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ABSTRAKT 

Vi har undersökt om idrott- och hälsalärarna har olika förväntningar och bemötande mot 

elever ur ett genusperspektiv. Vidare undersökte vi om betygsunderlaget i idrott- och 

hälsa påverkades av genus. Fallstudien utfördes med en kvalitativ inriktning med ett 

hermeneuetiskt arbetssätt där intervjuer och anteckningar var analysens grund. Resultatet 

visade att många informantsvar var samstämmiga och följde värdegrunden i Lpo. 94. 

Dock kunde vi ana en liten tendens som påvisade divigerande tankar om förväntningar 

och bemötandet av elever. Detta framkom senare under intervjuerna och gällde 

förväntningarna på pojk- och flickgrupper. Annat som utkristalliserades var att några 

intervjuade lärare hade divigerande svar angående vilket kön en stökig elev oftast hade, 

det var pojkar som åsyftades. Däremot visade fallstudien att betygen inte påverkades av 

genus trots tidigare nationella undersökningar som påvisade detta. Den enda skillnaden 

vi kunde påvisa efter bearbetningen av empirin gällde för betyget MVG, där påvisade 

undersökningen att flertalet av eleverna som erhöll detta betyg var flickor. Övriga 

betygskriterier följde den nationella betygsstatistiken.    
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1 INTRODUKTION 

1.1 Inledning 

Det som är centralt i vår undersökning är att undersöka lärares uppfattningar kring 

bemötande och förväntningar på pojkar och flickor. Under utbildningen har vi bland 

annat själva fått läsa om olika bemötanden av elever och då ofta att man bemöter 

flickor på ett sämre sätt samt ger dem lägre betyg i ämnet idrott och hälsa.  

 

I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmen, 

LPO 94 står: 

Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra 

de grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på/…/jämställdhet mellan 

kvinnor och män. 

 
Ingen skall i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön 

 
Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav 

och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om 

vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka 

traditionella könsmönster. (Utbildningsdepartementet 1994) 

 

Som lärare har vi enligt LPO 94 en uppgift att motverka könsmönster, att stärka 

personer att kunna vara så som de själva är och inte placera in dem i vissa 

förutbestämda könsmönster. 

 

Idrott och hälsa är det enda ämne som pojkar i snitt har högre betyg i än vad flickor 

har i snitt (Skolverket 2010). Orsakerna till detta vet vi inte men i den litteratur vi 

läst fann vi ofta en förklaring som menar att pojkar får bättre betyg för att de är 

pojkar (Larsson & Redelius 2004). Några av författarna menar att det finns olika 

förväntningar på hur en pojke ska vara respektive hur en flicka ska vara, inte bara i 

idrott och hälsa utan även i andra ämnen (Björnsson 2005). Elevernas vilja att inte 

framstå som annorlunda medför att de följer de förväntningar som finns och därmed 

presterar därefter (Öiestad 2005).  

 

I idrott och hälsa verkar det som om att förväntningarna på pojkars beteende, att ta 

för sig och kunna prestera resultat är något som gynnar dem vid betygsättning 

(Larsson & Redelius 2004). Flickorna förväntas att stå tillbaka och låta pojkarna 

dominera och får då sämre betyg då de inte presterar resultat som motsvarar de högre 

betygens nivåer (a.a.). 

 

Vi har valt att fördjupa oss i pedagogers bemötande av elever i idrott och hälsa 

beroende på kön. Syftet är att undersöka om vi kan hitta ett liknande mönster i vår 

fallstudie, att pojkar och flickor bemöts olika samt om upplägget av idrott och 

hälsalektionerna gynnar pojkar till högre betyg. Förutom litteraturen ligger både 

erfarenhet från tidigare arbete samt praktik under VFU till grund för intresset för att 

se orsaker till de förändringar i beteende som vi sett hos elever. Vi har själva sett 

elever som tidigare presterat bra i bland annat idrott och hälsa för att sedan, när de 

kommit upp på högstadiet inte alls presterat på samma nivå som tidigare Är det 

lärarens bemötande och förväntningar som förmedlats som ändrat elevernas 

inställning eller kan det vara så att de har fått en lägre social status och på detta sätt, 
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genom att utmärka sig på ett destruktivt sätt söker högre rang eller rent utav har blivit 

”utslagen” i positioneringen? Kan det finnas andra förklaringar? Vilken påverkan har 

klasskamrater, övriga samhället och vad säger idrott och hälsalärarna? 

 

I vår fallstudie använde vi oss både av litteraturstudier gällande skola och genus 

gjord av författare med olika bakgrunder och inriktningar för att få olika 

infallsvinklar på situationen gällande genus i skolan men även av en 

intervjuundersökning. Detta för att få en så bred bild som möjligt och även för att se 

om teorin i böckerna stämde överens med hur det var på de skolor som vi 

undersökte.  
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2 BAKGRUND 

Inledningsvis presenteras en definition av genus, vad läroplaner och den senaste 

forskningen säger om området relaterat till skolan.  En historisk utveckling 

presenteras samt olika författares tankar om just effekter av lärarens bemötande av 

elever beroende på dennes förväntningar.  

2.1 Allmänt om genus 

Genus brukar beskrivas som vår tolkning av de biologiska skillnaderna mellan 

kvinna och man medan Svaleryd (2003) förklarar att genus är den samlade 

benämningen i modern könsforskning och betecknar ett system som består av två 

motsatta och uteslutande kategorier vari mänskligheten placeras; man/manligt och 

kvinna/kvinnligt. Sademyr (2006) förklarar att till skillnad från det biologiska kön vi 

föds med så är genus allt det som tillskrivs könet. De egenskaper, intressen och 

beteende som könet förväntas (bör) ha. Hur dessa förväntningar ser ut varierar i tid 

och rum och är inte statiskt. Genus är dynamiskt, föränderligt. 

Nationalencyklopedin definierar genus som: 

Begrepp använt för att förstå och urskilja de föreställningar, idéer och handlingar 

som sammantaget formar människors sociala kön. Begreppet genus infördes i 

humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning på 1980-talet. Relationen 

mellan könen samt varierande uppfattningar om vad som uppfattas som manligt 

och kvinnligt betonas. (nationalencyklopedin 2011). 

 

Genus anses som den uppfattning som samhället skapat vad gäller vad som är 

manligt respektive vad som är kvinnligt och vilka normer och förväntningar som 

tillhör en (Sademyr 2006). Författaren menar att genus är något som skapas och 

omskapas ständigt i en process för att definiera genus. Det som nu anses som manligt 

eller kvinnligt, och vilka förväntningar som ligger däri, beror på vilken definition 

som nu regerar. Vi bedömer pojkar och flickor, män och kvinnor efter en mall om 

hur vi uppfattar vad som är acceptabelt för manligt respektive kvinnligt. Mallen har 

inte varit konstant utan har ändrats med tiden. Som exempel kan nämnas att männen 

skulle springa omkring i puffbyxor på 1700-talet något som i dag skulle starkt 

ifrågasättas. Uppdelningen av vad som är manligt och kvinnligt har funnits länge. 

Ordet människa är en omskrivning av man; 

substantivering av ett fsax. adj. mennisc, avledn. av man (Svenska akademins 

ordbok 2011) 

 

Uppfattningen av vad en människa är utgår från mannen och då inser man ganska 

raskt att kvinnan inte värderades så högt. Mannen är normen. Delningen av manligt 

och kvinnligt finns fortfarande och förstärks i medier som försöker definiera vad som 

ska anses manligt respektive kvinnligt. Det faktum att det finns fler likheter mellan 

könen än det finns skillnader är inget som tycks intressera medierna enligt Sademyr 

(2006). Pojkar har vissa roller och förväntningar som ligger på dem. Enligt 

Björnsson med flera (2005) förväntas pojkar vara enligt en manlighetsmodell som 

han hänvisar från Michael Kimmel (1995):  

 

 Att inte vara kvinnlig 

 Att vara en baddare 

 Att vara en stenstod, att inte visa känslor 
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 Att räcka ut en hjälpande hand – och utkämpa alla sorters krig (Björnsson 

2005 sid 37) 

Även flickor förväntas vara på ett visst sätt. Larsson, Fagrell och Redelius (2005) ger 

exempel på hur en idrottslärares uppfattningar kan uttryckas. Läraren menar att vissa 

övningar klarar bara pojkar av så flickor behöver inte försöka. Vidare redovisas 

tankar om att flickor inte kan springa lika snabbt som de gjorde på mellanstadiet för 

att de är tyngre nu (a.a.). 

