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Abstract  

Utbildningen i idrott och hälsa ger möjligheter till att stärka gemenskapen mellan barn och 

ungdomar i ett mångkulturellt och internationellt samhälle (Lpo 94). Fotboll har länge varit den 

sport som på allvar har bidragit till att föra samman olika kulturer med varandra för deras 

gemensamma kärlek till sporten. Överallt i världen, oberoende av etnicitet och religioner, har 

människor samlats för att ta del av spelet. Men hur ser det ut i skolan?   

Utbudet av världens största sport är givetvis stort även i skolan eftersom efterfrågan kräver 

det. Men vilka är det som efterfrågar? Idrott och hälsa ska ge möjligheter till att stärka 

gemenskapen mellan barn men när fotboll bedrivs är det ibland en utopi. Denna studie ser till att 

kartlägga hur lärare ser på flickors förhållningssätt till momentet fotboll i ämnet idrott och hälsa? 

. Flickornas förutsättningar och behov blir i stor utsträckning bortglömda när det spelas 

fotboll och den har nästan uteslutande blivit en sport som verkar lyda efter andra lagar än de som 

ställts upp i kursplanerna. Deltagandet bland flickorna är lågt när det är fotboll och många är till 

och med rädda för aktiviteten.  

Jämställdheten har nått långt men i idrotten är det den manliga normen som regerar, 

framförallt i fotbollen. Vilka faktorer har bidragit till flickornas förhållningssätt och hur bör 

lärarna göra för att få flickorna inkluderade? Dessa två frågor är ingången i studien och syftar till 

att lyfta fram förslag på hur även fotbollen ska kunna bli en aktivitet som månar om 

gemenskapen i klassen, oberoende av kön.  
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Inledning 

Jag har både under min tid som elev samt lärarkandidat bevittnat många situationer i 

idrottssalarna där flickor har intagit en åskådarroll. I de flesta fallen har detta scenario inträffat i 

samband med bollsporter. Dessa lektioner har kommit att utvecklas helt på pojkarnas villkor och 

där flickorna har agerat statister. Lärarens försök att inkludera flickorna i spelet har varit genom 

regeländringar såsom att – Ni måste passa en tjej innan ni får göra mål! – Ni måste hela tiden ha 

en tjej på planen! Dessa försök att på kort sikt inkludera flickorna i aktiviteten förstärker enbart 

fördomarna mellan kill- och tjejidrott samt insinuerar att flickor inte är lika duktiga som pojkarna. 

I en studie av Häggberg och Pihl (2010, sid 19-24) påstår de att de flesta eleverna befinner sig i en 

upprätthållande position. Den upprätthållande pojken är högljudd och besitter en stor 

tävlingsinstinkt som genererar hårt spel i idrottssalen. Den upprätthållande flickan är inaktiv 

under fysisk aktivitet och anses vara tillbakadragen och timid. Detta stämmer bra överens med de 

iakttagelser jag själv har gjort. Jag tänker undersöka varför majoriteten flickor intar den 

upprätthållande positionen i den största lagidrott vi har i vårt land och huruvida lärarens 

lektionsupplägg bidrar till denna position. Det skall klargöras att mina antagande om att flickor 

tenderar att vara inaktiva under denna lagidrott enbart grundar sig i mina egna observationer och 

går inte att styrka med tidigare forskning såhär på förhand. 

Sverige har närmare 200,000 licensierade fotbollspelare på damsidan vilket innefattar tjejer 

som är över 15 år. Detta innebär i sin tur att ett flertal av dessa licensierade tjejer fortfarande går i 

skolan. Kan fotbollen då verkligen vara en aktivitet som i skolmiljö inte lyckas fånga flickornas 

intresse? Jag känner att det så här inledningsvis behövs ett klargörande från min sida. Jag är fullt 

medveten om att det finns många flickor som älskar fotboll både i skolan och på sin fritid. Dock 

finns det studier, som jag mer ingående belyser senare, som vittnar om att fotboll i skolan är ett 

moment som ligger mer i linje med pojkarnas intresse än flickornas.  

Jag har dock länge funderat över just detta moment och att det i mina ögon förefaller lite 

underligt att så många flickor ägnar sig åt fotbollen på fritiden men att många verkar likgiltiga åt 

den under skoltid. En teori gällande flickornas ointresse att delta grundar sig hos pojkarna. De 

fysiska skillnaderna blir väldigt uppenbara i denna bollsport och där killar allt som oftast ser en 

möjlighet i att få briljera med sina hårda skott och tufft spel. Jag tänker däremot inte godta denna 

teori eftersom jag anser att den är för trivial. Det är en lättvindig ursäkt att ta till för många lärare. 

”Ett grundläggande syfte med idrott och hälsa är att skapa förutsättningar för alla att delta i olika aktiviteter på 

sina egna villkor, utveckla gemenskap och samarbetsförmåga samt förståelse och respekt för andra” (Lpo 94).  

Med detta i ryggen vill jag söka andra faktorer, än pojkarnas mer ”råa” attityder, till att flickor 

intar statistrollerna när fotboll är på schemat. I de flesta andra aktiviteter är dessa 

exkluderingsproblem betydligt mindre, så varför är det så problematiskt med just fotboll? 

Dilemmat kring all diskussion om könsroller i idrotten bottnar sig allt som oftast i, precis som jag 
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också har gjort, att flickorna är problemet. I mitt fall kommer jag att godta denna normativa åsikt 

av den enkla anledningen att pojkarna generellt sett är mer deltagande och aktiva än flickorna när 

det väl är fotboll på schemat. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med min studie är att belysa hur det kommer sig att så många flickor intar en statistroll 

under momentet fotboll? Vilka faktorer är avgörande för detta beteende? Jag vill även få en 

inblick i om flickor behöver en annan typ av pedagogik än pojkar för att locka fram en 

inkludering under dessa lektioner. Behöver idrottslärare ändra sin ledarstil och sina didaktiska 

glasögon gentemot flickorna för att komma åt problemet? Jag vill få en bättre förståelse för hur 

lärarna skall kunna reducera inaktiviteten hos flickor och skapa fungerande bollsportslektioner i 

allmänhet och fotbollslektioner i synnerhet.  

 

 Hur ser lärare på flickors förhållningssätt till momentet fotboll i ämnet idrott och hälsa? 

 Hur bidrar lärarens lektionsupplägg samt pedagogik till dessa förhållningssätt? 
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Bakgrund 

Idrott och hälsa i historien 

Idrottsundervisningen har historiskt sett präglats av särundervisning. Flickorna skulle ägna sig 

åt mer estetiska aktiviteter och uttrycksformer medan pojkarnas idrottsundervisning hade sin 

grund i mer prestationsinriktade idrotter. Kursplanen år 1955 framhävde att för flickor skall den 

estetiska sidan beaktas och för pojkar skall de mer prestations- och tävlingsinriktade aktiviteterna 

premieras. När den nya läroplanen, Lgr 80, infördes ändrades ämnet gymnastik till att kort och 

gott kallas idrott. I den nya läroplanen skulle skolan verka för jämställdhet mellan kvinnor och 

män vilket i idrottsämnet landade i en samundervisning. Detta försök till jämställdhet i idrotten 

blev ett problem eftersom flickornas tidigare mer estetiska aktiviteter blev försummade och 

istället fick den mer fysiska träningen större fokus. Den ”manliga normen” blev här det som har 

kommit att dominera idrottsämnet.  

1970-talets och 1980-talets idrottsforskning bidrog endast i mycket liten omfattning till att 

kartlägga kvinnoidrotten, eller problematisera kvinnors och flickors villkor inom idrotten 

(Larsson, 2003, sid 3). Det var först under 1990-talet som manlighet i ett samhällsperspektiv 

började uppfattas som något problematiskt. Däremot uppfattades flickorna i idrottsrörelsen 

fortfarande som de speciella och de som krävde särskilda åtgärder när det gällde ledarskap och 

kunskap (Larsson, 2003, sid 5). I idrottens genus (2003, sid 10) förklarar Larsson att ”i den jämställda 

idrotten konstrueras kvinnlig idrott som något kvalitativt annorlunda än manlig idrott och i den bemärkelsen har 

idrottsrörelsen skapat sig en jämställdhetsteknologi som gör tävlingsinriktade flickor, i synnerhet i tonårsperioden, 

onormala och problematiska”. Det finns påståenden om att flickor och pojkar ärver en bild av hur de 

ska vara i idrottssalen som bildades då särundervisningen rådde. Stämmer detta finns det alltså en 

stor möjlighet till att den upprätthållande flickan är tillbakadragen eftersom det förväntas av 

henne.  

 

Bollsport i styrdokumenten 

I Lpo 94 framhävs det att undervisningen ska ge samma möjligheter för pojkar och flickor 

men Eriksson m.fl  (2003, sid 35ff) ställer sig frågande till om idrottsundervisningen är utformad 

för att vara mer gynnsam för pojkarna. Många studier visar att de aktiviteter som dominerar 

lektionerna innehåller boll och att den estetiska verksamheten har avtagit (Eriksson m.fl. 2003). 

Vår senaste kursplan belyser värdet av rörelse till musik och där ordet boll inte ens går att finna. 

Trots detta är bollspel och bollekar de aktiviteter som får störst utrymme på schemat. Enligt en 

artikel i svensk idrottsforskning, som inriktar sig på genus och inaktivitet, redovisas resultat om 
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inställning samt deltagande på idrottslektionerna. Den bekräftar att den aktivitet som är vanligast 

på lektionerna är bollaktiviteter, vilka också är de aktiviteter som är populärast hos pojkarna. De 

aktiviteter som är populärast hos flickorna, dans och aerobics, kommer inte förrän på sjunde plats 

över de vanligaste aktiviteterna i idrott och hälsa (Eriksson, 2003, sid 30ff). Hur kan då 

bollaktiviteter få så stort utrymme?  

Lärarna kan motivera användandet av dessa aktiviteter genom att kursplanen belyser att 

eleverna skall ”utveckla förmågan att leka, motionera och idrotta på egen hand och tillsammans med andra ” 

(Lpo94). Dagens kursplan är utformad för att eleverna i första hand skall få kunskaper om hur 

god hälsa och god livs- och arbetsmiljö kan främjas. De skall lära sig och visa prov på att de kan 

ta hand om sin egen hälsa. Med detta upplägg skall det inte längre finnas några fysiska orättvisor 

mellan pojkar och flickor för att nå de högre betygen. Däremot får flickor statistiskt sett lägre 

betyg än pojkar i idrottsämnet. I Skolverkets rapport 2005 går det att se att flickor har sämre 

betyg än pojkar i idrott och hälsa. Det är fler flickor som inte uppnår godkänt och det är färre 

flickor som får väl godkänt eller högre betyg. 60 % av pojkarna uppnådde de högre betygen 

medan hos flickorna låg siffran på 50 %. Denna statistik är märklig eftersom flickor generellt har 

bättre betyg än pojkar i alla andra ämnen i skolan (Eriksson m.fl., 2005).  

