett till de rådande 

ramfaktorerna där tjejerna utgjorde nästan det dubbla antalet killar. L4 ställde i sin undervisning 

mycket frågor till klassen och fördelade både ordet och tilldelandet av praktiska uppgifter i större 

utsträckning till killarna. 

 

5.3 Lärarnas resonemang om en jämställd undervisning samt vad aktivitetsvalen 

kan ha för inverkan 

Nedan följer de intervjuade lärarnas resonemang och förståelse angående ämnet. Avsnittet är uppdelat 

i två kategorier vilka syftar till att ge en inblick i lärarnas resonemang angående deras 

undervisningsupplägg och hur man kan arbeta för att motverka traditionella könsmönster. 

Avslutningsvis lyfts även lärarnas uppleva skillnader mellan killar och tjejer i undervisningen.  

 

5.3.1 Lärarnas resonemang angående undervisningsupplägget samt deras tankar om 

hur man kan arbeta med jämställdhet genom aktivitetsval 

Bland lärarna råder det något delade meningar om hur undervisningsupplägget ska se ut. Tre av fyra 

lärare arbetar med samplanering där alla lärare i idrott och hälsa på skolan tillsammans arbetar fram 

moment så att undervisningen överlag liknar varandra. Tanken grundas i en slags kvalitetssäkring där 

undervisningen diskuteras tillsammans mellan lärarna samt resonemang om att underlätta ifall en eller 

flera elever skulle byta grupp eller klass. Den enda lärare som inte arbetar med någon typ av 

samplanering är L2 som beskriver att han kan lägga upp undervisningen helt beroende på vilken typ 

av grupp han undervisar. ”Vi är inte så styrd utav varandra heller med samplanering och så utan jag 
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gör väldigt olika med olika grupper. Jag gör inte exakt samma” (L2). Dock tillägger han att lärarna på 

hans skola ändå diskuterar och byter nyttiga idéer med varandra. 

 

Gemensamt för alla fyra lärare är deras tankar om läroplanen och dess i många fall svårtolkade 

innebörd. L2 beskriver hans tankar om att eleverna blir färgade av den lärare de har och att 

styrdokumenten öppnar för en frihet vad det gäller val av aktivitet. ”Vi har ju styrdokument som ger 

en enorm frihet och det är klart att de blir färgade av den lärare de har, men de blir ju också färgade av 

de kursråd vi har och det eleverna själva önskar” (L2). Då den ansvariga läraren är fri att utifrån 

styrdokumentens ramar välja aktiviteter kan det alltså se väldigt olika ut mellan lärare och skolor. En 

annan intressant aspekt i vad som kan påverka lärarens aktivitetsval rör det L2 beskriver kring ”vad 

eleverna själva önskar”. I hans fall har eleverna chans att demokratiskt rösta och påverka vad 

undervisningen ska innehålla. Även L3 beskriver att eleverna har chans att påverka undervisningens 

innehåll genom elevdemokratiska inslag. Dock menar hon att utrymmet är relativt litet men att det 

ändå finns med vid den större planeringen av undervisningen. 

 

Vi tänker att med tanke på hur mycket som de trycker på att det ska ingå i kursen så är ju spelrummet för 

elevdemokratiska inslag ganska litet, men vi försöker så gott vi kan. Vi försöker på så vis att vi bestämmer de 

teoretiska momenten och upplägget, men när det gäller de här motoriska-, fysiska aktiviteterna så gör vi alltid så 

att vi frågar gruppen vad de önskar och vill och försöker att sammanställa vilka önskningar som kommer mest 

och vi släpper också in elever gärna, använder dem som resurser. (L3) 

 

Vidare blir föregående resonemang intressant när lärarna ställs inför frågor som berör deras 

uppfattning om vilka aktiviteter som föredras av killar respektive tjejer. Tre av fyra lärare lyfter att det 

snarare rör sig om en fråga om vad individen är intresserad av än vad killar respektive tjejer är 

intresserade av. Däremot om de skulle generalisera anser samtliga fyra att killar i regel oftare väljer 

mer fysiska aktiviteter såsom gym, bollaktiviteter och kampsport jämfört med tjejerna som allt oftare 

väljer aktiviteter som yoga, individuell träning eller dans. L4 beskriver det enligt följande: 

 

Det är ju bollsporter överlag som föredras av killar. Så är det ju. Tidigare har det varit också så att styrketräning 

har föredragits mer av killar, men där tycker jag att det börjar lite grann, jämna ut sig. Det är fler tjejer som 

önskar att få träna styrka och gymträning och det är fler tjejer som går på gym än vad det var i början när jag 

började jobba första åren. Men bollsporter överlag väljer killarna i större utsträckning och tjejerna har en större 

rädsla att vara med i sådana. Dom tycker kanske att det går lite vilt till och killarna spelar så hårt och dem passar 

aldrig bollen och sådär. (L4) 

 

Vid en fråga, vars innebörd syftar till att förstå lärarnas resonemang om hur man kan motverka 

traditionella könsmönster i undervisningen, blir svaren inte helt självklara. Samtliga lärare inleder 

frågan på ett trevande sätt och är inte helt överens med sig själv om hur detta skulle kunna komma till 

uttryck rent konkret. L1 uttrycker sig tydligast i att hon inte är helt säker på hur hon skulle gå till väga 
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för att lyckas med detta. Hon medger att det inte är något hon resonerar över utan utgår istället från att 

inte ha förutfattade meningar om eleverna och deras intressen. 

 

Men det är klart att det med könsmönster och så, ja, jag vet inte. Pratar man förskolan tycker jag att det är ganska 

viktigt liksom att man inte sätter dockor i händerna på små barn och bilar i händerna på killarna liksom. Men jag 

vet inte. Jag vet inte riktigt hur jag ska tänka på det här. Det är ingenting jag funderar över ärligt talat, mer än att 

inte liksom utpräglat tycka att ”du borde tycka om det här eller du borde göra det här”. (L1)  

 

Hos samtliga fyra lärare framkommer tankar om att erbjuda något för alla vad det gäller aktiviteter och 

att ett sådant undervisningsupplägg skulle kunna vara en del i att lyckas med att motverka traditionella 

könsmönster. Lärarna anser att man behöver erbjuda en stor bredd av aktiviteter men önskade många 

gånger att man hade större utrymme för det. Dels är det en fråga om tidsbrist men även att lokalerna i 

vissa fall är begränsade då alla inte har nära till skidbackar eller klättringsbanor. L3 lyfter även tankar 

om att man måste se till sig själv och lära känna sig själv, helt enkelt hur jag själv är som person för 

att kunna arbeta med dessa frågor. Hon menar att medvetenheten är viktig och att man ständigt behöver 

jobba med dessa delar för att lyckas med att motverka traditionella könsmönster i undervisningen.  