 

I debatten om genus utgår de flesta från de förutfattade meningar man själv har om 

pojkarnas och flickornas förutsättningar, det vill säga man utgår från att pojkar är en 

homogen grupp och flickor är en annan homogen grupp istället för att se till 

diversiteten inom respektive grupp. Att gruppera tjejerna respektive killarna i 

homogena grupper är att konstruera kön enligt Larsson, Fagrell, Redelius (2005).  

2.1.1 Genusperspektivet allmänt i skolan 

Björnsson med flera (2005) fortsätter med att hänvisa till en rapport från Mac An 

Ghaill (1994) där han skriver att som pojke räcker det att man tar skolarbetet på lite 

för stort allvar för att ens sexualitet ska ifrågasättas.  Björnsson (2005) hänvisar till 

Ann Phoenix (2003) som i sin rapport menar att som pojke i skolan är det inte bara 

att plugga som är viktigt utan att socialt positionera sig och man utmanas varje dag 

vilket gör att resultaten i skolan kan bli lidande.  Författaren menar vidare att 

pojkarna påverkas starkt av den antipluggkultur som finns på skolor.  

 

Pojkarna har olika strategier för att hantera antipluggkulturen, men Björnsson (2005) 

menar att genom att anamma den får pojkarna en tuffare image, en högre rang. En 

anledning till att pojkar kan uppfattas vara buffliga och tävlingsinriktade är att de 

förväntas vara det enligt Meckbach (2004). En annan tanke är att pojkar verkar ta för 

sig mer på lektionerna kan vara som Björnsson (2005) uttrycker att pojkar har en 

större tilltro till sin egen förmåga medan flickor ofta är betydligt svagare på den 

delen. Enligt Björnsson (2005) är skillnaden i Sverige speciellt stor. Jämfört 

internationellt ligger pojkarnas tilltro till sin förmåga att lära sig markant över snittet 

medan flickornas snitt är näst sämst av de undersökta länderna vilket kan tolkas som 

en önskan från författaren att belysa behovet att stärka flickorna i sin tro på sin egen 

förmåga. 

  

Genom att ge sken av att vara bra inom ett område och hävda sin kompetens räcker 

det ibland långt. Då får läraren en uppfattning av att eleven klarar momentet bättre än 

vad som egentligen är fallet. Detta är en strategi som Björnsson (2005) tar upp när 

han redovisar Skolverkets förslag till förklaring att pojkar genom sitt sätt, att vara 

framfusiga och ta för sig, kan ge sken av en större tilltro på egna förmågan vilket gör 

att man kan uppfatta dem som skickligare än vad de är. Haavind (1985) skriver att en 

kvinna kan göra vad som helst bara hon inte gör det bättre än de män som står henne 

närmast.  Molloy (2003) skriver att flickor är rädda för att visa att de är bättre än 

killarna. Skulle de göra det riskerar de därmed att bli mindre attraktiva för pojkarna 

och samhället och då menar författaren i alla ämnen i hela skolgången. 

 

Lenz Taguchi (2003) menar att vissa skolämnen räknas som ”tjejämnen”, som 

läsning, språk, musik, bild och litteratur medan ämnen som matematik, 

naturvetenskapliga ämnena, idrott och hälsa samt teknik ses som relativt maskulina. 
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Med dessa fastställda mönster är det lätt att man skapar sig uppfattningar om vilka 

elever som bör vara duktiga i respektive ämne. Detta skulle betyda att pojkar borde 

ha bättre betyg i, förutom idrott och hälsa, biologi, kemi, fysik, teknik och 

matematik. Något som inte stämmer med den nationella utvärderingen (2004). Lenz 

Taguchi (2003) menar att detta skulle kunna förklara pojkarnas sämre resultat i de 

mer feminina ämnena, något som det enligt författaren ses med blidare ögon på än 

om en flicka skulle prestera sämre. Larsson (2004b) håller till viss del med Lenz 

Taguchi om att det finns vissa områden inom idrott och hälsa som anses mer 

feminina eller manliga men det beror på klassen som undervisningen hålls i. 

 

Samtidigt konstaterar Öhrn (2002) att flickorna inte alls är lika tysta och 

tillbakadragna utan mer och mer börjar ta för sig medan pojkarna mer håller sig kvar 

i den könsroll som förväntas. Larsson, Redelius och Fagrell (2007) skriver i sin 

artikel att heteronormativiteten är det som ”upprätthåller genusordningen” (sid 118). 

Med heteronormativitet menar författarna, att man har heterosexualiteten som norm, 

det vill säga att för att anses som ”normal” ska eleven var heterosexuell. Genom att 

följa könsnormen leder detta till att flickor ligger lågt för att inte ifrågasättas eller att 

riskera en negativ särbehandling.  

2.1.2 Genusperspektivet på idrott- och hälsalektionerna 

Dessa roller kan också förstärkas genom hur vi talar med och bemöter folk. 

Idrottslärare har olika förväntningar och därmed bemötande vad gäller pojkar och 

flickor enligt Larsson och Redelius (2004) och skapar och förstärker därför 

skillnader mellan könen. Larsson, Fagrell och Redelius (2005) menar att som 

idrottslärare gynnar man pojkarna genom att lägga upp undervisningen så att pojkar 

gynnas mer än flickor och därmed hyllas också det som är manligt. Ett tecken är att 

det inte är helt ovanligt att man på en lektion ser flickor som står tillbaka och låter 

pojkar styra och domdera (Björnsson 2005). Detta kan bero på de förväntningar som 

läraren har förmedlat mer eller mindre avsiktligt men kan också bero på annat. En 

del av flickornas ”blygsamma” attityd kan vara ett spel för att konstruera en roll som 

”feminin” och inte framstå som för självsäkra fast de i själva verket har en större 

tilltro till sig själva, allt för att inte falla ur sin sociala roll (a.a).  

 

Det förekommer ganska ofta att idrott- och hälsaläraren har uppfattningar om vilka 

aktiviteter som flickor och pojkar som grupp tycker om. Flickor anses föredra dans 

och aerobics men inte att tävla. Pojkar anses tycka om aggressiva aktiviteter och att 

tävla (Larsson 2007). Vanligt är att manliga aktiviteter prioriteras och vid delning 

efter kön kvarhålls ofta detta och man försöker höja tjejerna i de aktiviteter som 

anses manliga i stället för att lägga in fler ”kvinnliga” aktiviteter i undervisningen. 

  

Det finns dock uppfattningar bland idrottslärare om vilka idrotter där flickor tar för 

sig mer och ger sken om större självförtroende i. När det gäller dans menar 

idrottslärare att det kan finnas fördelar att dela upp i grupper efter kön annars tar 

flickorna över och styr upp när klassen ska hitta på en dans så att dansen blir fin och 

då riskerar man att förlora möjligheten för pojkarna att lägga sin egen touche på 

dansen (Meckbach 2004). 
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2.2 Historisk utveckling i idrott och hälsa 

I början av idrott och hälsa undervisningen var det mer vanligt att det var manliga 

idrottslärare som hade hand om idrott- och hälsoundervisningen för pojkar medan det 

var oftare en kvinnlig idrott och hälsolärare för flickorna. Detta ledde till att två 

kulturer skapades, en manlig och en kvinnlig inom idrott och hälsa. Med 

sammanslagningen av undervisning minskade den kvinnliga idrott- och 

hälsokulturens inflytande på lektionerna vilket fick till följd att flera av de moment 

som förekom i idrott- och hälsoundervisningen minskade drastiskt i omfattning eller 

försvann helt (Carli 2004). Flickorna blev tvungna att anpassa sig till den manliga 

idrott- och hälsokulturen. I vissa kretsar är jämställdhet mellan kön det samma som 

att göra pojkar av flickor. I en annan undersökning verkar det som om flickorna 

redan till viss del gjort en anpassning och tar för sig mer, en anpassning till pojkarnas 

genusmönster (Sademyr 2006).  

 

Dagens upplägg i idrott och hälsa tenderar att innehålla mer och mer tävlingsidrott 

och bollspel vilket gör att undervisningens innehåll skapar könsroller då pojkar 

oftare ges möjligheten att visa sig duktiga vilket både Carli (1990) och Larsson, 

Fagrell, Redelius (2005) nämner. Även i Storbritannien finns tendenser som tyder på 

att de ”manliga” aktiviteterna får större utrymme och därmed uppmuntras ett mer 

manligt beteende (Brown och Evans 2004).   