Läroplanen har ett särskilt ansvar för att motivera och engagera de elever som är fysiskt 

inaktiva på sin fritid. Användning av aktiviteter som dessa elever undviker på sin fritid kan 

möjligtvis leda till större exkludering.   

 

Om undervisningen kommit att influeras av elevers och lärares fritidsintressen medför det 

vissa konsekvenser. I praktiken betyder det också att det är just de elever som är aktiva på 

fritiden, de ”redan frälsta”, som utövar störst inflytande, medan de elever som inte är 

aktiva på fritiden haft mindre att säga till om (Sandahl, 2005). 

 

 Är det då verkligen på det viset att bollaktiviteters vara eller icke vara i skolan bestäms av 

pojkarna. Är detta en aktivitet skapad av män för männen? 

 

Flickors attityder till bollsporter i skolan 

Angelöw (2000) beskriver att attityder uppfyller olika funktioner. En av dessa funktioner kan 

vara att tillfredsställa sina behov samt försvara sin självkänsla. Attityder bidrar också till att stärka 

vårt självförtroende samt försvara oss mot kritik. En ytterligare aspekt är att visa upp vilken 

person vi är och vad vi gillar- och ogillar. Däremot måste vi skilja på beteende och attityder. 

Angelöw förklarar att det är ofta som en persons handlingar inte avspeglar vilken attityd denna 

person har. Den aktuella situationen och sammanhanget jag befinner mig i kan vara en orsak till 

att mitt beteende inte avspeglar mina attityder. Eriksson (2003, sid 30ff) konstaterade att flickor 
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är mindre aktiva än pojkar och att pojkarna är mer intresserade av idrott och hälsa. Detta må 

stämma men finns det en koppling mellan val av aktiviteter och flickornas bristande engagemang?  

Redelius (2004) gjorde en studie där det än en gång visade sig att bollspel och bollaktiviteter 

var det mest förekommande momenten i skolan. Däremot angav både flickor och pojkar bollspel 

samt racketspel som de mest uppskattade aktiviteterna (pojkarna har dock en något högre 

procentsats). I en studie som gjordes i Jönköping 2007 av Mellberg och Uvesten (pojkar och flickors 

inställning till ämnet idrott och hälsa, 2007) visade att bollsporter överlägset var det roligaste 

momentet för flickor i årskurs 8. Gymnasieflickor var däremot måttligt intresserade av 

bollsporter i en samundervisning medan populariteten sköt i höjden i de klasser som använde sig 

av särundervisning. Här kan givetvis reliabiliteten diskuteras men oavsett urvalet i studien säger 

dessa differenser något om flickornas attityder och beteende till bollsporter i framförallt 

gymnasieskolan. Krävs det i så fall en särundervisning för att få flickor intresserade och 

engagerade av bollsporter?   

 

Gemenskap är viktig för flickor. Närhet och förtrolighet är viktigare än tävling och 

individualism. Gruppen är viktigare än den egna framgången. Dessa för flickor så viktiga 

egenskaper tas inte alltid tillvara inom idrotten (Flickors idrottsvärld i Larsson, 2003, sid 9). 

 

Detta uttalande gäller i första hand tävlingsidrotten men går helt klart att applicera till en 

skolmiljö. Eftersom skolidrotten historiskt sett inriktade pojkar i tävlings- och 

prestationsmoment och om vi nu anammar de könsroller som skapades under särundervisningen 

finns det anledning att tro att pojkarnas mer ”råa” attityder håller tillbaka flickorna.  

 

 

Damfotbollen i Sverige 

I idrottens jämställdhetsplan som kom ut 1989 konstaterades det att ”kvinnor och män har olika 

värderingar och olika intressen” (Larsson, 2003, sid 9). Det finns vissa idrotter som kan definieras 

som manliga, kvinnliga eller neutrala. De kvinnliga idrotterna brukar gemene man anse vara 

gymnastik, ridning, dans m.fl. Jag förstår om den ”gamla” synen på vilka idrotter som är 

acceptabla för kvinnor att utöva delvis lever kvar i vårt samhälle men är det nödvändigt att 

kategorisera idrotter som manliga eller kvinnliga? Fotboll är den bollsport som har överlägset 

mest licensierade spelare både på dam- och herrsidan. Enligt en undersökning gjord av 

Riksidrottsförbundet (RF) och Statistiska central byrån (SCB) 2007 hade fotbollen 185,000 

licensierade damspelare vilket är mer än dubbelt så många mot den näst populäraste bollsporten 

på damsidan, handboll (SvFF). Fotbollen är dock fortfarande en maskulin genusmärkt idrott 

(Grahn, 2010, sid 28).  
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Eva Olofsson publicerade 1989 den första doktorsavhandlingen om idrott ur ett feministiskt 

perspektiv som heter Har kvinnorna en sportslig chans? Där nämner hon att damfotbollens framväxt 

kan ses i ljuset för jämställd idrott. Signifikativt för damfotbollen är att spelet är identiskt med 

herrfotboll tillskillnad från gymnastiken där grenarna har differentieras efter kön (Larsson, 2003, 

sid 4). Vid en närmre titt på damidrotten under de senaste åren går det konstatera att Svenska 

damer har skördat stora internationella framgångar i idrotter som ur ett historiskt perspektiv inte 

anses vara kvinnliga. Många av dessa idrotter har blivit allmänt accepterade som neutrala sporter 

av samhället men fotbollen får alltså fortsatt kämpa mot den maskulina genusmärkningen.  

 Det finns ett flertal kvinnor i Sverige som har anpassat sig och anammat den ”manliga 

normen” och på så vis stridit mot den gamla kvinnosynen. Damkronorna tog OS-silver i Turin 

2006 (www.swehockey.se). De kvinnliga alpinåkarna har legat i framkant under flera år och de 

kvinnliga längdskidlandslaget har fått ett rejält uppsving de senaste åren. Damfotbollen har länge 

varit en av de mest respekterade kvinnliga bollsporterna i Sverige. Respekterad innebär i detta fall 

att kvinnorna så ”tidigt” som 1973 fick tillåtelse att utöva sin idrott på en elitnivå med ett 

organiserat divisionssystem (SvFF). I flera år har Sverige rankats som, och vilket de själva anser, 

världens bästa damfotbollsliga. Flera damspelare kan leva på sin idrott och de får stort utrymme i 

media. Kulmen för damfotbollen nåddes i Fotbolls-VM 2003 i USA där Sverige tog ett silver 

(www.svenskfotboll.se). Framgångar och förebilder brukar vanligtvis leda till att fler flickor får 

intresse för sporten och väljer att utöva den men kan det finnas tendenser till motsatsen i skolan? 

Denna koppling är givetvis inte syftet med studien och jag är medveten om att idrottslärarnas 

uppgift inte är att forma elitutövare men idrottsämnet skall ”väcka nyfikenhet och intresse” (Lpo94). 

Jag har så här på förhand svårt att tro att fotbollen i skolan höjer flickors nyfikenhet och intresse 

för sporten vilket i det långa loppet är en oroväckande utveckling för Sveriges status som en stark 

damfotbollsnation.    

 

Tidigare forskning över flickors förhållningssätt 

 Den tidigare forskning vilket min studie tar avstamp i har till största delen inriktat sig på idrott 

och hälsa i stort. Väl där har forskningen täckt in många bitar som utbudet av aktiviteter i skolan, 

inställningar till ämnet och framförallt genus. Däremot har jag ej hittat studier som preciserat sig 

på förhållningssätt till en enskild aktivitet. Detta intresserade mig vilket helt enkelt blev 

utgångspunkten till min studie. 

Många studier har gjorts för att belysa vilka aktiviteter som dominerar idrott och hälsa. 

Nationell utvärdering av grundskolan av Eriksson m.fl (2005) är en av dessa. Genomgående belyser 

studierna att bollsporter får störst utrymme i idrottssalen. Detta är för blivande idrottslärare ett 

välkänt faktum men verkar ändå vara svårt att få bukt på. Ett flertal uppsatser som jag tagit del av 

har inriktat sig på denna problematik och om det i värsta fall bidrar till ett ämne som gagnar 

pojkarna. Det finns ett antal forskare, bl a Håkan Larsson, som anser detta och har således 

http://www.swehockey.se/
http://www.svenskfotboll.se/
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inriktat sig på genus i idrotten vilket har varit till stor hjälp för grundarbetet i min studie. Just 

genus har länge varit ett populärt diskussionsområde i idrottsforskningen och huruvida det finns 

pojk- och flickidrotter. Koivula (1999) skrev Gender in sports där hon beskriver vilka idrotter som 

anses vara manliga, kvinnliga eller rent utav neutrala. I Svensk idrottsforskning (nummer 4-2010) fick 

fotbollen stort utrymme och där även damfotbollen blev uppmärksammad. Karin Grahn 

analyserade läromedel för tränarutbildningar och konstaterade att den manliga normen inom 

fotbollen återspeglades men utmanades även av en könsneutral hållning. Att få en kvinnlig norm 

inom fotbollen känns däremot avlägset eller rent utav omöjligt. Därför ställer jag mig skeptisk till 

om majoriteten av våra Svenska skolor intar en könsneutral hållning till fotbollen. Kort och gott, 

hur ser lärare på flickors förhållningssätt till momentet fotboll i ämnet idrott och hälsa? 
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Metod 

Forskningsdesign 

Detta är en beskrivande studie om huruvida flickor generellt intar statistrollerna under 

fotbollslektionerna. Redan vid valet av fall för min studie insåg jag att mina förutfattade meningar 

och erfarenheter av ämnet skulle komma att sätta stor prägel på studien. Jag har fått vara 

medveten om det kontextuella hänsynstagandet och har genom detta sökt svar på om det finns några 

ytterligare faktorer än mina egna förutfattade meningar som kan bidra till att förklara flickors 

förhållningssätt till fotbollen och huruvida lärarens lektionsupplägg bidrar till dessa 

förhållningssätt (Esaiasson, 2007, sid 140).  