 

Jag tror att det är viktigt att tänka på det, det är det. För det är viktigt att vara medveten på hur jag är. Är jag en 

som faller lätt i könssteriotypa beteenden eller försöker jag faktiskt jobba med att vara könsneutral. (L3)   

 

L4 är den enda lärare som konkret beskriver hur han anser att man måste bortse från de dominerande 

killidrotterna i sitt undervisningsupplägg för att tydligare kunna motverka traditionella könsmönster. 

Han instämmer om att man måste ge alla eleverna utrymme och möjlighet till att lyckas men att ett 

steg på vägen kan vara att minska utrymmet för föreningsidrotter eller bollsporter. 

 

Det är väl lite grann det här att man måste försöka ge alla elever möjlighet till lika utrymme. Ofta tror jag att det 

har varit så som det var när jag gick i skolan, att killarna fick välja och det var ofta kanske det killarna valde som 

avgjorde. Tjejerna kom lite i skymundan och sådär. Jag försöker lyssna av gruppen och ge dem lika utrymme 

och som sagt var lite grann tona ned de här killsporterna, bollsporterna och den biten. Jag tänker på det aktivt 

hela tiden. (L4) 

 

5.3.2 Lärarnas upplevda skillnader mellan killar och tjejer i undervisningen  

Under intervjuerna framkommer det att samtliga fyra lärare gör någon slags skillnad mellan killar och 

tjejer. Vissa aspekter är de själva medvetna om och andra inte. L1 beskriver ett exempel på hur hon 

själv resonerar angående en medveten skillnad när hon använder språket, eller snarare hur hon anser 

att hon behöver använda sitt språk. Hon beskriver hur hon talar olika till killar respektive tjejer. Hon 

anser att det kan vara mer rättfärdigat att använda ett hårdare språk mot killar jämfört med tjejer, detta 

då hon anser att killarna är mer vana vid den typen av språk och därför inte tar illa upp.  
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Jag upplever att jag kan säga till killar på ett annat sätt och att de tycker att det är mer okej att jag gör det. Jag 

kan säga ”men X, skärp dig nu”. Skulle jag säga på samma sätt till en tjej kan det bli liksom mer sårbart. Så att 

på så vis upplever jag att det kan vara lättare att vara rak mot killar än mot tjejer. (L1) 

 
 

Andra märkbara skillnader i lärarnas svar går att koppla till deras tankar gällande tolkningen av 

läroplanen och beskrivningen av begreppet rörelsekompetens. Där anser tre av fyra lärare att killar i 

regel har en högre rörelsekompetens jämfört med tjejerna, något som de reflekterar över även kan 

generera ett högre betyg. L1, L3 och L4 är inne på samma spår medan L2 snarare ser det som att det 

är tjejerna som besitter en högre rörelsekompetens. L1 beskriver att hon inte tar hänsyn till om eleven 

är en kille eller tjej men att det i slutändan ändå kanske blir så när man ser till begreppet 

”rörelsekompetens”.  

 

Det blir i slutändan att det är könet killar som har det bättre betyget, men när jag sätter betyg tänker jag inte på 

det sättet utan det handlar om vilka färdigheter de har, den här individen och då spelar det ingen roll om det är 

en kille eller tjej. Men sen är det ju som du säger många gånger oftare att det är killarna som besitter de högre 

rörelsekvalitéerna. Och här skiljer det sig lite grann, just eftersom att det är det här med rörelsekvalité som 

kommer in och ska bedömas i idrott och hälsa så det är väl just det som många gånger gör att det är killarna som 

får det högre betyget. Men jag tror många gånger att just det kriteriet rörelsekvalité har stor betydelse för betyget 

i slutändan. (L1) 

 

Även L3 lyfter liknande tankar om hur man på hennes skola är överens om att sänka kravnivån för 

tjejer vad det gäller begreppet komplexa rörelser eller rörelsekompetens. Detta hänvisar hon till de 

olika genuppsättningar killar respektive tjejer har och drar även jämförelser med hur lärarna på hennes 

skola resonerar vad det gäller elever med olika funktionsnedsättningar eller dylikt. Vidare menar L3 

att debatten angående ämnet inte lyfts i tillfredsställande grad vilket lämnar lärarna med individuella 

tolkningar av läroplanen rörande ett viktigt ämne när det kommer till genusfrågor. Frågor som bör 

lyftas är därmed, är det rätt att göra dessa skillnader mellan killar och tjejer, vilket annat ämne tillämpar 

ett liknande tankesätt samt hur ska man gå till väga för att lyckas med en rättvis bedömning? 

 

Jag inte finns tillräckligt debatterat alltså… Vi fumlar lite i mörkret där alltså! Vi har som tänkt att ”ja vi kan inte 

ställa samma krav på killar och tjejer”, så ett tjej-A är inte lika högt. Jag kräver inte samma motoriska, fysiska 

kvalitet av en tjej som en kille och vi överens om här att det gör man omedvetet, sänker kravnivån för en tjej. På 

nått plan tycker att det känns rättvist för att vi inte har samma genuppsättningar och vi har inte samma 

kraftpotential, vi har inte samma sprintpotential, vi har inte samma spänst liksom ja… om man ser det över 

generellt. (L3) 

 

L3 lyfter även ett spännande resonemang gällande hennes omedvetna skillnader mellan killar och tjejer 

och ifrågasätter även sig själv i varför hon egentligen gör det. Detta genom ett exempel då hon anser 

att sättet killarna utförde en aktivitet var det normala medan tjejernas sätt upplevdes som felaktigt. 