 

Om man istället hade lagt upp undervisningen med aktiviteter som passat flickor 

bättre så hade man därigenom kunnat visa att flickor är bättre i idrott och hälsa 

istället för att som idag till större del ha mer aktiviteter som brukar anses som 

manliga till exempel bollspel (Larsson, Fagrell, Redelius 2005). Ett annat problem i 

idrott och hälsa är att det ofta krävs resultat för att kunna få högsta betyg. Detta 

gynnar pojkar som har större fysisk förmåga (Redelius 2007). Carli (2004) nämner 

att det minskade antalet kvinnlig idrott och hälsolärare kan bidra till att aktiviteter 

som anses som manliga får större utrymme, den nationella utvärderingen (2004) 

visar dock att det finns något fler kvinnliga idrott och hälsolärare än manliga idrott 

och hälsolärare.  

2.3 Lärares förväntningar på pojkar och flickor i idrott- och 

hälsa. 

Det man kan se i tidigare forskning om förväntningar på elever är att förväntningar 

på elever beroende på kön ofta leder till att eleverna bemöts på olika sätt. Inte helt 

ovanligt är att man klumpar ihop flickor som en homogen grupp där man har en 

uppfattning om att flickor är lika och tycker om samma saker samt att alla pojkar är 

lika och tycker om samma saker (Meckbach 2004). Tankarna kommer från lärare i en 

intervjustudie där totalt 16 lärare har ingått och där det varit jämt fördelat mellan 

manliga och kvinnliga lärare. Utbildningsnivån hos de intervjuade är varierad, allt 

från outbildad till utbildad och med varierande erfarenhet, från ett år till 30 års 

jobberfarenhet. En annan förväntning på flickor är att de är snälla och noga lyssnar 

på. De gör som de blir tillsagda medan pojkarna tar större utrymme genom att 

stimma och ta mer tid (Larsson, Fagrell, Redelius 2005).  

 

Vidare kan man läsa i intervjuerna att när inte detta efterlevs uppstår problem och 

lärare kan få problem att hantera situationen. I den Nationella utvärderingen (2004) 

som gjort visas det att flickornas grupp är tydligt heterogen enligt de svar lärarna 
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givit på frågan vilken aktivitet som ger högst deltagande. Den nationella 

utvärderingen görs var 10:e år för att undersöka utvecklingen i skolan.  

Syftet var att skapa en gemensam utgångspunkt för statliga insatser genom att ge 

ett helhetsperspektiv på grundskolans måluppfyllelse och de faktorer som 

påverkar denna (nationella utvärderingen 2004 s 9).  

 

Resultatet är från breddenkäten som skickats ut till slumpvis utvalda skolor varav 

200 grundskolor och 100 gymnasieskolor. Ur de besvarade enkäterna togs ett 

stickprov på 219 deltagare varav 112 var kvinnor och 107 var män. Som flicka 

förväntas det att du när du lämnat mellanstadiet ska prestera sämre bara för att du 

blivit äldre något som Larsson, Fagrell, Redelius (2005) upptäckte under KIS-

projektet, som studerade Kön, idrott och skola. En av lärarna utgår från vad denne 

klarar och sätter nivåerna för betyg därifrån. Flickorna får en enligt läraren ”snälla” 

värden för att de inte längre är lätta mellanstadieflickor. 

 

I en brittisk undersökning gjord av Brown och Evans intervjuades 8 manliga 

idrottslärare med olika sociokulturella bakgrunder mellan 1997 och 2001. Första 

intervjun är från det lärarna hade klarat sin praktik på ett år där de förutom att de fått 

ett års erfarenhet även fått sitt certifikat som idrottslärare, till dess att de hade cirka 

fyra års erfarenhet för att se hur deras manliga identitet formar undervisningen i 

idrott och hälsa. I rapporten kan man läsa att de aktiviteter som ofta förekommer 

under lektionerna är de aktiviteter som idrott och hälsaläraren själv tycker om, ofta 

aktiviteter som anses som manliga det vill säga kräver kraft och kamp. 

 

Sademyr (2006) gjorde en kvalitativ undersökning med tre lärare hon inte träffat 

innan på en skola hon aldrig varit på innan. Undersökningen gjordes för att 

undersöka hur lärare tänker om genus och jämställdhet. Resultat av hennes 

undersökning visade på att det finns problem i skolorna. Bland annat står det att 

lärarna ofta använder rösten lite hårdare när man tilltalar pojkar och lite mjukare 

tonläge när rösten används mot flickor. Författaren ger följande citat som exempel: 

Att man höjer rösten lite, använder hårdare ord mot pojkarna, medan man är lite 

mjukare på rösten mot flickorna för att de är lite skörare…kanske. Det är inte så 

jag tänker utan jag försöker se traditionellt på det. Tänker att det kan va flera 

som tänker så och det är absolut inte det jag tänker utan jag försöker va lite mot 

tjejerna också…men jag tror faktiskt att jag omedvetet kan va lite hårdare mot 

killarna än mot tjejerna…så ja jag kan nog bete mig lite olika. (Sademyr 2006 

sid 19) 

Lärarens förväntningar på elever har en stor inverkan på hur sedan eleverna 

presterar. Har läraren en positiv förväntan ökar chansen för att eleven presterar bättre 

(Annerstedt m.fl. 2001), medan en negativ förväntan kan göra att eleven 

underpresterar. Alla människor strävar efter att försöka leva upp till de förväntningar 

som folk har på dem (Öiestad 2005). Detta sker för att vi inte ska anses som 

annorlunda och bli ansedda som avvikande eller udda. Att bemöta elever beroende 

på kön leder till att man hindrar deras utveckling vilket är något som både Björnberg 

och Mattsson (2007) noterar.  

 

Några författare har kontroversiella tankar i detta ämne. Larsson med flera (2010) 

antyder att det rent logiskt borde var flickorna som borde ha högre betyg i idrott och 

hälsa med tanke på att det finns formuleringar där eleverna ska se samband mellan 

olika saker och enligt författarna ska de därmed klara av de momenten bättre. 
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Författarna hänvisar till det utvecklingsarbete som gjordes för att betygsättningen, de 

nationella betygskriterierna och målen skulle stämma bättre överens. Resultatet blev 

att skillnaderna mellan flickor och pojkars betyg minskade, något som tolkades som 

om det fanns en skillnad på vad som stod i betygskriterierna och på vad som 

betygsattes. Vidare skriver Larsson (2009) i sin avhandling om lärarutbildningen i 

idrott och hälsa att hon konstaterar att studenterna tenderar att ha en dualistisk syn på 

pojkar och flickor där pojkarna anses som starkare och bättre medan flickorna 

svagare och sämre, något som kan komma att synas i såväl bemötande, förväntningar 

och troligtvis i betygen 

2.3.1 När eleverna inte följer förväntningarna 

När en flicka inte följer de förväntningar som ligger på henne uppstår ofta problem. 

Flickor som inte är intresserade av undervisningen kan sätta sig på tvären genom att 

inte göra någonting. Lärare tenderar till att inte veta hur man ska göra för att 

motivera att eleven ska bli aktiv.  Då pojkar inte är motiverade är det vanligt att de 

sysslar med något annat till exempel stör lektionen eller gör en helt annan aktivitet. 

Många gånger nöjer sig läraren med det, då det viktigaste är att eleverna är aktiva 

(Larsson, Fagrell och Redelius 2005). Detta menar författarna leder till att pojkarna 

lär sig vara utmanande vad gäller gränsdragning och regelefterlevande. Om en flicka 

skulle börja bete sig mer som ”en pojke” anses hon som jobbigare än om en pojke 

skulle bete sig likadant enligt Svaleryd (2003), något man kan uppfatta även i 

Sademyrs (2006) undersökning: 

Jag måste ändå tillägga att när… apropå det här med att killarna syns och hörs 

och så… alltså jag har ju en tjej som är stökig hon med… som är uppe och 

vandrar runt i klassrummet och inte gärna sitter still… och där hjälper det inte att 

man säger till för hon är… hon kan vara riktigt näbbig om man säger…” 

Sademyr (2006 sid 25). 

Flickan anses inte som en i gruppen av elever som anses stökig utan pekas ut som ett 

specifikt problem, bara för att hon är tjej och faller från den gängse tjejgenusrollen. 

Hon ses som ett problem när hon kanske mest av allt vill bli sedd och hörd (Sademyr 

2006). I Larssons med fleras (2010) undersökning noterades en tydlig heterosexuell 

norm, något som författarna kallar heteronormativitet. Det betyder att det ”normala” 

är att alla som beter sig som den heterosexuella normen och om dessa normer för 

beteende utmanas riskerar eleven att utpekas som homosexuell, något som inte är 

eftersträvansvärt. Värst är det för pojkar som utmanar könsmönstren (a.a.).   