Eftersom detta är en beskrivande studie har jag fått klassificera verkligheten. Jag har 

generaliserat och mer eller mindre dragit alla flickor över en kam. Den teoretiska konstruktion jag 

skapat har syftat till att innefatta alla de flickor som på ett eller annat sätt är inaktiva under 

fotbollslektionerna. Denna idealtyp har varit objektet för studien men de tillfrågade 

respondenterna har varit av en annan idealtyp (mer om det under urval). Jag anser att denna 

ungefärliga definition av det studerade objektet har varit en tillgång vid mina intervjuer där den 

inaktiva, lugna och timida (upprätthållande) flickan har stått modell för hela flickgruppen. 

(Esaiasson, 2007, sid 155ff).   

 Studien bygger alltså till stor del på extern validitet dvs. möjligheten att generalisera resultaten 

till andra fall (Esaiasson, 2007, sid 64). Genom användandet av extern validitet har jag fått ställa 

mig två frågor. 1. Vad är det för ett återkommande, generellt fenomen jag undersöker? och 2. 

Varför har jag valt att studera just de konkreta fall som jag gjort? Helt enkelt behövde jag fundera 

över om mitt val av metod var det bästa sättet att säga något allmängiltigt om flickors 

förhållningssätt till fotboll i skolan (Esaiasson, 2007, sid 176).   

Metodavsnitt 

Målet med studien är att belysa hur lärare ser på flickors förhållningssätt till momentet i skolan 

samt huruvida lärarens val av lektionsupplägg samt pedagogik bidrar till dessa förhållningssätt. Än 

en gång vill jag bara understryka generaliseringen av flickors förhållningssätt. Det finns alltid 

undantag och individer som faller utanför ramarna men en stipulering har gjorts och den idealtyp 

som skapades är objektet för studien. För att få svar på detta valde jag att arbeta med 

respondentundersökningar där svarspersonernas tankar och erfarenheter är studieobjektet 

(Esaiasson, 2007, sid 258). Dessa respondentundersökningar gjordes i form av samtalsintervjuer 

eftersom jag ”vill veta hur människor själva uppfattar sin värld” (Esaiasson, 2007, sid 285). Vid 

studerandet av tidigare uppsatser samt artiklar fann jag inga studier som preciserade sig på enbart 
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en specifik aktivitet. Detta gjorde att jag gick in i ett outforskat fält och kände att 

samtalsintervjuer var att föredra för att skildra människors verklighet. Att utgå från människors 

vardagserfarenheter är på många sätt ett signum för samtalsintervjun likväl när vi ger oss in på ett 

outforskat fält samt när vårt syfte är att utveckla teorier eller begrepp (Esaiasson, 2007, sid 286). 

Kvales beskriver en kvalitativ forskningsintervju som ”en intervju vars syfte är att erhålla beskrivningar 

av den intervjuades livsvärld i syfte att tolka de beskrivna fenomenens mening” (Esaiasson, 2007, sid 286 ). 

Jag ville helt enkelt komma åt människors egna uppfattningar eller föreställningar om idealtypens 

förhållningssätt till fotbollen i skolan.   

Med detta i ryggen och med en förtröstan om att detta var rätt metod att använda sig av i ett 

så här tidigt stadium av ett forskningsfält lades stor vikt vid valet av respondenter. Mina 

samtalsintervjuer blev fem till antalet eftersom likvärdiga resultat lyftes fram från alla dessa fem. 

Esaiasson (2007, sid 292) beskriver att samtalsintervjuer skall fortsätta att göras till dess att 

teoretisk mättnad har uppstått. Genom mina respondenters snarlika svar anser jag att fem 

samtalsintervjuer var tillräckligt för att styrka min studies reliabilitet.  

Intervjuerna samt intervjuguide 

Det kontextuella hänsynstagandet har jag framförallt infört i min intervjuguide där tonvikten 

har legat på lärarens roll för att få flickorna aktiva snarare än mina förutfattade meningar. Ett 

neutralt perspektiv har intagits vid intervjutillfällena. Detta för att intervjuareffekterna inte ska få 

så stort genomslag och där jag på bästa sätt försökt undvika medveten påverkan såväl som 

omedveten påverkan (Esaiasson, 297, sid 265). Intervjuerna är av en halvstrukturerad art där jag 

har utgått från tematiska frågor där utrymme för följdfrågor har funnits beroende på åt vilket håll 

respondenten valt att gå. Dessa tematiska frågor behandlar alltså mina förutfattade meningar om 

ämnet. Identiska frågor har ställts till alla mina respondenter där jag i efterhand har haft i uppgift 

att finna mönster i deras svar för att få fram någon form av sanning gällande mina 

frågeställningar.  

Procedur 

Alla mina respondenter har jag tagit kontakt med via mail eller telefon och därigenom bestämt tid 

för intervjuerna. Intervjuerna har i alla fem fall spelats in på diktafon. Detta har skett i samråd 

med respondenterna och genererade att jag på ett enklare sätt kunde vara delaktig i dialogen och 

styra den åt önskat håll. Fyra av intervjuerna har skett öga mot öga där respondenterna själva har 

fått bestämma över miljön där intervjuerna ägt rum. Den femte intervjun skedde via telefon vilket 

innebär att jag vid analysen av mitt material därifrån har fått vara medveten om avsaknaden av 

kroppsspråket. Detta har inte varit något större problem eftersom respondenten visade sig vara 

väldigt målande i sina beskrivningar.   
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Bearbetning av material 

Svaren från intervjuerna har jag lyssnat igenom och dikterat ner. Dikteringen har gjorts i en mer 

sammanfattande form förutom när citat har nyttjats. Det relevanta materialet från intervjuerna 

har sammanställts och jämförts för att få fram en verklighet gällande skolidrotten. Denna 

verklighet har klassificerats i underrubriker där olika aspekter av mitt studerade fenomen på ett 

enklare sätt går att urskilja. Kort och gott är dessa underrubriker likvärdiga med de tematiska 

frågor som ställts.  

I sammanställningen av intervjuerna samt vid de citat jag använt mig av har jag intagit ett 

hermeneutiskt synsätt när jag analyserat materialet. Jag kan genom min förförståelse för 

fenomenet bättre förstå vad mina respondenter uttrycker (Thurén, 2007). Min förförståelse i 

detta fall kommer från de VFU-perioder jag har haft samt av mina erfarenheter från min egen 

skoltid. Analyserna ansågs vara klara när, som jag nämnt tidigare, teoretisk mättnad nåddes. Den 

omedvetna påverkan går självfallet att diskutera i och med det kontextuella hänsynstagandet och 

att mina förutfattade meningar har stått modell för de tematiska frågorna. Jag har försökt att på 

bästa sätt inta en neutral ställning till ämnet vid både intervjuerna samt analyserandet av dessa.  

 

Urval 

Anledningen till mitt urval av respondenter grundar sig i att jag i första hand ville ha kvinnliga 

åsikter och synpunkter på denna i mångas ögon ”manliga” värld. Esaiasson (2007, sid 260,292) 

tar upp ”intensitet i urval” och att det är en viktig faktor vid samtalsintervjuer. Ett noggrant utvalt 

urval av respondenter är viktigt och jag anser att mina samtalsintervjuer grundar sig i just detta. 

Fem intervjuer gjordes innan jag ansåg att teoretisk mättnad hade uppnåtts. Alla dessa fem var väl 

utvalda och hade en speciell relation till fotbollen eller till skolan.  

 De tre sistnämnda respondenterna (finns en beskrivning av respondenterna längre ner) tog 

jag kontakt med eftersom jag såg ett värde i att få insikt i hur dessa tjejer upplevde fotbollen i 

skolan. Alla tre har nämligen brutit mot den ”manliga normen” och gett sig in i en 

mansdominerad värld. Dessa flickor är alltså raka motsatsen mot den idealtyp som studien ska 

beskriva. Anledningen till valet av dessa respondenter grundar sig i att jag ansåg att deras insikter 

vägde tyngre än mot dem som själva har undvikt fotbollen i skolan (min studerade idealtyp). Jag 

hade en förhoppning om att deras kunskaper om hur fotbollen bedrevs i skolan skulle ge mig 

stor förståelse för flickors inaktivitet. Jag antog att dessa respondenter bar med sig erfarenheter 

både från de aktivas perspektiv men även genom kontakt med sina kvinnliga klasskamrater som 

kommit att undvika fotbollslektionerna fått inblick i varför och hur denna inaktivitet utvecklat 

sig.  

Mina två förstnämnda respondenter valde jag eftersom jag ville få åsikter från lärare med stor 

erfarenhet av ämnet och hur man ska reducera min idealtyps inaktivitet under fotbollslektionerna. 
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Genom valet av dessa två kom jag åt något som Esaiasson (2007, sid 293) beskriver som maximal 

variation. Med maximal variation menas att intervjupersonerna skall representera många olika 

erfarenheter som skall komma till tals i undersökningen. Utöver aspekterna om olika kön på 

lärarna samt olika åldrar på eleverna de undervisar fick jag även här en bild av stads- kontra 

landsortsskola.  

 

Avgränsningar 

Som jag nämnt så ville jag få åsikter från lärare med stor erfarenhet av ämnet samt av flickor som 

gått emot den ”manliga normen”. Mina slutliga respondenter blev personer där jag visste att deras 

kunskaper om ämnet skulle bli en tillgång. Detta gjorde i sin tur att jag fick åsidosätta potentiella 

kandidater till studien. Dessa kandidater innefattade framförallt flickor som själva haft måttligt 

positiva erfarenheter av fotbollen i skolan. Detta för att jag ansåg att deras kunskaper troligtvis 

skulle vara mer preciserade på inaktiviteten och jag vill åt en mer övergripande kunskap om 

fotboll. Det innefattade även lärare där jag inte varit säker på om deras kunskaper skulle ha blivit 

till användning för studien. Jag är medveten om att möjliga åsikter av vikt för studien kommit att 

ignoreras vid mitt val av intensitet i urval men av tidsskäl tog jag alltså kontakt med säkra kort i 

förvissning om att de skulle bidra med starka åsikter om ämnet. Lyckligtvis har inga respondenter 

avsagt sig medverkan i studien utan min intensitet i urval gav resultat.  

 

Presentation av deltagarna i studien 

Jag har valt att låta mina respondenter vara anonyma i studien. Inte för att detta krävdes från 

deras sida utan för att jag kände att deras identiteter var irrelevanta för studien. En annan aspekt 

var att jag i ett tidigt stadium kände att anonyma svar troligen skulle generera uppriktigare och 

personligare svar från mina respondenter. Nedan kommer en presentation av mina respondenter 

där beskrivningar av deras gebit samt koppling till ämnet läggs fram. Min motivering till varför 

just dessa personer valdes finns att läsa ovan.  

 

Respondent A (RA) är en kvinnlig idrottslärare med runt 20 års erfarenhet av yrket. Hon arbetar för 

närvarande i Uppsala och har stor erfarenhet av gymnasieelever i en stadsmiljö.  