Kanske kan liknande resonemang även återkomma i särskilda fall under undervisningstillfällen och 

vara bidragande faktorer till killarnas utgörande av en norm för komplexa rörelser. 
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Jag vart helt chockad till exempel när vi var på badhuset i [specifik ort] för några veckor sedan. Då hade de lagt 

ut sådana hoppmattor ni vet, sådana där i skumplast som satt ihop, så skulle man springa ut i vattnet och balansera 

på dem där och se hur långt man kommer. Ja, det var som bara killar som sprang och dem och mina små pojkar 

sprang. Sen så kommer det två tjejer som kryper ut på knä, på alla fyra, tog jättelång tid och alla killarna stod 

bakom och kolla. Sedan var det killarnas tur igen och de sprang och så sen kommer tjejerna nästa gång och då 

tänker man kanske att ”ja, ska de prova att gå ut den här gången”, men nej, då kröp de ut igen och så kände jag 

att det började bygga upp en frustration i mig för då stod deras föräldrar bredvid och så tänker man ”varför säger 

de inte till?”. Men sen så vände jag på det och tänkte ”varför måste det vara lika, ska det vara lika? Varför kan 

inte tjejsättet vara det rätta sättet? Varför blir jag irriterad över att tjejsättet är fel?” Om man ska ta det ännu 

längre och fundera varför är det liksom vinnarinstinkten och alltid prestera fort, högt och långt som är det rätta 

sättet. Varför blir jag irriterad över att tjejerna kryper där? Då blev jag ju irriterad på mig själv förstår ni. Jag tror 

att det är liksom så djupt rotat att det är så sjukt svårt att få det där ut ur systemet alltså. (L3)  

 

Även L4 resonerar över att han gör skillnader mellan killar och tjejer i undervisningen med liknande 

tankar som L1 och L3, detta med hänvisning till att eleverna tycker det är roligast så. Han lyfter ett 

exempel där han helt enkelt delar undervisningens upplägg mellan killar och tjejer i vissa specifika 

aktiviteter, där killarna spelar för sig och tjejerna spelar för sig. Han lägger ingen tyngd i att den ena 

sidan skulle vara bättre än den andra men har observerat att killarna i regel vill spela tuffare jämfört 

med tjejerna.  

 

Om du har två aktiviteter då kanske tjejerna spelar tillsammans och så där lite. Det brukar de tycka om. Som nu 

hade jag en ekonom etta förr-förra veckan här på ishallen och de vill gärna att man spelar bandy eller hockey. Så 

att tjejer spelar för sig och killar spelar för sig och sen delar vi upp kanske en del av planen där man bara jobbar 

med teknik för dem som inte vill spela alls. Alla vill inte tävla och spela bollspel, det är killar som föredrar det i 

större utsträckning. (L4) 

 

Alla lärare är överens om att killarna tar större plats i undervisningen framförallt sett till aspekten 

disciplinerade åtgärder och då i form av tillsägningar. Lärarna menar att tjejerna syns på ett annat sätt. 

Vid en samling fungerar tjejerna i regel bättre än killarna då de inte är lika benägna att störa ordningen, 

men vid själva aktiviteten upplever lärarna att man oftare behöver motivera tjejerna till att delta. L3 

beskriver hur det kan komma till uttryck där hon upplever att killarna är enklare att sätta igång medan 

tjejer ofta ställer sig negativa till undervisningen och väljer att inte delta. Hon menar att hon oftare 

behöver bromsa killarna genom disciplinerade åtgärder och att hon oftare behöver motivera tjejerna 

till att delta i undervisningen. Därav anser hon att de syns på olika sätt.  

 

Killarna är mycket lättare att kicka igång i övningarna, de är liksom igång redan innan. Så kanske att man bromsar 

dem lite mera, försöker hålla tillbaka. Men jag kan inte dra alla killar över en kam, men om man ska se några, 

om jag tänker såhär, om man ser till den här lektionen, som X får man ju säga till flera gånger. Han är ju överallt 

men han är ju väldigt rolig att ha med för han har ju full fart och han är ju jätteduktig och så att han vill ju bara 

komma igång, och det är ju inget ont i det. Han tycker det är skittråkigt när vi bara pratar. Y är också sprattlig 

och överallt (L3). 

 

Exemplet blir än mer tydligt när L3 beskriver hur hon behöver motivera tjejerna till att delta 

överhuvudtaget. Hon behöver alltså använda olika typer av feedback mot vissa grupper av killar 

respektive vissa grupper av tjejer. 
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Om jag tänker vilka tjejer jag har som jag säger till i den här gruppen så är de ju av en annan karaktär. Kanske 

hellre att jag säger till dem att ”kom igen nu, varför sitter du där?”, så det är en annan typ av tillsägelse, att du 

ska väl inte sitta i det där hörnet, eller ”kan du inte vara med?” (L3).  

 

Vad det gäller disciplinära åtgärder beskriver L2 det som att det inte är något större problem men att 

killar i regel syns och hörs mer jämfört med tjejer. Att killar är stökigare under lektionerna instämmer 

han om men han menar att det inte är något problematiskt med det. 

 

Men det är väl inte att sticka under stolen med att killar ändå tar mer plats… De hörs ju mer, det gör dem, 

generellt. Men alltså, disciplinärt det är inget. Jag kan liksom inte tycka att det finns några disciplinära problem 

över huvud taget. Det är med att man får lugnt och tysta dem lite grann så att de lyssnar och är mer koncentrerade 

och så. Men det är aldrig något problem, men visst, lite mer plats tar de. (L2)  
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6. Analys  

Nedan analyseras och tolkas resultatet utifrån de valda aspekterna ur den feministiska 

poststrukturalismen. Analysen är indelad i två avsnitt och behandlar såväl observationerna som 

intervjuerna vilka tolkats och bearbetats utifrån de teoretiska aspekterna språk, diskurs och subjekt. 

Avslutningsvis lyfts lärarnas resonemang angående hur de anser att man kan motverka traditionella 

könsmönster utifrån de tre aspekterna. Bland annat genom att aktivt se till sig själv och utformningen 

på sin undervisning.  

 

6.1 Skillnader mellan hur killar och tjejer i uppmärksammas olika aktiviteter 

Av de åtta observerade lektionerna behandlade hälften bollspel och alla dessa lektioner hade även ett 

påtagligt tävlingsmoment. De resterande fyra lektioner som observerades behandlade något annat än 

bollsporter, men två av de lektionerna hade fortfarande ett påtagligt tävlingsmoment även om det inte 

kunde klassas som en typisk föreningsidrott. På de totalt sex lektionerna som behandlade 

tävlingsmoment blir det synligt att killarna fick mest beröm och tillsägningar. Den undervisande 

läraren förstärkte i de här fallen elevernas handlingar under tävlingsmomentet med ett språk som 

uttryckte sig positivt då eleverna gjorde mål eller lyckades med ett anfall. Genom sättet lärarna 

berömde killarna uppfylls därav deras identitet som den idrottsintresserade starka killen i jämförelse 

med den tysta och försiktiga tjejen (Ambjörnsson 2006, 45). Språket var ofta riktat mot en prestation 

och därmed uppmuntras ett beteende där fokus ligger på att göra mål och spela tufft. Då språket är en 

väsentlig del av hur kön skapas förstärks normen manligt i och med att killarna får mer positiv 

uppmärksamhet och beröm vid bollsporter och tävlingsaktiviteter. Särskilt då eleverna lär sig vad som 

anses vara manligt och kvinnligt i interaktion med andra i olika sammanhang (Lenz Taguchi, 14).  