2.4 Gynnas pojkarnas betyg i idrott- och hälsa 

I statistik från skolverket (2010) och Nationella utvärderingen (2004) kan man se att 

pojkar generellt har ett högre snittbetyg än flickor i idrott och hälsa. Statistiken 

gällande elevers slutbetyg hämtades från SCB, statistiska centralbyrån. Larssons 

avhandling (2009) visar på att det fortfarande finns tankar om att man bedömer efter 

resultat. 

Personligen anser jag att man ska gå efter resultat när man betygsätter och 

inte hur mycket han/hon har utvecklats individuellt sett. Jag skulle aldrig 

sätta VG på en elev som har en kropp som inte lämpar sig för att idrotta. 

(Larsson 2009 sid 240) 

Larsson, Fagrell, Redelius (2005) genomförde ett projekt som kallas KIS-projektet, 

kön- idrott- skola, där man bland annat intervjuat lärare och observerat lektioner i 
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fyra klasser i Storstockholmsområdet. Undersökningen gjordes för att undersöka på 

vilket sätt man kan säga att kön är en konstruktion i idrott och hälsa. I intervjuerna 

går att läsa att det finns idrottslärare som fortfarande betygsätter efter resultat, i fallet 

vi hänvisar till gäller det terränglöpning.  

2.4.1 Gynnas pojkar av lärarnas val av aktiviteter i idrott och hälsa 

I NU (2004) kan man även utläsa lärarnas uppfattning av vad för lektionsinnehåll 

som får störst utrymme. Där dominerar aktiviteter som anses manliga, som bollspel, 

medan man i undersökningen om vad idrott och hälsalärare anser som viktigast 

kommer bollaktiviteter först på en fjärdeplats. Forskning visar att det finns likheter i 

aktiviteter som eleverna uppskattar mest, bollspel och racketspel, men också 

skillnader där dans och aerobics är mer uppskattat hos flickor än hos pojkar. Svaren 

kommer ifrån den enkätundersökning som Redelius gjorde i skolår nio från 48 

klasser i lika många skolor. 677 elever svarade varav 347 flickor och 330 pojkar 

(Redelius 2004).  

 

Vid KIS-projektet framkom att tävlingsmoment inte är något som värdesätts när 

idrottslärare får frågan men under de lektioner som besöktes fann författarna att 

sanningen var en annan. Det faktum att tävlingsidrotten får ett stort utrymme gynnar 

pojkar i skolan då de har mer erfarenheter av än flickor och menar att tävling är 

något som är starkt manligt (Larsson, Fagrell, Redelius 2005). I skolan är det fler 

flickor än pojkar som känner sig dåliga i idrott och hälsa (Redelius 2004) något som 

inte behöver betyda att de bedöms som sämre av lärarna (Larsson, Fagrell, Redelius 

2005). Dock menar författarna att vid betygssättning värderas pojkars prestationer 

högre än flickors, man menar att de resultat som elever presterar till stor del avgör 

vilket betyg eleven ska få vid betygssättningen. Egenskaper som leder till att man 

kan prestera bra resultat premieras (a.a.).  

 

Vid ett projekt att observera en klass som hade danskoreografi noterades en 

förändring i beteende hos eleverna. Vid de tillfällen som eleverna skulle lägga upp 

koreografin till dansen utvecklades det till att eleverna diskuterade mer mellan 

varandra, oavsett kön. Inget var bestämt vad gäller vem eller hur dansen skulle 

genomföras. Projektet varade över flera tillfällen och utmynnade i en dans där 

rörelserna var av varierad art. Till en början tenderade koreografin att vara 

könsbundna rörelsemönster. Dessa bröts med tiden och försvann med tiden. Läraren 

var genusmedveten i sitt sätt under lektionerna. Resultatet ledde till att läraren 

började reflektera över betydelsen av lektionernas innehåll (Larsson m.fl. 2010).  

 

Brown och Evans (2004) tar upp en möjlig orsak till varför idrott och hälsa kan vara 

så inriktad på manliga aktiviteter. I sina intervjuer med åtta manliga idrott- och 

hälsolärare framkom att en av de saker som påverkade innehållet i undervisningen i 

idrott och hälsa är den lärare som de själva haft under sin skolgång. Deras inställning 

till olika aktiviteter påverkade de nya idrottslärarnas inställning till de olika 

aktiviteterna. De aktiviteter som premierades blir även mer positivt behandlade hos 

de intervjuade idrottslärarna. Då de intervjuade idrottslärarnas undervisning i idrott 

och hälsa var sportinriktad leder det ofta till att deras egen undervisning blir 

sportinriktad (a.a).  

 

I sin avhandling skriver Larsson (2009) att idrottslärarutbildningarna generellt har 

svårt att utmana de traditionella könsmönstren men det problemet är inte unikt för 
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idrottslärarutbildningen utan ligger i alla lärarutbildningar. Havung (2006) skriver att 

hon ser en viss förbättring på senare tid vad gäller att utmana de traditionella 

könsmönstren men menar att det krävs en eldsjäl och kvinna för att det ska bli något 

av det hela, medan Gannerud (1999) skriver att de som till störst del bidrar till att 

återskapande av könsmönster är de kvinnliga idrott- och hälsolärarna. Larsson (2009) 

skriver vidare att det är rimligt att tro att de som har störst del i vidareförande av 

könsnormer är lärarutbildarna som ger lärarstudenterna deras sätt att bemöta och 

förhålla sig till elever.  

2.5 Uppdelning i klassen beroende på genus 

Björnsson med fler (2005) skriver att kön är en av flera viktiga orsaker till framgång, 

men det finns också en möjlighet att de roller som många flickor tar på sig eller blir 

indelade i efter de förväntningar som lärare, samhälle, familj med mera har på dem 

kan vara nog så viktiga.  

Vi har som lärare, inte enbart idrottslärare, ett ansvar att motarbeta dessa könsroller.  

En viktig del i arbetet är det som står i LPO 94: 

Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. LPO 94  

Trots det förekommer det i lokala kursplaner formuleringar som tvärtemot LPO 94 

belyser skillnaden mellan pojkar och flickor: 

Ta hänsyn till den begynnande puberteten och de alltmer tydliga 

könsskillnaderna genom uppdelning pojkar – flickor. (Larsson 2004 sid 223) 

Den här formuleringen är ett försök att motivera att dela upp grupperna efter kön 

med stöd av de fysiska skillnader som man kopplar samman med puberteten. Det står 

inte någonstans om hur en sådan undervisning ska genomföras för att det ska bli 

likvärdig undervisning för eleverna. Lärare försöker även att motivera uppdelad 

undervisning, pojkar för sig och tjejer för sig med motivering att: 

… en homogen grupp är mycket roligare för alla inblandade. (Meckbach 2004 

sid  94). 

Att dela upp klassen i grupper efter kön gör att läraren lägger in förväntningar hur en 

pojke eller flicka ska vara och bete sig. Detta kan leda till problem för de pojkar eller 

flickor som inte ser sig själv passa in i de könsmönster som förväntas av dem enligt 

Larsson (2004b) något som även Larsson och Redelius (2004) nämner. Det faktum 

att uppdelning sker tyder på att idrottsläraren har svårt ett skilja från sina förutfattade 

meningar om hur flickor respektive pojkar (Larsson, Fagrell, Redelius 2005). En 

annan anledning som ges för att dela upp efter kön är att kunna bemöta både pojkars 

och flickors önskemål genom att låta de bestämma varsin aktivitet något som är ett 

typiskt sätt att förstärka könsrollerna (Larsson 2007). 

 

Det är nödvändigt att se gruppens deltagares beteende, intresse och upplevelser på ett 

annat sätt än i de vanliga könsmönstren. Inom könsgruppen pojkar respektive flickor 

finns stor diversitet. Lika väl som en pojke kan gilla de aktiviteter som anses vara 

flickaktiviteter till exempel dans, kan det finnas flickor som gillar mer manliga 

aktiviteter som bollspel. Detta pekar den undersökning som Redelius (2004) gjort där 

ungefär hälften av de tillfrågade flickorna tyckte att bollspel var det som de 

uppskattade mest och ungefär hälften av pojkarna inte hade något mot dans. 

Idrottslärare bör tänka på hur de, genom sitt sätt att relatera till flickor och pojkar, 

tenderar att skapa könsgrupperingar. 
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Genom att se på pojkar som en grupp och flickor som en annan grupp begränsar man 

deras möjlighet att utvecklas i idrott och hälsa skriver Penney (2002) och menar att 

framstegen i idrott och hälsa borde värderas lika högt oavsett kön, något som inte 

sker menar författaren. I sin undersökning av brittiska skolor noteras att det finns 

skillnader på aktiviteter mellan könen. I Storbritannien är det vanligt med delade 

skolor men skillnaden är dock inte mindre intressant. Pojkarna hade aktiviteter med 

större prestige som cricket, rugby och fotboll medan undervisningen för flickor 

innehöll mindre prestigefyllda moment som netball, påminner om basket, dans och 

hockey (a.a.). 