Respondent B (RB) är en manlig, nyligen pensionerad idrottslärare. Han har arbetat större delen 

av sitt verksamma liv på en högstadieskola i en landsort i Västergötland .  

Respondent C (RC) är en idrottslärarkandidat som studerar i Uppsala. Hon har stor erfarenhet 

av både fotboll som aktiv och i skolan. I och med hennes medverkan får jag en insyn i hur hon 

har betraktat flickorna under både sin skoltid samt under sina VFU-perioder..  
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Respondent D (RD) är en kvinnlig elitfotbollsspelerska. Hon har studerat på fotbollsgymnasium 

och har fotbollen som yrke. Hon har utöver att vara aktiv både läst fotbollstränarutbildning på 

Göteborgs Universitet samt arbetat på ett fotbollsgymnasium.  

Respondent E (RE) är även hon elitfotbollsspelerska och har likt RD både studerat och arbetat 

på ett fotbollsgymnasium samt har en tränarlicens. Valet av dessa två gjordes i förhoppning om 

att de satt inne på stora kunskaper om fotbollen och hur den bör undervisas för att gynna alla 

flickor.  

Forskningsetiska reflektioner  

Alla fem respondenter har blivit tydligt informerade om syftet med studien och att de deltar i 

en vetenskaplig studie (så kallat informerat samtycke). De är väl medvetna om att de deltar 

frivilligt och med full anonymitet. Nackdelen med anonymitet är att vissa undersökningar inte blir 

trovärdiga om man inte kan ange källan (Esaiasson, 2007, sid 290). Dock anser jag att denna 

studie inte är av sådan art.  

Eftersom jag har bandat samtalsintervjuerna har respondenterna även där fått tagit ställning till 

om de velat bli bandade eller ej. Jag har även gjort de uppmärksamma på att de bandade 

materialet enbart används till denna studie och sedan raderas. Fördelen med bandat material är att 

mina respondenter inte behöver rädas att bli felciterade utan att deras synpunkter kan dikteras 

utan att på något sätt bli manipulerade. Min intervjuguide innehöll inga frågor som på något vis 

kunde kännas integritetskränkande samt att alla mina respondenter var myndiga så intervjuerna 

kunde med lätthet genomföras utan någon målsmans tillåtelse.   
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Resultat 

Som nämnt tidigare är fotbollen den största bollsporten i Sverige. De flesta har någon relation 

till sporten och vet på det stora hela hur den fungerar. Den vida kunskapen av sporten bland 

eleverna kan utan vidare reflektioner tyckas vara ett privilegium för lärarna. Verkligheten kan se 

annorlunda ut. Sportens popularitet och ständigt mediala uppmärksamhet tenderar att bilda 

barriärer mellan de som utövar sporten på fritiden kontra de som i väldigt små doser har kommit 

i kontakt med sporten rent fysiskt. Skillnaderna mellan dessa två grupper är större i fotbollen än 

våra andra bollsporter. ”Många andra sporter som t ex basket är nivån jämnare men i fotboll är skillnaderna 

så stora” (Respondent C). Andra bollsporter, som t ex basket, har betydligt färre utövare i 

föreningslivet, därav jämnare kunskaper och prestationer i idrottssalen. Men hur ser egentligen 

fotbollslektionerna ut i de Svenska skolorna och vad bidrar till att flickorna har svårt att hävda sig 

i denna aktivitet? Nedan kommer en sammanställning där mina tematiska frågor har fått bilda 

underrubriker och där mina respondenters svar lyfts fram.  

Hur lämplig är fotbollen i skolan? 

När det gäller fotbollens lämplighet i skolan anser respondent A att det är ett bra sätt att träna 

andra kvaliteter som kondition, intervallträning samt koordination i fötterna som hon tycker att 

killar generellt har svårt för. Målet är inte att eleverna ska bli bra i fotboll utan att utveckla andra 

kvaliteter där fotbollen som redskap kan vara ett bra sätt att uppnå dessa mål. Hon belyser en 

viktig roll hos idrottslärarna och det är att ge de elitsatsande eleverna komplementträning i skolan 

för att de ska hålla i sin sport på fritiden. ”Varför ska jag spela fotboll i skolan? Nej det ska du inte, du 

ska träna vattengympa eller hålla på med balett för att du ska hålla för att spela fotboll på fritiden” 

(Respondent A).  

Respondent D menar på att fotbollen inte får så många att vara delaktiga. ”Oftast var det de 

duktiga som gjorde allting medan de lite sämre bara stod på planen och aktade sig” (Respondent D). Många 

av mina respondenter har ett brinnande intresse för fotbollen men tycker trots detta inte att 

fotbollen är lämplig vid ett sådant upplägg som respondent A beskriver som ”jag kan döda lektionen 

genom att slänga in en boll och gå och fika”.  

RB tycker att de aktiviteter som ska få stort utrymme i skolan är beroende av 

idrottstraditionerna i området man undervisar i. I hans fall var fotboll en av dessa aktiviteter. Likt 

RA belyser han fotbollen som ett större användningsområde än själva spelet. När målet med 

lektionen dock är att utveckla färdigheter i fotboll belyser han vikten av teknikträning. ”Det är 

väldigt viktigt med teknikträningen och att flickorna lär sig det först så att de kommer upp i nivå med killarna 

för då kan de nästan vara med på samma villkor (Respondent B). 
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Olika pedagogiker för olika kön? 

Att nästan vara med på samma villkor är dock ingen nödvändighet eftersom idrottslärarna ska 

”skapa förutsättningar för alla att delta i olika aktiviteter på sina egna villkor” (Lpo 94). Frågan är då om 

flickorna kan delta på sina egna villkor när pojkarna verkar ta över och styr och ställer under 

dessa lektioner? Finns det rent utav utrymme för olika lektionsupplägg och finns det pedagogiker 

eller arbetssätt som passar det ena eller det andra könet bättre?  

”Än dam är inte nöjd förrän hon kan det. Killarna vill gå vidare snabbt och få stimulans men tjejen måste bli 

nöjd innan hon gå vidare” (Respondent A). Detta håller RB med om och lyfter även fram att ”tjejerna 

vill kunna en övning riktigt ordentligt innan de går vidare och är mycket hårdare mot sig själva än vad killarna 

är” (Respondent B). Denna impulsivitet bland pojkarna gör att de hinner prova på fler övningar 

men inte nödvändigtvis med bättre resultat, menar RB.”Killarna vågar prova på mer saker än flickorna 

och man hade önskat att flickorna hade tagit för sig mer och testat saker fastän att de inte kan de” 

(Respondent B).  

Pojkarnas impulsivitet tar sig även uttryck i övningar där RD förklarar att flickor ifrågasätter 

varför man gör en övning och vad de ska lära sig av den medan killar kör på utan att fundera så 

mycket över mål och mening. Detta styrks av RE som beskriver att ”absolut så frågar tjejer mer och 

undrar varför vi gör vissa saker och vad målet är med vissa övningar. Killarna ifrågasätter snarare i försök att 

sätta dit mig medan tjejerna frågar för att lära sig” (Respondent E). Men finns det andra metoder eller 

områden där flickor generellt är ”starkare” än pojkarna? 

 

Ska man förklara en övning har killarna väldigt svårt att lyssna och förstå den medan tjejerna 

fattar direkt. Med killar behöver man mer praktisk instruktion. De behöver få pröva på för 

att lära sig medan tjejer klarar sig bra med bara den muntliga instruktionen (Respondent D).  

 

Skillnader i hur mottagliga de olika könen är för muntliga instruktioner har flera av 

respondenterna åsikter om. ”Flickorna är bättre på at ta in instruktioner och är mycket noggrannare” 

(Respondent B). RE ansåg att pojkarna ofta tror att de vet och kan bäst och att det finns en stor 

dos prestige hos pojkarna. Detta håller RD med om och tycker att det är svårare att lära ut saker 

till pojkar eftersom de inte är lika öppna för att ta till sig instruktioner utan kör hellre på med 

deras egna metoder vilket de ofta tror är de bästa. En annan aspekt av pedagogiken tar RA upp 

och det är terminologin. Inte bara det att flickorna är duktigare på att ta muntliga instruktioner. 

De lägger större vikt än pojkarna vid hur dessa instruktioner sägs.    

 

Som lärare måste du vara flerspråkig så det gäller att tänka på sin terminologi. Om jag pratar 

till en kille så hör han det jag säger men om jag pratar till en tjej så tolkar hon in mycket 

mellan raderna vilket jag måste tänka på innan jag för en dialog med en elev (Respondent A).  
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Denna skillnad mellan könen är värd att reflektera över för den kan vara av stor vikt för 

harmonin i klassrummet. RB förklarar också att sammanhållningen i gruppen hänger mycket på 

om han är positiv eller inte. Detta är givetvis ingen revolutionerande insikt men hur vi 

emotionellt framställer oss själva och de aktiviteter vi ska lära ut är av stor vikt för elevernas 

motivation och prestation antyder RB. I och med klara besked gällande de olika könens styrkor 

och svagheter kände jag en obligation att snudda vid ett lite tabubelagt område i skolan, nämligen 

särundervisning.   

 

Är särundervisning ett bra alternativ? 

Resultatet från Mellberg och Uvestens (2007) studie där intresset för bollsport verkligen tog 

fart för flickor i en särundervisning fick mig att fundera. Gynnar det flickorna att få utöva 

bollsporter skilt från pojkarna och bland sina jämlika? Respondent A anser att en särundervisning 

kan vara att rekommendera vid matchsituation eftersom flickorna har en justare attityd mot 

varandra och kan i den miljön få mer tid med bollen. ” I framförallt fotboll och handboll är 

särundervisning ett bra alternativ men absolut inte annars. Flickorna höjer sig nämligen när de får spela med 

varandra och sen kan man slussa in dem med killarna” (Respondent B).  

 

Dock skall vi som lärare inte stirra oss blinda på könen utan på individerna. Ett bra alternativ 

är att nivågruppera där de som vill spela lite lugnare får göra det. Detta val skall eleverna få ta 

helt själva för att undvika diskriminering. (Respondent A).   

 

”Bara för att man har en särundervisning betyder inte det att man inte ser till förutsättningarna utan tvärtom, 

man ser till förutsättningarna när man delar upp dem” (Respondent C). RC belyser också vikten av att 

inte dela upp klassen efter kön utan efter erfarenheter vilket hon tycker att många lärare är lite 

rädda för och borde kunna nyttja i vidare utsträckning vid fler aktiviteter.  