 

På de två lektioner som inte hade något tävlingsmoment var det relativt jämt fördelat vad det gäller 

positiva kommentarer och uppmärksamhet. Där utdelades mycket beröm i samband med bra genomfört 

arbete, som exempelvis säkring av någon annan innan denne skulle klättra på klätterväggen. 

Uppmärksamheten skiljde sig beroende på vad det var för typ av aktivitet och genom att språket 

varierade när det kom till aktiviteter präglade av tävling.  Detta bidrar till att normen om hur man bör 

förhålla sig till dessa aktiviteter ses till hur killarna utförde dessa. 

 

Skillnaderna vad det gäller språket förekom inte enbart i själva aktiviteten utan kunde även förekomma 

i samband med samlingar där klassen förväntades stå stilla och lyssna på instruktioner från läraren. 

Här hade killarna en tendens att bli för ivriga och tappa fokus. Språket var av hårdare karaktär och 



30 

 

lärarna höjde ofta rösten i samband med tillsägningar till killar. Indirekt blev tjejerna belönade genom 

att inte få tillsägningar under samlingarna för att de var tysta, ordentliga och inte störde, vilket kan stå 

i linje med vad som förväntas av dem. Dock ska det tilläggas att användningen av en mobiltelefon ofta 

förekom hos tjejer vilket i sig inte störde ordningen men heller inte var närvarande vid lärarens frågor 

som ställdes till klassen. Sådant beteende bestraffades heller inte i vidare bemärkelse. När tjejerna väl 

blev tillsagda för mobilen var det av mildare karaktär likt ”snälla kan du inte lägga undan telefonen”. 

I intervjun med L1 blir skillnader påtagliga där hon anser att det är mer legitimt att använda ett hårdare 

språk mot killar i tankar om att de är mer vana vid det och att det skulle vara mer sårbart att rikta sådant 

språk mot tjejer. Även L3 för ett liknande resonemang och beskriver att hennes språk mot killar oftare 

genererar till att hon behöver bromsa dem i disciplinerade åtgärder och att hon oftare behöver motivera 

tjejer till att delta i undervisningen. I aktiviteten förväntas eleven bidra med energi, leva ut och göra 

sig hörd vilket kan syfta mot en manlig norm. Vid samlingar förväntas eleven lyssna, vara tyst och ta 

in information som läraren förmedlar vilket kan syfta mot en kvinnlig norm. Detta då det används ett 

annorlunda språk av såväl lärare som elever vid dessa aktiviteter. Det Ambjörnsson (2006, 45f) lyfter 

angående hur språket är med i konstruktionen av barns och ungdomars identitet samt hur de redan i 

ung ålder tvingas ta ställning till sitt kön och betydelsen av detta går att koppla till hur lärarna aktivt 

använder och legitimerar ett hårdare språk mot killar. De är då med och påverkar hur killar och tjejer 

förhåller sig till sitt kön och vad som är tillåtet att göra inom de ramarna. Ett exempel på hur 

tillsägningar mot tjejer kunde yttra sig finns i de tankar som L4 uttryckte i och med att han valde att 

inte säga till en tjej som använde mobilen på lektionen med motiveringen att han inte ville tjata och 

såra tjejen. Hans resonemang och tankar kan ställas mot det faktum att lärarna överlag använder ett 

hårdare språk mot killar. Problemet grundas inte i det ena eller det andra tillrättavisningssättet utan det 

är skillnaderna och de förutfattade meningarna om killar och tjejer som utgör problemet.  

 

Språk och hur man väljer att använda sig av det kan ha stora påverkansmöjligheter på individers 

självbild och hur de kommer att agera och förhålla sig till sitt kön i framtiden (Ambjörnsson 2006, 45). 

I den genomföra studien har det vid flera tillfällen framkommit att det görs skillnad av läraren vid 

tilltal till killar respektive tjejer. Många av de exempel som lyfts visar på att det är lätt att med språket 

förstärka de traditionella könsmönster som finns vilket många gånger kan bero på den samhällsnorm 

som är rådande och har varit rådande under lång tid där det är mer legitimt för killar att synas och 

höras. 

 



31 

 

6.2 Lärarnas resonemang om en jämställd undervisning samt vad aktivitetsvalen 

kan ha för inverkan 

I resultatet rörande observationerna går det som tidigare nämnt att utläsa att åtta lektioner observerades 

varav sex av dem innehöll någon typ av tävlingsmoment. Att aktivitetsvalet eller aktivitetens fokus 

kan gynna killar blir påtagligt enligt alla de tre aspekterna som lyfts från den feministiska 

poststrukturalismen och behandlats under kapitel 2. Dels genom att språket skiljer sig mellan killar 

och tjejer enligt det som presenterats under föregående punkt men att det även finns andra faktorer 

som kan påverka att killarna får en framstående roll. Sett till aspekten som Lenz Taguchi (2004, 16) 

beskriver om hur man kan skapa sitt subjekt i kommunikation med andra, riskerar tjejer i större 

utsträckning att enbart positionera sig som ett objekt eller verktyg i större utsträckning. Mest tydligt 

blir det i intervjun med L4 där han uttryckligen beskriver sin upplevelse om att tjejerna inte vågar delta 

på samma sätt som killarna i tävlingsaktiviteter. Att inte våga delta eller ta plats bidrar negativt sett till 

individen då denne inte skriver in sig som en central del i sammanhanget (Lenz Taguchi 2004, 205). 

 

L1 och L3 beskriver ett intressant resonemang angående komplexa rörelser eller rörelsekvalitéer vilka 

yttrar sig i tankar om att killar innehar en större förmåga att utföra komplexa rörelser. L3 beskriver hur 

man på skolan är överens om att sänka kravet för tjejer vilket ytterligare förstärker normen att en killes 

komplexa rörelse är och ska vara bättre jämfört med en tjejs. Redan vid tankar om att behöva sänka 

kravnivån för tjejer ges de en mindre chans att skapa ett positivt subjekt i jämförelse med killarna. 