 
Det finns en önskan att undervisa i homogena grupper där den fysiska kroppen är det 

som fungerar som underlag för indelningen i stället för de kunskaper som varje elev 

besitter. Det faktum att flickor och pojkar är skapade olika och därmed inte kan ha 

gemensam undervisning ger möjlighet att anta att tävlingsidrotten får stort utrymme i 

undervisningen (Larsson 2009). 

2.6 Olika strategier för att hantera genusrelaterade problemet 

Under KIS-projektet genomfördes bland annat intervjuer med lärare och deras sätt att 

hantera genusrelaterade problem. Larsson, Fagrell, Redelius (2005) delar upp dem i 

tre strategier.  

 

A. Uppdelning av gruppen i pojkar och flickor är inte alltid något som läraren styr 

över utan det förekommer även spontan uppdelning bland eleverna något som 

Larsson, Fagrell, Redelius (2005) även skriver i sin artikel. Flickorna och pojkarna 

”rättar in sig i ledet” och delar upp sig efter de förväntningar som ligger på dem för 

att inte framstå som avvikande. 

 

B. Det förekommer att man sänker förväntningar och krav på elever och vanligast är 

att man sänker förväntningarna och kraven för flickor något som framkom i Larsson, 

Fagrell, Redelius (2005) undersökning. Att sänka krav och förväntningsnivån kallas 

för den goda viljans paradox av författarna. Effekten blir att man istället för att 

utmana flickorna sätter käppar i hjulet för deras vidare utveckling. Med sänkta krav 

presterar ofta flickorna lägre för att passa in på de förväntningar som ligger på dem 

enligt Redelius (2005). Larsson (2009) menar att föreställningen om att flickor är 

sämre på idrott- och hälsa ibland används som ett sätt att lägga upp sin undervisning. 

Anpassningen sker efter flickorna, de ”svagares” sida i något som kallas 

flickkompensatorisk pedagogik. Björnsson (2005) tar upp tankar från australiern 

Biddulph (1997), att det är skillnad på pojkar och flickor och att vi ska behandla 

pojkar och flickor olika. Killar har sitt sätt att agera och reagera på och kan då inte 

bemötas som om de var flickor. Författaren menar att det inte kan bli en 

framgångsrik förändring vad gäller flickors status och förväntningarna därpå om inte 

både flickors sätt och tänkande om varandra förändras (a.a.). 

 

C. För att stärka sin position i gruppen kan pojkar göra saker för att framstå som mer 

manliga, att vara en baddare som Björnsson (2005) hänvisar till Kimmel (1996) 

skriver. Detta kan frammana att läraren ironiserar över pojkens/pojkarnas försök att 

leva upp till att vara baddare genom någon kommentar, kanske i ett försök att inte 

aktiviteten ska bli lidande skriver Larsson, Fagrell, Redelius (2005). I Larssons med 

flera (2010) undersökning fann man en annan strategi. Det står att flickorna lärde sig 
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att hålla igen medan pojkarna lärde sig att gasa på. Ändå kan man läsa i lärarnas svar 

(Lena och Jon) att det är pojkarna som hålls tillbaka (Larsson med flera 2010 sid 69). 

Vidare i Larssons m.fl. (2010) undersökning ges exempel på hur lärare försöker 

motarbeta könsroller, ett exempel är att man istället försöker ändra på flickornas 

status, man försöker lyfta det som förknippas med flickors könsroll.  
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING  

Vårt övergripande syfte med studien är att undersöka lärares uppfattningar kring 

bemötande och förväntningar på pojkar och flickor ur ett genusperspektiv. Det som 

gjorde att vi valde detta ämne är att en av oss uppsatsskrivare är utbildad lärare i 

idrott- och hälsa och den andra har vikarierat som idrottslärare. Vidare ville vi 

undersöka om pojkar generellt får ett högre betyg än flickor i idrott- och hälsa, detta 

enligt tidigare forskning. 

 

Till vår hjälp för att kunna besvara syftet med studien har vi följande 

frågeställningar.  

 

1. Vilka är lärares uppfattningar om deras förväntningar på elever? 

2. Gynnas pojkar av innehållet på idrottslektionerna enligt lärarna? 

3. Har lärare olika förväntningar på och bemötande av pojkar respektive flickor 

inom ämnet idrott och hälsa? 

4. Hur fördelas idrottslektionerna ur ett genusperspektiv? 

5. Sker gruppindelning efter genus i idrott- och hälsa? 
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4 METOD 

I detta kapitel kommer vi att presentera vår arbetsmetod, våra informanter, hur 

informationsunderlaget samlades in, hur resultatet efter intervjuerna sammanställdes 

och analyserades. Vidare kommer vi att redovisa den metodkritik och de felkällor 

som kunde påverka undersökningens validitet och reliabilitet. Vi kommer även att 

delge de reflektioner vi gjorde om vår arbetsmetod efter fallstudien. 

4.1 Val av datainsamlingsmetod 

Efter att ha studerat olika arbetsmetoder i forskningsmetodikens grunder valde vi att 

arbeta med intervjuer som underlag till fallstudien. Anledningen till att vi valde att 

intervjua våra informanter var att vi eftersträvade ett helt standardiserat underlag, det 

vill säga att vi ställde likalydande frågor i samma följdordning. Vidare var vi 

hänvisade till informanternas villighet att ställa upp på intervjuerna (Patel och 

Davidsson 1994). Vi ansåg att med intervjuer som arbetsmetod kunde vi bättre förstå 

den intervjuades vardagsvärld utifrån dess perspektiv bättre (Kvale och Brinkman 

2009).  

 

När vi hade bestämt att intervjuer skulle ligga till grund för vår fallstudie valde vi ett 

kvalitativt inriktat forskningssätt framför ett kvantitativt. En kvalitativ undersökning 

är när man vill skaffa en annan och djupare kunskap inom ett begränsat område. 

Medans ett kvantitativt arbetssätt inriktar sig på statistiska bearbetnings- och 

analysmetoder. Denna kvalitativa undersökning med intervjuer som vi gjorde var 

lämplig för vi undersökte tankar inom ett specifikt område. Detta ökade våra 

möjligheter till att producera kunskap där socialt samspel mellan intervjupersonen 

och intervjuaren, var viktigt (Kvale och Brinkman 2009).  

  

Vi valde ett hermeneutiskt arbetssätt på vår fallstudie då informanternas svar skulle 

tolkas efter analyserna. Hermeneutik betyder tolkningslära, där det går att förstå 

sammanhang, skillnader och likheter genom att tolka svaren. Slutmålet med 

hermeneutiken är komma fram till en så sannolik förståelse som möjligt när man 

ställer helheten i relation mot delarna. (Patel och Davidsson 1994). Samtal och text 

var två nyckelbegrepp som vi använde oss av, vidare hade vi möjligheten med detta 

arbetssätt att efter vår analys kunna se bortom intervjusituationens här och nu (Kvale 

och Brinkman 2009).  

4.2 Urval 

Våra informanter i fallstudien bestod av nio idrott- och hälsolärare, vilka var 

samtliga utbildade inom idrott och hälsa på högskole- eller universitetsnivå. Gruppen 

hade stor spridning med arbetade år som lärare, från relativt nyanställd till över 30 år. 

Genomsnittet på arbetade år som idrott- och hälsalärare var mellan 5 och 10 år. 

Undersökningen är gjord på högstadieskolor i södra Sverige och pågick våren 2011. 

Dessa informanter som deltog i intervjuerna hade vi personligen tillfrågat under 

vikarierat på olika högstadieskolor. Vi ansåg att den personliga kontakt vi hade med 

informanterna skulle underlätta intervjuerna, därför gjordes inte några förfrågningar 

via mail eller personliga brev. När informanterna hade beslutat sig för att ställa upp 

på vår fallstudie så förklarade vi upplägget med intervjuerna och orsakerna till att vi 

ville använda denna arbetsmetod. Vi försökte få till en lagom stor grupp av 

informanter, om det är för få informanter så blir det svårt att generalisera, för många 
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informanter så kan man inte göra några ingående tolkningar av intervjuerna. Det är 

inte fastställt att många intervjuobjekt ger ett bättre underlag till fallstudien. (Kvale 

och Brinkman 2009).  