Respondent D beskriver sina idrottslektioner och förklarar att i en grupp med starka killar så 

gömmer sig tjejerna betydligt mer än om de skulle ha spelat mot varandra. ”Jag tror att man 

utvecklas bättre i en miljö som är jämn” (Respondent D).  

 

Många elever räds idrottslektionerna och vi hade några tjejer som aldrig var med på idrotten 

när fotboll stod på schemat. Om en fungerande nivågruppering hade nyttjats i vår klass 

under dessa lektioner kan jag garantera att dessa tjejer hade deltagit (Respondent D).  

 

Fördelen med en uppdelning som bygger på erfarenheter menar mina respondenter vara att 

alla kommer vara med och röra på sig när nivån är jämn. ”Man passade ju inte till en person som inte 

ville vara med” (Respondent E). RD ser ingen direkt nackdel med att nivågruppera så länge som 

uppdelningen inte bidrar till någon diskriminering (Respondent D).  
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Vilka fördelar finns det med särundervisning? 

RE har också svårt att finna några direkta nackdelar med en särundervisning och menar på att 

tjejerna har så låg status i killarnas ögon så att få spela med bara tjejerna och få den tryggheten 

gör att alla kommer vara med samt att det kan generera en stark tjejgrupp som alltid annars har så 

låg status. ”Det blir mycket jobbigare när killarna kommer in i bilden” (Respondent E). Utöver den 

aspekten att stärka flickorna med hjälp av särundervisning och låta de spela mot sina jämlika och 

på samma premisser är respondent B den enda som pratar om skaderiskerna vid en 

samundervisning. ”Skaderisken är större för flickorna än för pojkarna och vissa flickor har inte riktigt den 

balansen som krävs på grund av att de inte har spelat fotboll” (Respondent B).  I kursplanen för idrott 

och hälsa står det att idrotten skall ”utveckla gemenskap och samarbetsförmåga samt förståelse och respekt 

för andra”. Ändå är alla mina respondenter eniga om fördelarna med en särundervisning vid 

fotbollslektionerna.  

 

Fotboll är fortfarande en killsport om man kör samma undervisning men delar man upp dem 

mellan könen tycker flickorna att det är mycket roligare och då vågar de mer. Flickorna 

kommer att ta ett steg tillbaka i en samundervisning men har man delat upp dem är det full 

aktivitet. Är det kamp om en boll så låter flickorna ofta pojkarna vinna den kampen och 

hoppar undan ibland. Detta gör vissa för att de är rädda för skador och de tycker helt enkelt 

att killarna inte tar hänsyn. Flickorna får inte heller tillräckligt med passningar och pojkarna 

passar bara varandra (Respondent B).  

 

När detta unisona vurmande för särundervisning tog fart frågade jag mina respondenter hur 

de flickor som bryter mot den ”manliga normen” och besitter färdigheter likt pojkarna, om än 

inte bättre, bör behandlas. Övervägande är mina respondenter positivt inställda till att låta dessa 

flickor spela med pojkgruppen om de själva vill detta. ”Den tjejen som är lika bra som killarna ska 

givetvis kunna spela med pojkarna för att visa de andra tjejerna att det går att tävla emot dem men hon ska också 

vara med i tjejgruppen för att lyfta och stötta dem” (Respondent B). Här menar RB att vi som lärare har 

en svår balansgång framför oss men det är även det som gör yrket så komplext och stimulerande.  

”Det blir lite mer ömsesidigt när tjejer spelar och mer tävlingsinriktat bland killar” förklarar RC och 

förklarar att hon mycket hellre spelade med pojkarna i skolan för att komma åt denna 

tävlingsinstinkt. Alla mina tre respondenter som är uppväxta med fotbollen beskrev att om de 

fick välja var det hellre med i pojkgruppen och RA och RB är eniga om att låta dessa flickor få 

välja.   
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Lärarens betydelse för aktiva flickor? 

Fotboll är en aktivitet som kräver ordentlig styrning av läraren (Respondent A). Som jag sagt 

så är många elever bra på att spela fotboll vilket gör gapet till de mindre bra väldigt stort. Här har 

läraren några val att ta ställning till. Antingen bedriver man en särundervisning eller så låter man 

teknikövningar disponera den mesta av lektionstiden. ”Oavsett om du är elit eller nybörjare måste jag 

hitta övningar som passar alla” (Respondent A). ”Fotboll har många haft med sig sen de va riktigt små så 

skillnaderna blir så stora. Där måste man lägga in teknikövningar så att alla får vara med och de brukar de 

tycka är kul (Respondent B).       

Det finns även en möjlighet för lärarna att använda sig av de fotbollskunniga eleverna för att 

de ska bidra med sina kunskaper till resten av klassen. ”Låter du eleverna som kan fotboll ta hand om 

vissa fotbollslektioner och låter dem lära ut det till resten av eleverna tror jag att du kan få en bättre 

sammanhållning” (Respondent C). Det ges en möjlighet för alla att känna sig inkluderade i 

lektionen vid ett sådant upplägg förklarar RC. 

Jag ser ett mönster i svaren när det gäller upplägget av fotbollslektioner. Läraren har en 

förmåga att ofta kasta ut en boll och låta eleverna ta hand om resten. ”I alla andra bollsporter 

inkluderade läraren teknikövningar och smålagsspel i lektionerna men man kanske tar för givet att alla ska 

kunna spela fotboll eftersom det är en så stor sport i Sverige” (Respondent D). ”Man körde inte några 

övningar i fotboll utan vi spelade bara men i basket och volleyboll var det noggranna instruktioner i hur man 

skulle stå och kasta osv.” (Respondent E). ”Läraren tog inte hänsyn utan han körde så ofta med att bara 

slänga in en boll” (Respondent C). Detta upplägg anser RB vara förkastligt och i mångt och mycket 

tjänstefel. Det är inte konstigt om flickorna räds dessa lektioner när denna metod nyttjas. RB har 

genomgående under sitt verksamma liv lagt stor vikt vid gemenskapen och respekten för att vi 

alla är olika. Samhörighet föder framgång menar han på.  

 

Vi måste få killarna att förstå att det inte bara är att vinna som räknas utan att samhörigheten 

föder framgång. I nian har man fått pojkarna att förstå vad som är viktigt med skolidrotten. 

Du kan vara bäst på att passa eller på att ge flickorna stort förtroende och plats. Att vinna är 

inte det primära i skolan. Det får de i så fall tävla för i föreningsidrotten. När man lärt 

killarna detta och det fungerar i praktiken får man ett mycket bättre resultat i spelet. Kan 

man även lyckas höja den eleven som är ”sämst” så höjer man hela klassen (Respondent B).   

 

RC lyfter fram användandet av varianter när det kommer till fotboll. ”Fotboll är ju så stort så kan 

man det kan man det oftast bra så ge dem nåt handikapp. Spela med fel fot t ex. Passa ett antal pass innan man 

får göra mål och att man inte få skjuta utan måste rulla in bollen i mål bland annat” (Respondent C). 

Genomgående belyser alla respondenter vikten av att ha en progression i lektionerna för att 

inkludera alla. ”Om man hade haft teknikövningar först hade åtminstone alla elever uträttat någonting under 

fotbollslektionen och känt sig nöjda och duktiga med det” (Respondent D). Detta har RA använt sig av i 
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sin undervisning men menar på att det tog några år innan hon fann en fungerande modell för 

fotbollen i skolan.  

 

Där är min skyldighet att förklara varför min undervisning ser ut som den gör och då köper 

de flesta det och du måste tidigt klargöra skillnaden mellan idrott i skolan och på fritiden. 

Genom att motivera varför vi spelar fotboll idag, vilka vinsterna är av fotboll och vilka 

hälsoeffekter de når kommer jag nå alla eleverna (Respondent A).  

 

Hur ser förväntningarna ut på flickorna? 

”Man får vara lite mjukare och inte riktigt ha de kraven på flickorna” (Respondent B). Flera 

respondenter påstår att de manliga lärarna generellt är mycket hårdare mot pojkarna. RC förklarar 

att det var precis som om han förutsatte att pojkarna skulle vara bättre på idrott än flickorna. 

Detta är en åsikt som styrks av fler respondenter. ”Man var hårdare mot killarna och förväntade sig mer 

av dem. Det daltades väldigt med tjejerna framförallt om det var en manlig lärare” (Respondent D). ”Vi hade 

en ganska resultatinriktad lärare så lite hårdare mot killarna var han allt samt att han hade svårt att motivera 

för tjejerna varför de skulle vara med utan han hotade snarare med betyg” (Respondent E). Detta daltande 

avfärdas av lärarna (RA samt RB) men respondent B belyser skillnader i hans pedagogik mellan 

könen och förklarar att ”du bör vara lite mjukare när du har med flickor att göra och ha lite mer förståelse 

och den förståelsen måste du försöka lära pojkarna”.  Vad han menar är att de fysiska skillnaderna är 

stora vid vissa aktiviteter samt att man får ha överseende med flickors menstruation. Dessa 

empatiska egenskaper menar RB att vi måste överföra till pojkarna för att kunna uppnå en 

harmoni och gemenskap i idrottssalen.  

RA menar på att hon har en fördel eftersom hon är tjej och har därför lättare att ställa krav på 

både pojkarna och flickorna. Många lärare har tillåtit flickor att inte vara delaktiga under 

fotbollslektionen och istället låtit dem gå till gymmet. Väl där har de bara suttit och pratat vilket 

lärarna har vetat om men inte gjort något åt. Respondent D antydde att läraren nog var rädd att 

de inte skulle komma tillbaka till lektionerna om han började ställa lite krav på dem. Det 

uppenbara daltandet med flickorna är det som genomsyrar mina respondenters svar. RD 

utvecklar detta resonemang och konstaterar att läraren inte såg till kön utan till individen. De 

elever som var duktiga fick större krav på sig vilket allt som oftast var pojkarna när det gällde 

fotboll. ”Han var hårdare mot pojkarna och mot mig för han visste att jag var duktig och då kunde han ställa 

lite krav”  (Respondent D). 
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Hur tar sig inaktiviteten uttryck?  

I och med mina observationer av inaktiva flickor var detta ett givet samtalsämne med mina 

respondenter. Min egen uppfattning var att flickor i större utsträckning höll sig undan under 

fotbollslektionerna än andra lektioner. Stämde mina antaganden och hur såg mina respondenters 

uppfattningar ut? Jag citerade RB tidigare där han förklarade att fotboll var en av de få aktiviteter 

där särundervisning verkligen var att föredra. Detta eftersom flickorna annars håller sig undan. På 

vilket sätt blir då flickorna inaktiva och stämmer det att denna problematik är större i fotboll än 

andra bollsporter?  