Tankesättet blir problematiskt sett till att subjektskapandet sker i kommunikationen med andra elever 

i den sociala och fysiska miljön eleverna vistas i (Lenz Taguchi 2004, 16). Resonemanget om att sänka 

kraven för tjejer bör även ses till begreppet diskurs och innebörden av vad det faktiskt säger (Lenz 

Taguchi 2004, 15). Genom att uttryckligen beskriva att killars kravnivå är högre vad det gäller 

komplexa rörelser bidrar inte heller det positivt till den aspekten av jämställdhet. I det här fallet drar 

lärarna troligtvis slutsatsen att killarnas sätt att utföra aktiviteter präglade av tävling är det rätta sättet 

och det är precis där problemet ligger.  

 

Ytterligare en intressant aspekt att förhålla sig till gäller det faktum att majoriteten av eleverna förhöll 

sig till den typen av diskurs och aktivitet som på förhand förväntades av dem när de ställdes inför två 

val. I fallen L1 och L2 valde killarna i regel den aktivitet som präglades av tävling/bollsport medan 

tjejerna valde den andra som i det här fallet var yoga och egenträning. Att erbjuda två helt skilda 

aktiviteter kan därför inverka negativt i en bemärkelse av jämställdhet då det i vissa fall kan upplevas 

problematiskt att utmana och göra motstånd mot vad som kan förväntas av en individ. Detta eftersom 

ett sådant motstånd kan inverka till att individen förlorar sin acceptans i den tillhörande gruppen (Lenz 
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Taguchi 2004 15f). Val av aktivitet kan alltså bidra till en mer eller mindre jämställd undervisning men 

även vilket fokus den valda aktiviteten innefattar kan påverka detta. Det är därför viktigt att förstå 

innebörden av någonting man kanske anser vara rätt, exemplet att sänka kravet för tjejer eller 

implementera tävling i undervisningen, men vara noga med att undersöka vad konsekvenserna av ett 

sådant handlande kan utmynna i. 

 

Avslutningsvis är det viktigt att poängtera att lärarna har idéer om hur de skulle kunna arbeta med 

jämställdhet samt motverka traditionella könsmönster i undervisningen men att tillvägagångssättet inte 

är helt självklart. Bland annat nämns aspekten ”bredd av aktivitet” som viktigt för att uppnå en mer 

jämställd undervisning. Genom att erbjuda något för alla kan alla elever få aktiviteter som föredras av 

dem behandlade i undervisningen, dock inte i form av två val under samma lektion. Hur en elev 

förhåller sig till en viss aktivitet kan förändras beroende på hur trygg denne känner sig att uttrycka vem 

man är och förhåller sig till aktiviteten. För att lyckas skapa ett positivt subjekt i förhållande till andra 

elever blir det viktigt att få sina behov tillgodosedda på samma villkor. Dessa tankar ligger i linje med 

begreppet subjekt och det Lenz Taguchi (2004, 16) beskriver, för egentligen är det omöjligt att 

tillhandahålla en aktivitet som passar precis varenda elev hela tiden. Att därför ge alla möjligheten att 

kunna stå i centrum på ett mer eller mindre framträdande sätt kan vara en väg att gå. Att som L3 

beskriver inte heller uttrycka förutfattade meningar om att en elev vill eller ska vara på ett visst sätt 

samt att vara medveten om hur man själv är som lärare är sunda tankar sett till begreppen språk, diskurs 

och subjekt. Genom att rent objektivt bearbeta sig själv är det sannolikt enklare att själv inse hur man 

använder sitt språk, ger eleverna möjligheter att skapa positiva subjekt i förhållande till andra i olika 

aktiviteter samt att diskursen i sig inte bidrar till att domineras av manliga eller kvinnliga ideal. 
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7. Diskussion 

Att lyckas bedriva undervisning i idrott och hälsa är inte enkelt och det är många olika aspekter man 

måste ha i åtanke. Anledningen till varför vi valt att belysa ämnet grundas i tankar om att öka vår och 

andras förståelse om hur man kan arbeta med en jämställd idrott- och hälsaundervisning genom att 

bland annat se till hur lärare använder sitt språk, val av aktivitet och hur det kan påverka eleverna. De 

stora skillnaderna och problemen ligger egentligen inte i antalet gånger elever uppmärksammas på 

olika sätt i undervisningen utan istället i hur killar och tjejer tilltalas och ges plats i undervisningen. 

Som tidigare presenterats kan detta främst kopplas till aktiviteter präglade av tävling och därav vill vi 

problematisera tävlingens vara eller icke vara i skolidrotten. Tävlingsinslag kan naturligtvis motivera 

vissa elevgrupper att vilja prestera och ge allt under lektionen men vad händer med elever som inte 

föredrar att tävla eller spela tufft, något i stil med det Skolinspektionen (2010, 4f) beskriver om att 

dessa elever inte får sina intressen tillgodosedda? Vi menar att de försvinner i skymundan, missgynnas 

och exkluderas från undervisningen i större utsträckning. Att det allt oftare handlar om tjejer stärks 

även av Redelius (2009, 44) när hon beskriver att ett upplägg präglat av bollsport och tävling inte 

stimulerar tjejer på samma sätt som killar. 

 

I studien framkommer det att stora delar av lektionerna läggs på en huvudaktivitet som präglas av ett 

tävlingsinslag och precis som Fagrell, Larsson och Redelius (2012, 102f) är vi inne på liknande tankar 

gällande att tjejer oftare ställer sig negativa till sådana aktiviteter. Tävlingen slukar mycket av 

lektionstiden och alla observerade lektioner följde ett liknande mönster: En kortare samling, en lätt 

uppvärmning, en tävling och en kort samling på slutet. Från start till slut förekom aldrig någon 

reflektion eller fråga till eleverna rörande varför aktiviteten behandlades eller någon specifik kunskap 

som rörde annat än hur den skulle utföras. Precis som Redelius (2009, 43f) menar vi att det krävs mer 

för att motivera och fånga alla elevernas intresse vad det gäller ämnet för att undvika att enbart en 

mindre del av klassen intresserar sig för undervisningen. Det presenterade resultatet påminner även 

om det Skolinspektionen (2010, 4) beskriver angående att undervisningen behandlar mycket idrott men 

väldigt lite hälsa. Man bör därför ifrågasätta den djupare förståelsen, eller i det här fallet, uteblivandet 

av den djupare förståelsen som undervisningen borde behandla och fråga vad man egentligen vill lära 

eleverna? Är det som i L1:s fall idrotten lacrosse, L3:s fall volleyboll eller bör man problematisera det 

likt Schenker (2009, 53) och hennes resonemang om hur man kan kringgå undervisningen av 

tävlingsidrott och istället modernisera ämnet för att bättre uppnå målen ämnet idrott och hälsa borde 

syfta mot? Klart är i alla fall att tävlingsaktiviteternas utformning inte heller bidrar till att 

undervisningen motverkar traditionella könsmönster eller arbetar efter jämställdhetsfrågor utifrån den 
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teori vi valt behandla. Detta då lärarna i många fall förstärker de traditionella könsmönster som finns 

likt det Redelius (2009, 42) lyfter. Tidigare har vi beskrivit hur Skolverket (2011, 83) lyfter vad ämnet 

idrott och hälsa borde innehålla och utifrån det anser vi det svårt att motivera så tydliga kopplingar 

mot föreningsidrott eller tävling. Speciellt då dessa aktiviteter kan särskilja killar och tjejers lika chans 

till att utveckla något positivt och viljan att delta. Vi menar att det krävs mer av läraren och en större 

helhet kopplat mot ett långsiktigt mål. Både i syfte att vara medveten om hur man som lärare ger alla 

elever chansen att synas, ges plats och hur val av aktivitet kan påverka deras chanser till det. 