4.3 Genomförande 

Det första vi gjorde var att undersöka vilka skolor som kunde ha välvilliga 

informanter. Vi utgick i första hand från de skolor där vi hade vikarierat och 

därigenom kunna skaffa oss ett tillräckligt stort underlag med informanter till vår 

fallstudie. När skolorna hade utkristalliserats så tog vi personliga kontakter med våra 

informanter och förklarade ingående vad vi ville uppnå med denna undersökning. Vi 

förklarade att vi tänkte använda oss av intervjuer samtidigt som vi förde 

anteckningar, vi ville försäkra oss om att våra uppbyggda relationer med 

intervjupersonerna inte skulle påverkas negativt i framtiden. Sedan när kontakten var 

etablerad och informanterna hade förstått vårt syfte så bestämde vi gemensamt en tid 

när vi skulle träffas och göra intervjuerna. Till vår hjälp hade vi sammanställt ett 

färdigt frågeformulär som intervjuguide till stöd under intervjuerna, se bilaga 1 

(Kvale och Brinkman 2009). 

  

Vi valde att ha en låg grad av standardisering och struktur på våra frågor så att både 

frågeutrymmet och svarsutrymmet fick en större spännvidd (Patel och Davidsson 

1994). Grundtanken var att alla intervjuer skulle spelas in, då vissa av informanterna 

ville slippa detta så antecknades svarsmaterialet istället. Ljudupptagningarna från 

intervjuerna analyserades flera gånger och transkriberades sedan på papper. Vi lät de 

intervjuade informanterna läsa igenom det vi antecknat så att de kunde godkänna det 

som vi hade skrivit, detta för att förebygga felaktigt underlag till fallstudien. De 

Intervjuade personerna fick också rätt att avbryta intervjuerna om de ville, när de 

ville, samt fick hoppa över någon eller några frågor (Kvale och Brinkmann 2009). 

Frågorna ställdes i samma ordning till våra intervjuade personer, detta förenklade 

sammanställningen och analysbiten (Patel och Davidsson 1994). Vidare under dessa 

intervjuer så använde vi kompletterande följdfrågor, detta förenklade 

svarsmöjligheterna för informanterna. På detta sätt blev de inte trängda utan kände 

sig tillfredställda med situationen, därigenom blev resultatet av intervjuerna bättre. 

En annan fördel vi märkte med detta arbetssätt var möjligheterna att förklara 

frågeställningen när de intervjuade personerna inte riktigt förstod frågan. 

 

4.4 Bearbetningen av datamaterialet 
Våra ljudupptagningar som utgjorde grunden till denna fallstudie avlyssnades flera 

gånger innan transkriberades ner på papper, detta för att kunna säkerställa empirins 

äkthet. Sedan skapade vi utskrifter som lämpade sig för sammanställning och analys. 

Dessa utskrifter tillsammans med intervjuanteckningarna låg som grund för 

fallstudien. Vi gjorde löpande analyser under arbetet, detta gav oss sedan nya idéer 

hur vi skulle gå vidare samt att tidsaspekten påverkade resultatet. Detta på grund av 

att ju längre tid det går från intervjun till bearbetningen av empirin, desto mindre 

levande blir materialet. Sedan läste vi på nytt in empirin inför slutbearbetningen för 

att därigenom se några avgörande skillnader, likheter och mönster (Patel och 

Davidsson 1994). Den färdigbearbetade empirin blev fallstudiens resultat och 

diskussionsunderlag.  
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4.5 Etiska aspekter 

För att skydda våra informanters integritet så följde vi de fastställda forskningsetiska 

principerna informationskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och 

samtyckekravet. Med informationskravet följde skyldigheten att informera våra 

informanter vilken roll deras medverkan i fallstudien var och att den var frivillig. De 

kunde avbryta sitt deltagande om de så önskade och de fick information om namnet 

på vår institution. Angående konfidentialitetskravet måste vi undersökare kunna 

garantera att inga obehöriga kan läsa vårt material samt att deltagande informanters 

identitet förblir okända. Med nyttjandekravet så var vår skyldighet att den insamlade 

empirin endast fick användas för fallstudien ändamål. Medans samtyckekravet var att 

informanterna själva fick avgöra sin medverkan. Vidare följde vi deras råd och 

rekommendationer där vi som publicerande undersökare gav våra uppgiftslämnare, 

undersökningsdeltagare och övrig berörd personal möjlighet att ta del av etiskt 

känsligt material innan den kvalitativa undersökningen publicerats (Forskningsetiska 

principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 1990). 

  

4.6 Validiteten och reliabiliteten 

Validiteten i fallstudien kännetecknas av att vi har gjort en logisk analys av våra 

undersökande instrument och att vi vet att det vi undersöker är det vi ska undersöka. 

Vidare hänger fallstudiens bakgrundsdel med tidigare teorier och den senaste 

forskningen samman med resultat- och diskussionsdelen, detta stödjer att 

undersökningens validitet är tillförlitlig. Vi har inte heller på något vis försökt att 

ändra svaren under arbetsprocessen med transkriberingen utan verkligen varit måna 

om att det som framkom under intervjuerna verkligen är det som analyserna baseras 

på (Patel och Davidsson 1994). Annat som påverkar fallstudiens validitet är att vi har 

granskat informanternas svar och bedömt de som tillförlitliga (Kvale och Brinkmann 

2009). Reliabiliteten i fallstudien är att vi har utfört undersökningen på ett 

tillförlitligt sätt och att våra undersökningsinstrument är tillförlitliga. Vidare anser vi 

att intervjuerna är utförda på ett sådant sätt att reliabiliteten är säkerställd när det 

gäller utförandet och analysen av intervjuernas empiri (Patel och Davidsson 1994).  

 

4.7 Metodkritik och felkällor 

Vår kvalitativa undersökning är bara representativt till de svar som vi fick under 

gällande omständigheter och vid dessa tillfällen. Troligtvis påverkade våra egna 

erfarenheter, uppfattningar och dagsformar oss när vi analyserade intervjuerna. Då vi 

inte hade gjort detta innan eller har gjort detta särskilt ofta är vår brist på 

intervjuvana en annan trolig felkälla. Urvalet var också väldigt litet vilket gör att 

resultaten från vår undersökning inte kunde användas för en generalisering utan får 

ses som en fallstudie. En annan felkälla som kan påverka fallstudien är vår ovana att 

tolka resultaten. Vi känner personligen informanterna och det kan ha påverkat oss 

omedvetet och därigenom kan analysresultatets akribi inte bli fullt tillförlitligt. 

Slutligen kan en felkälla vara att vi själva har konstruerat de instrument som 

fallstudien vilar på, vi kan inte se våra egna misstag för vi är övertygade om att vi 

undersökt det vi ska ha undersöka. Detta påverkar även reliabiliteten i fallstudien då 

slumpinflytandet kan ha påverkat våra undersökningsinstrument (Patel och 

Davidsson 1994). Annat som kan ha påverkat reliabiliteten är vårt kroppsspråk och 

våra verbala reaktioner under intervjuerna (Kvale och Brinkmann 2009). 
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4.8 Reflektioner 

När vi hade sammanställt empirin så framkom det att informanterna hade lämnat 

väldigt samstämmiga svar under intervjuerna. Detta kan ha berott på att intervjuer 

inte var den bästa arbetsmetod för denna fallstudie, vi konstaterade efter 

sammanställningen att våra intervjusvar inte var så divigerande som vi hade önskat. 

Vi skulle nog ha använt oss av observationer med en videokamera istället under 

några tillfällen vid idrott- och hälsautövande med varje informant som deltog i 

undersökningen. Det bästa hade varit att använda sig av bägge dessa två 

arbetsmetoder, det var tidsbristen och okunskapen som genomsyrade att det inte 

utföll sig så. Därigenom skulle möjligheterna att kunna särskilja vad som sades under 

intervjuerna kontra den verklighet som videofilmades under några idrott- och 

hälsalektioner komma fram. Kanske hade vi då fått ett större empiriunderlag att 

basera fallstudien på och resultat- och diskussionsunderlaget hade nog blivit 

intressantare att studera. Vidare kunde vi testat intervjufrågorna på en liten 

pilotgrupp innan själva intervjuerna för att fastställa att svarsunderlaget på frågorna 

skulle vara tillräckligt divigerande som analysunderlag för en fallstudie. Annat som 

kan ha påverkat denna samstämmighet är att vi känner informanterna personligen, 

det skulle varit bättre om intervjuobjekten inte hade en personlig kontaktsituation 

med intervjuarna. När det gäller innehållsvaliditeten så skulle vi ha låtit fler 

utomstående personer som är insatta i vårt problemområde granska våra 

undersökningsinstrument, därigenom skulle den logiska analysen kunna bli bättre 

säkerställd (Patel och Davidsson 1994). Vidare kunde vi kontrollera informanternas 

svar utförligare då vi såg en samstämmighet vid analysarbetet, möjligtvis med nya 

kompletterande intervjuer (Kvale och Brinkmann 2009). Vi kunde även förbättrat 

fallstudiens reliabilitet med att ha en utomstående observatör med under 

intervjuarbetet (Patel och Davidsson 1994).   
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5 RESULTAT 

Här redovisas intervjuresultaten som berör vår frågeställning, de tankar och 

formuleringar som det insamlade intervju materialet återgav ligger till grund för 

analysarbetena. Dessa resultat som utkristalliserades efter transkriberingen, 

sammanställningen och analysen vill vi delge läsarna. Överlag så svarade de flesta 

idrott- och hälsalärarna snarlikt på de ställda frågorna. Detta kan bero på att de flesta 

av de intervjuade personerna hade studerat idrott- och hälsa på samma högskola och 

därigenom fått en läroplansamstämmig syn på elevbemötande oberoende av 

genusperspektivet.  