  Inaktiviteten hos de flesta flickor kan summeras till tre varianter. Den första varianten var att 

de helt struntade i att delta i fotbollen och istället gjorde andra aktiviteter såsom promenad eller 

gym. I den andra varianten deltog de men i väldigt måttlig grad. I detta fall undvek de bollkontakt 

och flyttade på sig i förmån för de andra eleverna. De lät de andra motiverade eleverna spela och 

hittade en yta på planen att ”gömma” sig på. Den tredje och sista varianten var att de påstod sig 

vara lite skadade eller att de hade mens och satt helt enkelt bredvid och tittade på hela lektionen.  

Att vara skadad menade respondent E kom och gick lite grann. Dessa skador eller 

menstruation fanns inte i samma utsträckning vid andra aktiviteter. Elever kunde vara med första 

halvan av lektioner för att sedan få väldigt ont om fotboll var planerat för resten av lektionen. 

Detta håller respondent A med om och säger att det var många som fick ont i knäna helt plötsligt 

när det var fotboll. Detta manipulerande med skador var betydligt vanligare vid fotboll. ”Basket 

var alla med på men det var just fotboll som de hoppade över” (Respondent E). 

Vilka är anledningarna till inaktivitet? 

Andledningarna till flickornas inaktivitet påstår samtliga respondenter bero på rädsla. Rädsla 

för hårda sparkar och fall men framförallt för att inte räcka till och då bli utpekad om man missar 

(Respondent A). Många flickor har utvecklat vattentäta skyddsmekanismer för att undvika denna 

självutlämnande aktivitet och en av dessa skyddsmekanismer är att vara bollrädd. Missförstå mig 

inte nu, givetvis finns det elever som är bollrädda men RC menar på att det gick inflation i att 

vara bollrädd under hennes skoltid. ”Framförallt på högstadiet var det lätt för många tjejer att påstå att de 

va rädda för bollar för att minimera risken att göra bort sig under lektionerna” (Respondent C). 

RD tror att man som tjej inte vill förstöra och att man är rädd för att inte räcka till. Dessa 

rädslor får eleverna att undvika fotbollslektionerna för att på det viset garantera att de inte gör 

bort sig. ”Vissa tjejer var med i alla andra bollsporter men när det va fotboll gick de iväg eller bara stod still och 

aktade sig och lät resten spela” (Respondent D). Likvärdiga resultat gav respondent E och förklarade 

att tjejerna hade en större förmåga att få ont så fort det var fotboll och undvek lektionen på det 

viset. ”De tyckte inte att de var kul. De försökte lite men när de gjorde lite ont så gick de iväg. Vi hade en 

väldigt slapp lärare så det var okej om de gick iväg” (Respondent C).  
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Hur undviker man inaktivitet? 

RA berättade att om hon som lärare inte styr upp fotbollslektionerna kommer de flickor som 

inte spelar fotboll på fritiden ikläda sig statistrollerna. Risken för detta är betydligt större om 

lektionen innehåller matchmoment. Däremot undviks detta scenario när bollen nyttjas som ett 

redskap för andra övningar samt att smålagsspel bedrivs (Respondent A). Avsaknaden av 

teknikövningar i just fotboll menar alla respondenter hämma flickor utveckling. För att få 

flickorna aktiva måste teknikövningar införas i lektionerna. De behöver lära sig grunderna och 

utveckla kunskaper om fotboll utanför själva matchmomentet. RE anser att bristen på 

teknikövningar var en bidragande faktor att deltagandet minskade bland flickorna. ”Det är viktigt 

att de får lyckas och de hade de gjort om vi hade kört övningar” (Respondent E).  

Väl vid rädslan att misslyckas, som RB påstår är betydligt högre hos flickorna än hos pojkarna, 

är det viktigt att i ett tidigt stadium få en sammansvetsad elevgrupp. En miljö där alla individer 

känner sig trygga och där rädslan att misslyckas är reducerad. ”Tjejerna är mer rädda för att misslyckas 

än killarna så där har man mycket att jobba med för att få dem att våga prova nya saker” (Respondent B). 

Jag skrev tidigare att samhörighet föder framgång vilket alla respondenter skriver under på. ”Det 

är väldigt viktigt att få alla att känna sig trygga i sig själva och inte vara rädda att misslyckas” (Respondent 

D).  

 

Innebär hög status högt deltagande? 

RD tror att inaktiviteten beror på popularitet och status och belyser exempel på flickor som 

var väldigt aktiva på lektionerna trots bristande färdigheter i fotboll. ”De va alltid med och brydde sig 

inte om de klantade till det eftersom de va väldigt omtyckta i gruppen” (Respondent D). Detta har även RB 

visat exempel på och förklarar att ”det finns många flickor som är med för fullt men som inte är några 

stjärnor men de är trygga i sig själva och vågar misslyckas” (Respondent B). Även RE lägger stor vikt vid 

status och hierarkier i klasserna som ett sätt att förklara inaktiviteten bland vissa flickor. ”Spelade 

du fotboll så hade du den statusen att du vågade säga till och blev inte tillsagd på samma sätt av de andra i 

klassen” (Respondent E).  

RE menar på att det var killarna som bestämde vilken position flickorna skulle spela på samt 

att de hade en förmåga att trycka ner de lite svagare tjejerna vilket emellanåt resulterade i att dessa 

flickor undvek fotbollslektionerna. ”För killarna är det individuella större än gruppen, tjejerna däremot är 

bättre på att se till gruppens bästa” (Respondent E). Tjejerna har en mognare inställning framförallt på 

högstadiet och är väldigt måna om att sina klasskamrater är med och mår bra. Killarnas fokus 

ligger i mångt och mycket på att vinna och ibland verkar de helt sakna empatiska egenskaper 

(Respondent E). 

”Killarna hörs och syns och de imponerar lite klantigt på flickorna ibland genom att skrika och springa runt 

och det kan nog vissa flickor bli lite rädda för” (Respondent A). Pojkarnas sätt att hävda sig under 
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lektionerna och då framförallt i fotboll som många pojkar är duktiga i hämmar alltså flickornas 

deltagande och rent utav skrämmer vissa. Som nämnt tidigare genererar matchsituationer i fotboll 

hög fart och tufft spel och behärskar eleverna detta får de stor respekt och status av de resterande 

eleverna för att tolka mina respondenter. Det är inte bara det att hög status bidrar till högt 

deltagande utan de kan genom högt deltagande få hög status i klassen menar RB. ”Vågar flickorna 

ta för sig så kommer de få status av resten i klassen” (Respondent B).  

 

Är det status att vara pojkflicka? 

Även jag, trots ihärdiga försök att hålla mig så neutral som möjligt, tar till mig och använder 

mig av uttryck som strider mot ett jämställt idrottsämne. Att vara pojkflicka har använts legitimt i 

idrottssammanhang om flickor som har vandrat in på, historiskt sett, manlig terräng. Jag har 

godtagit denna definition av de fotbollsspelande flickorna eftersom jag anser att det inte längre är 

en nedlåtande definition. Många av mina respondenter har även beskrivit sig som pojkflickor 

men belyser att det aldrig har varit något problem. Jag vann mycket pluspoäng tror jag. Killarna tyckte 

att det var ganska kul att vara med mig för att jag tog för mig så i idrotten” (Respondent C). ”Killarna tyckte 

att det var lite märkligt att jag gillade fotboll och va så bra på det men inte på något nedlåtande sätt” 

(Respondent D). RE förklarar att hon ofta behövde överbevisa sig själv och sina kvaliteter på 

fotbollsplanen för många av killarna som hade svårt att förlika sig med tanken på att en tjej skulle 

kunna vara så duktig på fotboll.  

”Det är intressant varför man raljerar så om damfotboll. Så länge som det spelar mot sitt eget kön finns det ju 

ingen anledning att klanka ner på prestationen” (Respondent A). Ofta får damfotbollsspelarna utså 

kritik för att det inte anses vara feminina och att fotboll är en sport skapad av män för männen. 

”Jag ansågs aldrig onormal för att jag höll på med fotboll på den tiden, det är värre nu när jag har fotbollen som 

yrke” (Respondent E).  I skolmiljön förklarar RA att ”fotboll är fortfarande mer populärt bland killar 

men flickorna har tagit sig det sista och tar för sig mer och mer men det är pojkarna som tjatar om fotboll” 

(Respondent A). RA tror att de flickor som brinner för fotbollen nog kan bli sedda som 

pojkflickor av sina klaskamrater fast inte på något nedlåtande vis.  

 

Det intressanta är när man kommer in salen, då står killarna och sparkar mot mål och tjejerna 

sitter på bänken och snackar. Ibland kan det vara någon tjej som är med och sparkar men 

även fotbollstjejerna brukar sätta sig på bänken. Jag tror att de kan vara så att de vill behålla 

sin femininitet lite. Då tror jag att vissa kan välja att vara lite feminina ett tag istället för att 

spela boll med grabbarna (Respondent A). 

 

RA beskriver de fotbollsspelande tjejerna som tuffa och hårda och som sällan viker ner sig 

vilket är en mentalitet som många andra tjejer bör anamma. RA menar på att det går att vara 

framstående i en sport men fortfarande ha kvar sin femininitet och att tjejerna ska få lov att vara 
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just tjejer. En pojkflickas mentalitet är något som RE också beskriver som signifikativt avvikande 

mot de andra flickorna i klassen. ”Tjejerna borde träna på att ta för sig mer medan killarna borde träna på 

att bete sig” (Respondent E).  
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Slutsatser och diskussion 

Som jag nämnt tidigare så har detta ämne intresserat mig under en längre period. Under min 

egen skoltid hade jag svårt att förstå hur vissa elever ville avstå att spela eller rent utav kände sig 

skrämda av fotbollen. Nu har jag fått svar på många av de frågor som jag reflekterat över. 

Resultaten i studien är i stor utsträckning likvärdiga med mina förutfattade meningar om ämnet 

men vissa aspekter som har lyfts fram har förbluffat mig. Först och främst ska det klargöras att 

alla mina respondenter har varit väldigt eniga och deras snarlika svar har med enkelhet kunnat 

analyseras till denna sammanfattande diskussion. Nedan följer nu slutsatser gällande mina 

frågeställningar som grundar sig i mina respondenters uttalanden.   

Min första frågeställning gällde, hur ser lärare på flickors förhållningssätt till momentet fotboll 

i ämnet idrott och hälsa? Den idealtyp som jag i teorin har skapat för att lyfta fram dessa 

förhållningssätt innefattar alltså de flickor som intar statistrollerna under fotbollslektionerna. Det 

ska tilläggas att flickornas förhållningssätt till fotbollen går att applicera till fler aktiviteter i 

idrottsämnet. Jag har i sammanställandet av mina intervjuer insett att den problematik som finns 

vid fotbollslektionerna bottnar sig i ett monumentalt större diskussionsområde och som blir 

mycket tydligt under fotbollslektionerna, nämligen genus. 