 

En del av problemet kan ligga i att läroplanen lyfter att man aktivt ska arbeta med jämställdhet och att 

motverka traditionella könsmönster (Skolverket 2011, 5) men ingen tydlig plan på hur detta arbete ska 

genomföras enligt lärarna. Att även L3 lyfter denna ståndpunkt om läroplanens svårtolkade innebörd 

synliggör ett tydligt problem och vad man ska undervisa om i idrott och hälsa samt hur man ska 

behandla dessa frågor. Vi anser att en större samkommunikation borde initieras lärare emellan på de 

enskilda skolorna men även på nationell nivå för att kvalitetssäkra undervisningen i idrott och hälsa. 

Kanske skulle en mer utarbetad plan angående detta bidra till att ämnet får ett tydligare fokus samt 

även blir mer jämställt och likvärdigt då alla kunde följa samma linje och upplägg. I det långa loppet 

skulle en lösning som denna kanske kunna leda till att idrott och hälsa blir mer tilltalande för eleverna 

som i dagsläget inte vill delta i undervisningen. Föreningsidrott och aktiviteter där fokus ligger på 

tävling skulle då möjligtvis i mindre grad färga undervisningen samt att de elever som inte tilltalas av 

dessa aktiviteter skulle känna större motivation att delta. 

 

Avslutningsvis vill vi belysa L4:s resonemang där han ibland delar upp undervisningen mellan tjejer 

och killar med motiveringen att killar vill spela tuffare, vilket tjejerna inte alltid ser som tilltalande. Vi 

anser dock inte att detta är en långsiktig lösning på arbetet med en jämställd idrott- och 

hälsaundervisning då det i läroplanen inte finns skilda mål för killar och tjejer (Skolverket 2011, 83). 

Att dela upp eleverna kan ses som en positiv lösning då killar och tjejer inte nödvändigtvis vill tävla 

inom samma ramar, men den negativa effekten av detta kan ur en jämställdhetssynpunkt sända ut 

signaler att det finns olika krav på killar och tjejer. Detta likt de tankarna L3 och lärarna på dennes 

skola beskrev om att sänka kravet gällande rörelsekvalité för tjejer. Ytterligare en koppling går att göra 

till det exempel som L3 lyfter då denne var på badhuset och observerade barn som lekte på hopplattor 

som var utlagda i vattnet och såg att det fanns en skillnad i hur killar och tjejer tog sig an hindret. 

Direkt kände hon en irritation på tjejerna som kröp ut på mattorna istället för att springa, som alla killar 

gjorde och en tanke väcktes hos henne om varför hon direkt drog slutsatsen om att killarnas sätt var 

det rätta sättet. Varför kunde inte möjligheten finnas att det var tjejerna som gjorde ”rätt”? Varför är 
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det okej och vad finns det för stöd i läroplanen att fokus i aktiviteten ska ligga på tävling och prestation? 

(Skolverket 2011, 83). Att aktiviteten delas upp för att killarna ska få spela tuffare kan resultera i att 

tjejerna underprioriteras för att de inte vill eller vågar spela på samma sätt. Om man istället vänder på 

det och ser det som att killarna blir exkluderade för att de inte kan spela på det sätt tjejerna vill, hur 

skulle det påverka synen på jämställdhet i undervisningen? Att som lärare vara medveten om hur man 

förhåller sig till jämställdhet och vad man själv har för uppfattningar om vad som anses passa killar 

eller tjejer kan komma att spela en avgörande roll i hur undervisningen formas. Går man in med 

inställningen att man ska syssla med en typisk ”killidrott” kan det komma att ta sig uttryck i de 

handlingar och det språk som används vilket kan åstadkomma negativa skillnader mellan killar och 

tjejer. Vi anser att man bör bortse från att klassa aktiviteterna och istället gå in med inställningen att 

man genom sina aktivitetsval ska bidra till att eleverna får en djupare förståelse inom ämnet samt att 

verka för att alla kan och vill delta. Allt för att motverka att enbart enskilda elever kan prestera och nå 

de högre betygen genom aktiviteter och dess fokus som inte syftar mot läroplanens centrala innehåll 

(Redelius 2009, 44). 

 

7.1  Slutsats och sammanfattning 

Studien har utifrån den valda teorin visat att de skillnader som finns i hur lärarna använder och 

resonerar kring sitt språk mot killar och tjejer samt hur valen av aktivet kan påverka aspekter om 

jämställdhet negativt. Detta då dessa skillnader många gånger förstärker de traditionella könsmönstren 

som florerar i samhället (Redelius 2009, 42). Vi kan även se att lärarna saknar tydliga riktlinjer och 

stöd i hur man aktivt ska arbeta med frågor rörande jämställdhet. Detta öppnar för en bredare förståelse 

och fler lösningar på problemen i framtiden.  