5.1 Lärares förväntningar på elever ur genussynpunkt i idrott- 

och hälsa 

Här presenterar vi först de uppfattningar som lärare har om deras förväntningar på 

elever. Många svarar att de uppfattar sig genusneutrala när det gäller förväntningar 

på elever och därmed inte har några uppfattningar att det ska finnas någon skillnad 

mellan deras förväntningar på en elev om den är pojke eller flicka. 

5.1.1 Lärares uppfattade förväntningar på elever  ur genussynpunkt 

Majoriteten av de intervjuade idrott- och hälsalärarna ansåg att de inte hade några 

skillnader i sina förväntningar på eleverna. Att utgå från att alla pojkar respektive 

flickor var så lika att man kan se ett liknande beteendemönster och liknande 

kunskapsnivå var något som ifrågasattes och flera lärare ansåg att det var för stor 

skillnad inom pojkarnas kunskaper respektive flickornas grupp för att klumpa ihop 

dem.  

Det är en stor spridning på de som är tjejer, alla tjejer kan ju inte lika mycket. 

Det är stora spridningar inom gruppen pojkar också.  

Det är svårt att generalisera flickor som en grupp och pojkar som en grupp då 

variationen i gruppen är så stor. Det finns flickor och pojkar som kan olika saker. 

Vid intervjuerna framkom att det hade har funnits förväntningar på elever förut på 

skolorna hos några av de intervjuade men att de lärare som nu finns har jobbat för att 

få bort de gamla förväntningar som fanns på eleverna innan.  

Vi har jobbat jättemycket för att bli av med den stämpeln, att flickor ska vara si 

och pojkar ska vara så. Det fanns en tradition förut på den här skolan men den 

har jag och kollegan jobbat bort. Man ser hela tiden till individen.  

 

Förut fanns det att min syster sprang slingan på den tiden och då ska jag springa 

på den tiden. 

 

Citaten ovan visar på ett medvetande av att det finns en stor skillnad mellan 

individerna och även mellan pojkar och pojkar respektive flickor och flickor.  

5.1.2 Lärares uppfattade förväntningar på elever från samhället 

Det framkom att det kan finnas andra orsaker till att det finns könsroller i skolan. 

Några av de intervjuade lärarna menade att samhället kan vara orsak till eventuella 

könsmönster. 
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Det handlar ju mer om vilka förväntningar som finns utifrån på hur en kille ska 

vara eller en tjej ska vara. Kolla bara på allt som ungarna får se på TV och 

så…köp det här, var så, det finns ju färdiga paket att köpa så att de kan vara på 

ett visst sätt.   

5.1.3 Lärares uppfattningar om förväntningar på elever från skolan 

Vid intervjuerna framkom att det kan finnas tillfällen då skolan kan påverka elevers 

uppfattningar om manligt och kvinnligt. Förslag kom att det kan bero på att det enligt 

respondenterna på deras skola finns lärare inom idrott och hälsa i de lägre åldrarna 

som inte har adekvat utbildning och då leds idrott och hälsaundervisningen på ett sätt 

som inte alltid är genusneutralt.  Andra ifrågasätter att idrott och hälsa skulle vara det 

enda ämnet där skillnader i förväntningar och bemötande ur genussynpunkt finns. 

Ja kommer eleverna från NN vet man ju att de inte har haft speciellt mycket 

idrott- och hälsaundervisning. De har väl haft en massa bollspel och så, inte 

dansat och orienterat i alla fall. NN tycker att dans är larv och att inte killar ska 

tvingas att dansa när de inte vill. 

 
Jag tror inte i så fall att idrott och hälsa är det enda ämne som skapar 

könsmönster om det nu är så. Kolla på de andra ämnena där du säger att tjejerna 

har högre betyg, förmedlas någon kvinnonorm där då och varför ifrågasätts inte 

den då? 

Som man kan läsa i det sista citatet ovan finns det en tanke att om det återskapas 

könsroller i skolan är inte idrott och hälsa det enda ämne som det förekommer i. En 

annan orsak anses vara de obehöriga lärare, ofta klasslärare, som håller i idrott och 

hälsaundervisningen i de lägre åldrarna.  

5.1.4 Lärares uttryckta skillnader på förväntningar på elever. 

Hos några av de intervjuade lärarna finner vi en tanke på att det finns skillnader 

mellan gruppen pojkar respektive gruppen flickor. 

Flickor är bättre när det gäller koordination och traditionell gymnastik. Killar är 

generellt bättre i bollsporter och tjejer generellt bättre i moment som kräver 

koordination och större kroppskontroll. 

 

Att där finns en rörelse, vissa rörelsemönster, som skiljer sig och jag stod just 

och tänkte att den här klassen måsten jag köra en motorikbana med. Å där ser jag 

mest på killarna i den klassen att de har vissa svårigheter. Oftast så utvecklas 

tjejer lite snabbare motoriskt än vad killar gör. 

 

Sen så kan man ju se ibland när vi spelar handboll och man ska ha kastövningar, 

då kan man se skillnad på killar och tjejer. Att tjejer oftast kastar på ett 

annorlunda sätt, vad dom säger, tjejkast, handleden i stället för hela armen. 

 

Vid följdfrågan vad det kan bero på svarar läraren. 

Jag vet inte det. Om det är när man lär tjejer att kasta så, jag vet inte. Det finns ju 

inga svårigheter att kasta så där heller, vi har ju ingen skillnad på muskler i det 

fallet, så jag kan inte, jag vet inte. 

Trots att dessa lärare, och även de andra lärarna, tidigare sagt att de anser att de inte 

har förväntningar på att pojkar respektive flickor har speciella egenskaper inom 

respektive grupp så kan vi ändå hitta tecken som tyder på att det finns. Vår tanke är 

att de i början gav ifrån sig ett svar som de trodde vi ville höra men längre fram i 
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intervjun kommer deras tankar och förväntningar fram då de blir mer trygga i 

situationen. 

5.2 Gynnas pojkar vid betygssättningen i idrott- och hälsa 

Alla intervjuade idrott- och hälsalärare hade en överensstämmande syn på 

betygsbiten. Det var ingen som hade något avvikande synsätt, alla följde läroplanen 

och betygskriterierna. Detta tolkar vi att alla idrott- och hälsalärare uppdaterar sina 

kunskaper kontinuerligt och tar denna bit på stort allvar ur ett rättvist 

genusperspektiv. 

5.2.1 Olika bedömningsmallar i idrott- och hälsa ur genussynpunkt 

Många lärare nämnde att de bara hade förväntningar på att eleverna skulle göra sitt 

bästa och komma till lektionerna med en bra inställning. Efter analysen tolkar vi det 

som att deltagandet och att prestera så gott man kan är det som styr betygssättningen 

för betyget G, i stället för resultatet. Det framkom också vid intervjuerna att om en 

elev ville ha ett högre betyg än G så kommer andra parametrar in. Vi kunde inte 

finna något som kunde påvisa att pojkar fick ett högre betyg än flickor, utan de lägre 

betygen var baserade på deltagande och att alltid prestera så gott man kan utifrån sina 

egna förutsättningar.  

 

Om någon elev oavsett kön vill ha ett högre betyg så beror det endast på elevens 

övriga kompetens. Några av de intervjuade lärarna menar att fysiken och 

fritidsintressen inte ska få påverka betygsunderlaget. Detta gör att alla elever får en 

chans att kunna visa upp sina rörelseformer på ett rättvist sätt och därigenom kunna 

få ett högre betyg oavsett om man är pojke eller flicka. 