Flickors förhållningssätt 

Först och främst ska jag summera flickornas förhållningssätt till fotbollen i skolan. Som 

Angelöw (2000) beskrev så är det viktigt att skilja på attityder och beteende. Flickornas attityder 

behöver inte nödvändigtvis lysa igenom i deras beteenden/förhållningssätt. Jag kan dock 

konstatera att förhållningssättet är övervägande negativt om lektionerna innehåller två aspekter 

som har blivit ett återkommande tema i mitt resultat nämligen matchmoment och pojkar. I en 

särundervisning är flickornas förhållningssätt däremot positivt och den får alla flickor att vara 

aktiva.  

Flickornas förhållningssätt till idrotten i stort skiljer sig avsevärt ifrån pojkarnas och blir 

väldigt tydligt vid fotboll. I Ledarskap på kvinnors vis (1993) förklarar de att ”för tjejerna räcker det inte 

bara med att tävla och bli bäst, vi är människor först, sen idrottsutövare…För dem handlar det också om att 

hitta sin egen personlighet, ett djupare motiv för sitt idrottande” (Larsson, 2003, sid 9). Flickorna har inte 

behovet av att tävla och vinna i samma utsträckning som pojkarna och gemenskapen och 

sammanhörigheten i idrottssalen är viktigare. Eriksson (2005) skriver att den grupp elever som 

har en negativ uppfattning om skolidrotten är de som sällan utövar idrott på fritiden. Likväl 

verkar fotbollslektionerna vara ett forum där de som utövar sporten på fritiden är aktiva och 

resterande elever kommer i skymundan.  
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Alla mina respondenter lyfte fram rädslor som faktorer till inaktivitet. Störst är rädslan att 

misslyckas och att vid deltagande löpa risk för att göra bort sig. Fotboll som är en sport som 

många elever behärskar innebär att risken för att ”klanta till det” blir större än i andra bollsporter. 

Att rädslan att misslyckas är större hos flickorna är ett betydligt större och komplext område än 

vad jag kan hantera här och dessa anledningar kan vara objekt för en egen studie. Däremot är det 

uppenbart att status i klassen samt vilken plats i hierarkin du har är en bidragande faktor till 

många elevers rädslor. Däremot är det värt att lyfta fram att pojkar generellt verkar vara immuna 

mot den typ av rädsla.   

Statusen i gruppen är en avgörande faktor för om dessa rädslor får slå rot. Hög status innebär 

högt deltagande och kväver på så vis rädslan att misslyckas. Givetvis kan ett högt deltagande 

generera högre status men allt som oftast vågar inte dessa flickor ta den risken. Det finns en 

möjlighet att fotbollen som vår största lagidrott i Sverige är den sport som ger eleverna högst 

status. Stämmer detta innebär det i slutändan att fotbollsspelande elever alltid kommer att ha hög 

status i idrottssalen gentemot utövare av andra sporter. Detta är självklart bara hypoteser och är 

helt i avsaknad av belägg. Dock är det en relativt enkel koppling att dra mellan antal utövare dvs. 

popularitet av en sport och den status som de främsta utövare av den sporten bör inneha. 

Respondent B lyfte fram några faktorer till fotbollspelarnas möjliga höga status. 

 

Är du bra på fotboll så är du i regel bra på så många andra sporter också. Men i min 

kommun är fotboll den populäraste sporten så är du riktigt bra på det så har du otroligt hög 

status. Vissa elever har svårt i andra ämnen i skolan men är de duktiga i fotboll så behåller de 

den statusen i klassen även in i de andra lektionssalarna (Respondent B).  

 

 Däremot uppgav respondenterna exempel på flickor som helt i avsaknad av 

fotbollsmässiga kunskaper varit aktiva eftersom deras status i klassen har varit hög. Elever 

behöver alltså inte nödvändigtvis vara tongivande rent fysiskt för att känna sig motiverade 

att delta. Det bevisar verkligen att statusen reducerar rädslorna för att misslyckas och 

innebär högt deltagande även i fotboll. 

 

Särundervisning  

I kursplanen står det att idrott och hälsa skall väcka nyfikenhet och intresse och onekligen så bidrar 

fotbollslektionerna till raka motsatsen. Resultaten belyser att flickor i stor utsträckning är rädda 

för fotbollslektionerna om de bedrivs i en samundervisning. Flickorna aktar på sig i förmån för 

pojkarna eller hittar på bortförklaringar för att undvika lektionen. Nu har jag förstått vidden av 

pojkarnas mentalitet och vilka konsekvenser denna mentalitet får för flickornas deltagande. I 

resultatet lyfts det fram att pojkar, framförallt på högstadiet, har svårt att se till gruppens bästa 

och att de emellanåt saknar empatiska egenskaper. Detta beteende är inget jag ska analysera i 
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denna studie men resultatet visar att pojkarnas mer tävlingsinriktade inställning till ämnet är ett 

hinder för flickorna. Detta styrks av att respondenterna föredrar en särundervisning i fotboll. 

När fotbollslektionerna enbart innehåller matchmoment tillsammans med pojkarna kommer 

flickorna att inta statistrollerna. Detta agerande beror till största delen av att flickorna hellre låter 

de ”duktiga” pojkarna spela. De litar inte på sina kvaliteter utan låter pojkarna ta över lektionen 

och aktar sig hellre än att delta. Väl i en särundervisning visar tidigare studier samt mitt eget 

resultat att flickornas rädslor reduceras och viljan att lära sig och utvecklas tar överhanden. Här 

får flickorna en chans att bedriva aktiviteten utan de krav på resultat som pojkarna personifierar. 

De får tid med bollen och kan på ett sätt, som bättre passar flickornas intresse, värna om 

gemenskapen i gruppen och att utveckla sina kvaliteter i den takt som önskas.   

Varför har då flickorna så svårt att ta för sig när pojkarna är med? Givetvis är skaderisken en 

orsak till deras försiktighet men den aspekten tror jag ligger långt ifrån hela sanningen. Om nu 

flickorna ärver en bild av hur de ska vara som bildades då särundervisningen rådde skulle den 

största boven i dramat alltså kunna vara att flickorna är tillbakadragna i en samundervisning 

eftersom det förväntas av dem. Om så är fallet och att vi då inte har kommit längre i 

jämställdhetsutvecklingen är skrämmande men troligtvis inte helt sant. Mina egna observationer 

samt mina respondenters svar pekar på att flickorna i mycket större utsträckning vågar visa 

framfötterna i våra andra bollsporter men blir väldigt tillbakadragna under fotbollslektionerna.  

Kort och gott måste lärarens lektionsupplägg till stor del vara anledningen till deras inaktivitet 

men mer om de senare.  

Genusaspekter 

Genusaspekterna blir tydligare i fotbollen än våra andra bollsporter. Pojkarna spelar medan 

flickorna tittar på och pojkarna tar för sig ordentligt under fotbollslektionerna eftersom många av 

dessa pojkar har stora kunskaper av aktiviteten. Skillnaderna mellan pojkar och flickor, både i 

inställning och i förhållningssätt blir så tydliga vid fotbollslektionerna. Utöver tävlingsinstinkten 

så belyser mina respondenter skillnader i hur de båda könen agerar i olika situationer. Flickorna är 

mycket noggrannare och vill ofta lära sig ett moment eller en övning perfekt innan de känner sig 

trygga i den miljön där övningen ska appliceras. Flickorna är även hårdare i deras bedömning av 

sina egna kvaliteter och bedrifter vilket kan bidra till ett bristande självförtroende. Detta genererar 

att de ofta undervärderar sina färdigheter och i många fall undviker att delta eftersom de, helt 

felaktigt, anser att de inte behärskar momentet.  

Flickornas försiktighet och viljan att successivt och metodiskt öva upp sina färdigheter ligger 

dem ofta i fatet. Idrottslektionerna är få till antalet så dispositionen av tiden för övningar gagnar 

pojkarna. Lärarna går ofta fort fram för att hinna med så många övningar som möjligt vilket 

ligger i linje med pojkarnas intresse. Jag menar inte nu att de gagnar pojkarnas utveckling mer än 

flickornas men helt klart deras stimulans. Pojkarnas impulsivitet och vilja att prova nya 

utmaningar skulle möjligtvis vara en orsak till att de har bättre betyg i idrott och hälsa. Deras 
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äventyrliga egenskaper kan gynna dem vid en betygssättning. Flickornas noggrannhet i 

idrottssalen gör att de inte i samma utsträckning har tid för att prova på nya utmaningar. 

Noggrannheten är inte nödvändigtvis något dåligt men det kan finnas en koppling mellan 

pojkarnas högre betyg i idrott och det faktum att de verkar vara mer mottagliga för nya 

utmaningar. Nu är inte betygsdiskussionen det primära i min analys, inte heller att dispositionen 

av övningar verkar gagna pojkarna. Lärdomen är att flickorna behöver god tid för att successivt 

stärka sina färdigheter samt självförtroende medan pojkarna går in i situationer med en enorm 

impulsivitet och med en ”världsmästares” självförtroende.    

Till mallen för den idealtyp jag skapat verkar just självförtroendet vara av stor vikt för 

flickornas förhållningssätt och inaktivitet. Flickorna är räddare för att misslyckas än pojkarna så 

de intar statistrollerna vid de moment som de anser att de inte behärskar till fullo. Varför det är 

på det viset har jag inte svar på men respondent E lyfte fram ordet underkastelse i mitt samtal 

med henne. Hon menade på att flickorna fortfarande har den underkastelsen till pojkarna och att 

de går in med inställningen att pojkarna besitter större kunskaper om fotboll. Detta är en 

problematik som i så fall fortfarande verkar ligga djupt rotad hos många flickor, även på elitnivå. 

Damfotbollen fick, som nämnt tidigare, ett stort genomslag i och med VM 2003 men får frekvent 

försvara sin ställning och sina resultat. Stor vikt läggs ofta av de manliga förståsigpåarna vid att 

jämföra herr- och damfotboll och huruvida damfotbollen inte håller måttet. Trots dessa tjejers 

otroliga kunskaper för sporten verkar vissa av dem ha godtagit dessa synpunkter och går in med 

inställningen att kunskap om fotboll är ett område där männen regerar. Den inställningen är 

förödande för flickors självförtroende men framförallt för damfotbollen i stort där jag hävdar att 

samhället fortfarande inte har godtagit fotbollen som en neutral sport och där den maskulina 

genusmärkningen fortsatt är dominant. 