 

Vi har varit inne på att det krävs en hel del av läraren för att lyckas med en bra idrott- och 

hälsaundervisning och en del av lösningen kan ligga i det både Annerstedt (1995, 71f) och Schenker 

(2011, 102) beskriver angående en idrottsdidaktisk reflektion. En egen fundering och en förklaring till 

elever på hur, vad och varför en aktivitet eller flera aktiviteter behandlas kan vara att föredra. Att även 

låta eleverna delta vid planeringen av det långsiktiga målet med undervisningen kan möjligtvis öka 

motivationen till att delta samt ge en djupare förståelse i ämnet. Detta med hänvisning till de 

elevdemokratiska inslagen vi som lärare bör ha i beaktning och som alla intervjuade lärare lyfter. Dock 

bör ett sådant upplägg vara utformat så att eleverna påverkar undervisningen i en positiv bemärkelse 

och inte enbart tillåts rösta om vilken aktivitet som ska behandlas under en specifik lektion. Att istället 

låta eleverna vara med och uppfinna något nytt och spännande, som är utformat efter deras önskemål 

och tankar om hur man kan behandla exempelvis öga-hand eller öga-fot på ett annorlunda sätt vore 
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kanske att föredra. Även L3:s idé om att se till sig själv, hur man är som lärare och hur man ständigt 

bör arbeta med dessa frågor för att hålla sig uppdaterad ligger inom ramen för den idrottsdidaktiska 

reflektion vi förespråkar. För precis som med mycket annat går skolan framåt mot nya riktningar vilket 

ofta präglas av det samhälle vi lever i och precis som Meckbach och Lundvall (2012, 17f) anser vi att 

behovet av ämnet idrott och hälsa är stort i en vardag präglad av allt mer stillasittande aktiviteter. Därav 

är det viktigt att kunna tillgodose alla elevers behov och önskemål istället för att gynna de elever som 

har någon tidigare bakgrund inom föreningsidrotten likt det Tischler och McCaugherty (2011, 41f) 

beskriver. Historiskt sett är skolan annorlunda idag mot vad den var för 100 år sedan då tjejer knappt 

tilläts delta i undervisningen i någon vidare bemärkelse (Blom och Lindroth 2002 131ff). Frågan väcks 

då om varför undervisningen idag fortfarande präglas av tävling. Varför inte fortsätta goda tankar och 

se till en positiv utveckling gällande en idrott- och hälsaundervisning som kan präglas av jämställda 

förhållanden utifrån aktivitetsval, praktiskt handlande och språket i en större bemärkelse, där tävling 

inte längre står som huvudfokus? Kanske vore även L4:s resonemang om att bortse från de typiska 

tävlings- och föreningsidrotterna ett steg att ta för att lyckas med detta. 

 

7.2 Metoddiskussion 

Då vi inte sökte någon absolut kunskap utan istället lärarnas resonemang och tillvägagångssätt gällande 

en jämställd undervisning ansåg vi att metoderna observation och intervju var bäst lämpade att 

använda. Observationerna syftade till att praktiskt studera hur undervisningen kunde se ut och 

intervjuerna till att förstå lärarnas resonemang kring ämnet. Vid urvalet av lärare uppstod dock ett 

påtagligt problem. Vi upplevde det problematiskt att få kontakt och ett positivt svar angående 

deltagande i studien från de tillfrågade lärarna. I ett försök att nå många lärare togs det även kontakt 

med samordnare på olika skolor för att på så vis kunna försäkra oss om att informationen gått ut till 

lärarna. Vår förfrågan skickades ut till 23 lärare varav vi totalt fick svar från åtta vilka i sig innefattade 

fyra positiva svar. Av de fyra som tackade nej till deltagandet motiverades detta genom den tidsbrist 

de ansågs sig ha och troligtvis låg även den motiveringen bakom de övrigas uteblivna svar på vår 

förfrågan. En bidragande faktor till att det var svårt att få tag i lärare kan ligga i att studien kunde ses 

som omfattande. Då det krävdes av lärarna att de skulle ställa upp på två observationer och en intervju 

på 30 minuter kunde detta ses som väldigt tidskrävande.  

 

De urval som gjordes angående de lärare som skulle delta i studien var att de bedrev undervisning i 

klasser där det fanns såväl killar som tjejer. För att resultaten skulle fått högre reliabilitet hade ett urval 

kunna göras till att det skulle vara ungefär lika många tjejer som killar i de observerade klasserna. 

Dock kunde inget fokus läggas på detta med hänvisning till de få positiva svar vi fick om deltagande i 
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studien och det bör också tilläggas att urvalet hade försvårats avsevärt då majoriteten av alla klasser 

inte innefattar exakt hälften killar och hälften tjejer. Utfallet av de sju observerade aspekterna hade om 

denna avgränsning gjorts möjligt sett annorlunda ut men vi anser ändå att resultatet är tillförlitligt. 

 

7.3 Vidare forskning 

Avslutningsvis vill vi yttra några ord om förslag på vidare forskning inom området. Utifrån de 

erfarenheter vi införskaffat oss under vägens gång anser vi att det vore intressant att arbeta vidare med 

vårt valda ämne och utöka studien till att dels kunna generalisera resultaten men även undersöka hur 

man konkret skulle kunna behandla undervisningen på ett bättre sätt. Vi upplever att vi byggt vidare 

och visat att det fortfarande finns en problematik kring en jämställd undervisning utifrån de 

uppmärksammade skillnaderna mellan killar och tjejer, men ändå bara skrapat på ytan vad det gäller 

en lösning på problemet. Därav uppmuntrar vi tankar om olika idrottsdidaktiska modeller för att på ett 

bättre sätt kunna arbeta med en jämställd och mer kunskapsinriktad idrott- och hälsaundervisning.  
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9. Bilagor 

9.1 Bilaga 1 – Missivbrev 

 

Hej! 

Våra namn är Frida Olausson och Jonas Karlsson och vi studerar till lärare vid Umeå universitet i, 

bland annat, ämnet idrott och hälsa. Vi ska nu skriva ett examensarbete på 30hp och vi har valt att 

fokusera på frågor kring en jämställd idrott- och hälsaundervisning.  

 

Vi hoppas att du kan hjälpa oss i detta arbete genom att vi får observera dina lektioner vid två tillfällen 

och en kortare intervju. Observationerna kommer att ske i samband med dina ordinarie lektioner och 

intervjun kommer vi, i samtal med dig, att boka in då tillfälle finns. Vi kommer under observationerna, 

att utgå ifrån ett observationsschema där vi antecknar vilka aktiviteter som du använder under din 

lektion, hur eleverna reagerar samt din interaktion med eleverna. Under intervjutillfället kommer vi 

utgå från en intervjuguide vars innehåll syftar till att förstå ditt resonemang angående en jämställd 

idrott- och hälsaundervisning. Vi efterfrågar ingen absolut kunskap utan det är ditt resonemang och 

dina tankar angående ämnet som vi söker.  

 

Du som informant är givetvis anonym och svaren kommer avidentifieras och behandlas konfidentiellt. 

Deltagandet i denna studie är frivilligt och du har när som helst rätt att avbryta medverkan. Vi hoppas 

dock att du tycker att detta är ett intressant ämne och ett viktigt område att utveckla så att 

undervisningen i idrott och hälsa blir så jämställd som möjligt mellan killar och tjejer. Finns det 

önskemål om att ta del av vår färdiga studie löser vi självklart detta.  

 

Mvh  

Frida Olausson 

Jonas Karlsson 

Lärarprogrammet 

Umeå Universitet 

 

Om du undrar över någonting vänlig kontakta oss.  

Frida Olausson    Jonas Karlsson 

fridaolausson90@gmail.com   jo.karlsson@hotmail.com  

 070-279 20 90    076-398 27 75 

mailto:fridaolausson90@gmail.com
mailto:jo.karlsson@hotmail.com
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9.2 Bilaga 2 – Observationsschema 

 

OBSERVATIONSSCHEMA 

Lärare:   Antal elever:   Skola:   Aktivitet:   

Ålder:   varav tjejer:   Klass:   Lektionstid:   

Tid i yrket:   varav killar:   Program:   Plats:   

        

Uppmuntran Peppande  Tillsägning 

Förklaring (med 

ord) 

        

        

Fördelar ordet (vid 

frågor) Tilldelar uppgifter 

Hjälper (direkt vid en 

övning, visar) Övrigt 
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9.3 Bilaga 3 – Intervjuguide 

Intervjuguide: Idrottslärares undervisningsupplägg och syn på jämställhet 

1. Hur länge har du arbetat som lärare i ämnet idrott och hälsa? 

 

2. Kan du kort beskriva hur upplägget eller terminsplaneringen av din undervisning ser ut? 

a. Hur resonerar du angående upplägget? Hur motiveras valda delar och hur motiveras 

utelämnade delar?   

b. Hur ser fördelningen mellan praktik och teoretiska inslag ut?  

c. Hur behandlas elevinflytandet vad det gäller de aktiviteter undervisningen präglas av? 

Har eleverna chansen att önska aktiviteter? 

 

3. Utifrån dina erfarenheter, vilka typer av aktiviteter föredras av killar jämfört med tjejer?  

a. Vilka typer av aktiviteter föredras av tjejer jämfört med killar? 

b. Eller finns det ens några skillnader? 

 

4. Hur ser fördelningen av ordet ut? Upplever du att ett specifikt kön tar större plats än något 

annat? 

a. Hur ser disciplinerade åtgärder åt? Upplever du några skillnader mellan könen vad det 

gäller vem/vilka du oftare måste tillrättavisa? På vilket sätt? 

b. Hur upplever du killar respektive tjejers engagemang vad det gäller att hjälpa till att 

plocka fram redskap? 

c. Vilka bakomliggande faktorer anser du kan ligga bakom detta? 

 

5. Hur resonerar du angående att killar generellt har högre betyg i ämnet idrott och hälsa jämfört 

med tjejer?  

a. Utifrån dina erfarenheter, vad finner du för faktorer som kan påverka detta resultat? 

 

6. I det centrala innehåller för kursen idrott och hälsa 1 beskrivs det att undervisningen exempelvis 

ska behandla dessa delar:  

a. Den fysiska aktivitetens och livsstilens betydelse för kroppslig förmåga och hälsa 

b. Rörelse till musik samt dans 

c. Säkerhet i samband med fysiska aktiviteter och friluftsliv 

d. Kosthållning, droger och dopningspreparats betydelse för hälsa och prestation 

e. Spänningsreglering och mental träning 
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f. Arbets- och studiemiljöer: samspel mellan situationers krav och människan utifrån 

ergonomiska aspekter, till exempel kroppslig balans och lyftteknik 

Hur resonerar du angående vad som kan lyftas i undervisningen angående dessa? Vilka 

aktiviteter vägs in under specifikt centralt innehåll? Om du skulle ge några exempel. 

 

7. I skolans värdegrund beskrivs det angående alla barns lika värde, rättigheter och jämställt 

mellan kvinnor och män samt att detta ska präglas i undervisningen. Hur resonerar/tolkar du 

angående det?  

a. Hur kan du som lärare aktivt arbeta för att motverka traditionella könsmönster i idrott- 

och hälsaundervisningen, något som också nämns i skolans värdegrund?  

b. Vad finner för problem eller möjligheter med detta? 

 

8. Har du något du vill tillägga angående ämnet?  
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9.4 Bilaga 4 – Detaljerad fördelning av lärarens uppmärksamhet 

Lärare 1 

Lektion 1, 

larosse/yoga 

Lektion 2, 

klättring/trampolin 

Totalt på 2 

lektioner 

  Killar Tjejer Killar  Tjejer Killar Tjejer 

Uppmuntran 28 21 7 14 35 35 

Peppande 12 4 1 7 13 11 

Tillsägning 19 6 15 3 34 9 

Förklaring av övning 7 4 14 11 21 15 

Fördelar ordet 4 1 2 0 6 1 

Tilldelar uppgifter 6 2 4 2 10 4 

Instruerar praktiskt 2 2 4 13 6 15 

 

Lärare 2 

Lektion 1, 

slagboll/gym Lektion 2, prellboll 

Totalt på 2 

lektioner 

  Killar Tjejer Killar  Tjejer Killar Tjejer 

Uppmuntran 23 11 16 11 39 22 

Peppande 6 4 5 4 11 8 

Tillsägning 3 1 7 3 10 4 

Förklaring av övning 13 10 15 21 28 31 

Fördelar ordet 3 1 6 1 9 2 

Tilldelar uppgifter 2 0 1 1 3 1 

Instruerar praktiskt 6 9 2 7 8 16 

 

Lärare 3 Lektion 1, eget arbete Lektion 2, volleyboll 

Totalt på 2 

lektioner 

  Killar Tjejer Killar  Tjejer Killar Tjejer 

Uppmuntran 2 14 28 21 30 35 

Peppande 5 2 5 3 10 5 

Tillsägning 2 0 6 2 8 2 

Förklaring av övning 7 12 19 18 26 30 

Fördelar ordet 0 2 0 1 0 3 

Tilldelar uppgifter 2 1 6 3 8 4 

Instruerar praktiskt 3 11 13 12 16 23 

 

Lärare 4 

Lektion 1, 

indiansmyg 

Lektion 2, 

indiansmyg 

Totalt på 2 

lektioner 

  Killar Tjejer Killar  Tjejer Killar Tjejer 

Uppmuntran 4 8 17 14 21 22 

Peppande 2 9 4 12 6 21 

Tillsägning 11 7 5 4 16 11 

Förklaring av övning 4 3 4 2 8 5 

Fördelar ordet 5 6 6 8 11 14 

Tilldelar uppgifter 4 3 5 3 9 6 

Instruerar praktiskt 0 2 1 1 1 3 
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