 

Popularitetens baksida 

Fotbollen får i egenskap av vår största bollsport i Sverige ganska stort utrymme i skolan. 

Kvantiteten av specifika aktiviteter är beroende av idrottstraditionerna i regionerna men från 

Uppsala i öst till Göteborg i väst har fotbollen fått stort utrymme. Givetvis kommer innehållet i 

idrottsämnet att till viss grad bero på lärarens intressen vilket i vissa fall kan göra att fotbollen får 

större utrymme än den förtjänar. Vid min egen skoltid användes fotbollen som en form av morot 

och en värdemätare. Vad jag menar är att läraren tog hjälp av fotbollen för att motivera elever att 

engagera sig i andra aktiviteter. Ett vanligt scenario från min egen skoltid var att låta eleverna få 

spela fotboll de sista tio minuterna om det exempelvis var dans på schemat. Tyvärr tror jag att 

denna metod är förankrad i många Svenska skolor.   

Att använda fotbollen som en morot och för att ställa ultimatum till eleverna blir helt fel. Vad 

jag menar med värdemätare är att lärarna lägger in en värdering i vilken aktivitet som är roligast 

och kan på så vis utnyttja detta för att motivera eleverna. För många elever i Sverige är det just 
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fotboll som är den roligaste aktiviteten men långt ifrån för alla. Jag skrev i inledningen att lärarna 

genom sina tafatta försök till att inkludera tjejerna i fotbollen insinuerar att flickorna är sämre än 

pojkarna. På samma sätt insinuerar lärarna vid användandet av fotbollen som en morot att andra 

aktiviteter har lägre status. Fotbollen kan då hamna på en piedestal och för de stackare som inte 

har intresse eller färdigheter för sporten blir dessa lektioner fyllda av oro och möjligtvis även 

inaktivitet.  

 

Lärarnas lektionsupplägg 

Min andra frågeställning var hur lärarens lektionsupplägg samt pedagogik bidrar till flickors 

förhållningssätt? För att få flickorna aktiva belyser mitt resultat framförallt två metoder, 

teknikövningar samt särundervisning. I en samundervisning gynnas flickorna av ett stort utbud av 

teknik- och spelövningar. Detta gör att de på sina egna villkor och utan yttre stimuli som stör kan 

lära sig de grunder som krävs för att nå resultat även i matchmoment. Flickor är som sagt mer 

måna om att behärska övningar till fullo innan de ger sig in i matchmomentet. De har ett tålamod 

för att metodiskt förbättra sina kvaliteter vilket pojkarna verkar sakna. Här bör idrottslärarna 

förstå konsekvensen av deras stressade lektioner med många övningar på kort tid. De ligger mer i 

linje med pojkarnas intresse och än en gång får flickornas utveckling stryka på foten.   

I en särundervisning visar resultatet att läraren kommer få en mycket bättre uppslutning och 

deltagande av flickorna. Där blir gemenskapen det primära och det spelas på en justare nivå. Här 

får alla flickor tid med bollen och kan på så vis utveckla sig. Vinsten med särundervisning blir 

som tydligast vid matchmomenten eftersom pojkarna tenderar att drivas av viljan att vinna och 

struntar i vem som står i vägen för dem. Jag tycker däremot att det är lärarens uppgift att 

reflektera över sitt lektionsupplägg för att få alla elever att vara aktiva utan att behöva bedriva en 

särundervisning. Att få alla elever att respektera varandra och idrotta i gemenskap med resten av 

klassen skall vara en självklarhet.  

Jag är själv lite tveksam till användandet av särundervisning. Jag anser att uppdelandet efter 

kön ofta är ett resultat av lättja från lärarna samt att på ett enklare sätt låta alla vara aktiva utan att 

gå till botten med problemet. Jag har framförallt efter resultatet i denna studie blivit mer 

införstådd med vikten av att i ett tidigt stadium skapa en bra sammanhållning i gruppen för att 

låta alla idrotta på sina egna villkor men i gemenskap med andra. Jag håller med mina 

respondenter om att ifall en uppdelning ska ske är en nivågruppering att föredra. Jag är själv 

skeptisk till att leta differenser mellan kön utan låter hellre individernas kvaliteter vara det 

primära. Vid en nivågruppering kommer alla elever att få spela på de villkor som råder i sin grupp 

och där alla har likvärdiga förväntningar av matchsituationen. Denna indelning skall givetvis 

eleverna själva ta ställning till för att undvika diskriminering.  

Anledningarna till att vissa föredrar särundervisning i fotboll anser jag beror på att lärarna inte 

har funnit rätt metoder för lektionerna. RA förklarade hur hennes lektioner brukar se ut och hur 
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fotbollen blir ett objekt för att träna andra kvaliteter. Detta anser jag vara ett bra sätt för att låta 

alla elever bli trygga med fotbollen utan att förknippa den med matchsituationer som genererar 

rädslor. Alla elever, amatör eller elit, gynnas av ordentligt genomtänkta teknikövningar och kan 

med enkelhet utveckla sina färdigheter i sitt eget tempo och svårighetsgrad. Därför är det 

förbluffande att teknikövningar får stort utrymme i de flesta andra bollsporter men blir 

försummade i förmån för matchmomentet i fotboll. 

Enbart matchmoment 

Flickornas beteenden och förhållningssätt är helt beroende av vilket lektionsupplägg läraren 

väljer att ha. Det som förbryllade mig var att lärare i stor utsträckning enbart har nyttjat 

matchmomentet när fotboll står på schemat. Det förefaller lite märkligt att teknikövningar 

försummas i just fotboll men får stort utrymme i våra andra bollsporter. Varför lärare verkar begå 

”tjänstefel” (Respondent B) med fotbollen kan jag inte svara på och det har heller inte varit målet 

med min studie. De blivande idrott och hälsa lärarna har däremot i ett tidigt stadium fått lära sig 

vikten av att ha progression i deras lektioner. Ändå verkar fotbollen stå utanför dessa 

rekommendationer bland de redan behöriga lärarna. En teori är att lärare förutsätter att alla elever 

vet hur man spelar fotboll och av lättja eller på order av pojkarna låter dem spela match hela 

lektionen. En annan teori är att det är svårare att ge eleverna konkreta tips till förbättrad teknik än 

i andra bollsporter. Det hade varit givande att granska upplägget av fotbollslektioner på en mer 

nationell nivå, för om mina resultat stämmer överens med större delar av Sverige är det 

oroväckande. 

 Givetvis finns det många anledningar till felaktigt planerade fotbollslektioner men det jag kan 

konstatera från mitt resultat är att om flickor ska bli motiverade och vara aktiva behöver de en 

stor dos teknikövningar. De behöver denna progression för att känna att de kan spela fotboll och 

på så vis ta med sig en positiv bild av sporten från lektionen. Utöver reflekterande av sin metodik 

under fotbollslektionerna bör även lärarna på ett tydligare sätt klargöra målet med 

fotbollslektionen och vilka hälsoeffekter som nås. Detta gagnar givetvis båda könen men är enligt 

mitt resultat av större vikt för att inkludera flickorna. De behöver ett vidare mål med sitt 

idrottsutövande än att bli bäst och att vinna och de måste lärarna ta fasta på.  

Resultatet från denna studie har gett mig stor insikt i hur fotbollslektioner bör bedrivas för att 

få alla elever aktiva och jag hoppas kunna delge dessa metoder till andra lärare. Det måste bli 

ändring för det är oacceptabelt att elever ska behöva känna oro över en sport. Alla är lika mycket 

värda och ska få samma förutsättningar i idrottssalen och där får fotbollen inte vara ett undantag.  
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Bilagor  

Intervjuguide för Lärarna 

 

 Hur ofta är det bollsport på lektionerna? 
o Hur skiljer sig populariteten för bollsport mellan könen? 
o Hur lämplig är fotboll som en aktivitet i skolan? 
o Många flickor utövar fotbollen på fritiden, är dessa tjejer aktiva under lektionerna?  
o Om inte, finns det några anledningar till detta som du stött på? 

 

 Vilken är din uppfattning om flickors attityder till fotboll i skolan? 
o Anser du att flickorna tar ett steg tillbaka under dessa lektioner? 
o På vilket sett blir de inaktiva? 
o Hur skulle man kunna få dem aktiva? 
o Vilka är de främsta anledningarna till att de är inaktiva?  
o Skulle särundervisning vara ett bra alternativ vid fotboll? 
o (Vilka för- och nackdelar finns det med särundervisning)? 

 

 Finns det några skillnader i din ledarstil mellan pojkar och flickor? 
o kan du ge exempel på pedagogik eller arbetssätt som passar bättre för det ena eller 

det andra könet? 
o Hur har du försökt inkludera alla elever? 
o  

 Hur blir de flickor som faktiskt tar för sig bemötta av andra elever? 
o Är det pojkarna eller flickorna som har störst problem med de flickor som går 

emot normen?  
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Intervjuguide för fotbollstjejerna 

 

 Hur ofta var det bollsport på lektionerna? 
o Hur skiljde sig populariteten för bollsport mellan könen? 
o Hur lämplig tycket du fotboll var som en aktivitet i skolan? 
o Utövade många flickor fotboll på fritiden på din skola? 
o Var dessa tjejer aktiva under lektionerna? 
o Om inte, fanns det några anledningar till detta som du fick reda på? 

 

 Vilken är din uppfattning om flickors attityder till fotboll i skolan? 
o Anser du att flickorna tog ett steg tillbaka under dessa lektioner? 
o På vilket sett blev de inaktiva? 
o Hur skulle man kunnat få dem aktiva? 
o Vilka var de främsta anledningarna till att de var inaktiva?  
o Skulle särundervisning vara ett bra alternativ vid fotboll? 
o (Vilka för- och nackdelar var det med särundervisning)? 

 Ansåg du att de fanns skillnader i hur läraren bemötte pojkar eller flickor? 
o Hur tog sig dessa uttryck under bollsportslektioner?  
o Kan du ge exempel på pedagogik eller arbetssätt som passade bättre för det ena 

eller det andra könet? 
o Hur försökte lärarna inkludera alla elever? 

 

 Du har gått emot de vanliga könsrollerna, hur var du som idrottselev? 

 
o Saknade du intresse för att spela fotboll i skolan och varför i så fall? 
o Ansågs du vara ”onormal” för att du brann för att spela fotboll? 
o Var det i så fall flickorna eller pojkarna som hade ett problem med ditt intresse? 
o Finns det några bra sätt för att inte ta död på flickors vilja att spela fotboll? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