Det är inte viktigast vem som kan skjuta hårdast eller hoppa högst, det är mycket 

annat som ska vägas in. Men tävlingsidrott är ju något helt för sig och det vi 

sysslar med i skolan, idrott och hälsa är ju, har ju egentligen ingenting med det 

och göra. 

En av de intervjuade idrott- och hälsalärarna levererade ett diplomatiskt svar på vår 

ställda fråga under intervjun. 

Enligt betygskriterierna och att närvara på lektionerna med en bra inställning till 

idrottsämnet.  

 

Men personligen tycker jag att kroppskontroll och fysik med inslag av sund hälsa 

och förståelsen av detta också måste vägas in för att få ett högre betyg. 

5.2.2 Kriterier för godkänt 

Vid intervjuerna fanns en tydlig mening; att göra så gott man kan och att delta 

framkommer som ett av målen som ska nås för att kunna få ett G. inga krav på 

kunskaper krävs. Exempel på detta är när en idrott- och hälsolärare säger.  

G = deltaga, VG = behärska alla rörelseformer, MVG = som VG men eleven 

måste också kunna leda och visa gott omdöme. 

 

Ett G. Ibland så kan jag känna att det är för lätt att få ett G. Nej men alltså till G, 

där vill jag att man ska vara delaktig på lektionen, man kommer och är ombytt 

och försöker. 
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5.2.3 Kriterier för högre betyg 

Vid intervjuerna framkom det att för att få de högre betygen krävs det kunskaper om 

olika saker. Inga av dessa kriterier som nämns finns med i de nationella 

kursplanerna. 

För ett VG, då vill jag att man ska göra lite mer. Man ska ta för sig mer, man ska 

hjälpa sina kompisar lite mer. 

 

Att vara en förebild, idrottslig förebild. Det står klart och tydligt att alla ska 

kunna delta på allas villkor. Visa på Fairplay, det är jätteviktigt när vi pratar om 

högre betyg. Respekt för de andra i gruppen. 

I en intervju framkommer att elevens utveckling är viktig. Att se hur eleven 

utvecklats är viktigt och den spelar även stor roll vid betygssättningen. 

Kalle som kanske inte är någon stjärna på idrott kan ändå få höga betyg om man 

ser på utvecklingsstegen.  

På följdfrågan om det inte föreligger en risk att eleverna mörkar sin kompetens i 

sjuan, tar i lite mer i åttan och sedan visar sina kunskaper fullt ut i nian och därmed 

uppfyller kraven för ett MVG då stegringen är enorm från sjuan till nian svarar 

läraren: 

Den fallgropen som du beskriver det är sällan det händer…att han gömt sina 

egenskaper i två...jag tror inte riktigt att den finns. 

5.2.4 Betyg och genus 

Vid jämförelsen om det fanns någon skillnad mellan pojkar och flickor i betyg, om 

det fanns olika mål för pojkar respektive flickor fick vi bland annat svaren.  

Prestationsgrejen, att dela in killar och tjejer har jag inte jobbat med alls.  

 

Nej, det går ju inte. Att ge elever olika mål skulle ju göra att de som får lägre mål 

får ett betyg som är mindre värt. 

Vid intervjuer om eventuella skillnader mellan betygen för pojkar respektive flickor 

framkom att vid flera av skolorna finns en skillnad i betygsättning mot övriga landet. 

I Sverige har pojkar i snitt högre betyg i idrott och hälsa än vad flickorna har. I vår 

fallstudie var det tvärtom på några skolor. 

I nian är det lika många tjejer som killar som har MVG, mycket väl godkänt, 

medan det endast är killar som får IG, icke godkänt. 

På de skolor som vi undersökt fann vi att lika många pojkar som flickor hade IG, 

icke godkänt. När det gällde betyget MVG, mycket väl godkänt, var det flest flickor 

som hade det högsta betygssteget, 59 % var flickor och 41 % var pojkar (Skolverket 

2011). Sedan ställdes frågan vad de trodde var orsaken till skillnaden mot övriga 

landet. Ingen ansåg sig veta men några förslag kom på att man trodde att 

prestationstraditionerna på skolorna kunde ligga kvar och att det var därifrån som 

man gjorde bedömningen vid betygsättningen. 

Tradition att prestationsbetygligger kvar. Det är lätt att bedöma. Men det är ju 

bara spekulation. 

Det framkom att det vara flera som ansåg att det inte gick att spekulera till orsaken 

att pojkar hade högre betyg än flickor men de gånger vi fick svar kom förslaget att 

det var prestationsbetyg som låg kvar.  
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5.3 Lektionsinnehållens fördelning i idrott- och hälsa ur 

genussynpunkt  

Sammanställningen av intervjuresultaten visade att många av de aktiviteter som 

kodas manliga är de där kamp och fysik är förutsättningar för att lyckas, medan dans, 

koordinationsövningar och estetiska rörelser är något som anses som kvinnliga. När 

det gäller val av aktiviteter verkar det vara ganska jämt fördelat mellan aktiviteter 

som kodas som manliga respektive kvinnliga. Vi anar att det tidigare funnits en 

majoritet av aktiviteter som kodats som manliga men att det mer och mer har jämnats 

ut. Flera av lärarna angav att de mer och mer prioriterar de områden som förut 

ansetts som kvinnliga såsom dans, koordinationsövningar, musikgympapass med 

mera.  
Jag har nog inte undervisat så mycket i dans förut som jag gör nu.  

 

Vi brukar ha musikgympapass som alla ska vara med och leda. Dans är ju också 

viktigt. De har blivit mer av det. 

Genom att medvetet öka antalet lektioner med aktiviteter som anses kvinnliga 

försöker lärarna få en jämn fördelning mellan aktiviteter som kodas manliga 

respektive kvinnliga. När vi analyserat intervjuerna med idrott- och hälsolärarna 

konstaterar vi att det som ansets manligt, att prestera resultat, inte är något som 

premieras i någon större utsträckning i vår fallstudie.   

För mig så är inte idrott och hälsa det här att Kalle hoppar 1.60 i höjd och då ska 

han ha MVG. 

 

Att det inte är krav och resultat som räknas. Det tar ett tag att ställa om eleverna 

tycker jag. 

När det gäller bollspel och föreningsidrott får vi viss divergens bland svaren. Några 

menar att idrott och hälsa inte har något med tävlingsidrott medan andra menar att 

för att få ett livslångt intresse för idrott och hälsa är det viktigt att presentera olika 

aktiviteter och därmed kunna bjuda in olika föreningar som kan presentera sin idrott. 

Men tävlingsidrott är ju nåt helt för sig och det vi sysslar med, idrott och hälsa är 

ju, har ju egentligen ingenting med det att göra. 

 

Att man hittar arenor till dem/…/så att de kan komma i kontakt med 

föreningslivet också och utnyttja det.  

5.4 Lärarnas uppfattningar om bemötande av elever i idrott- 

och hälsa ur genussynpunkt                           

Flera av lärarna i intervjun menar att även här är det svårt att generalisera och säga 

att de bemöter pojkar respektive flickor på ett specifikt sätt efter kön. Flera ger 

exempel på att det är upp till vilken individ det är som man bemöter. 

Jag bemöter elever olika beroende på deras bakgrund med mera. Jag kan inte 

bemöta alla på samma sätt, då är jag ute och cyklar i mitt tycke. 

 

Det är upp till vilken elev man möter. Det kvittar om det är en kille eller tjej. 

Vid frågan vad som sker om eleverna inte följer tillrättavisningar, då menar de flesta 

att de säger till ytterligare en gång och vi kan i vissa fall ana att de utgår från att de 

tänker sig en pojke som de korrigerar. När vi följer upp med att det är en flicka som 

trilskas blir fler osäkra och känner sig inte så säkra på hur de ska göra. 
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Ja du, vi har ju inte så mycket sånt. Ibland låter jag de hållas så brukar de lugna 

ner sig. 

Andra ser åter bortom genus och försöker lösa situationen på ett så bra sätt som 

möjligt för eleven. Här menar läraren att man måste se till eleven. 

Precis som med alla elever. Se till vad som är orsaken till situationen och inte 

göra en stor sak av det framför alla andra utan sätta igång de andra och försöka 

lösa det hela. 

 

Det är aldrig så att tjejerna inte lyssnar, de gör som jag säger. 

Vi uppfattar det som att det finns en förutfattad mening hos flera av lärarna vi 

intervjuar om att när elever stökar så är det en pojke som stökar. När vi ändrar 

förutsättningarna och nämner att det är en flicka uppfattar vi det som om det saknas 

en förberedelse på att lösa situationen. Vid intervjuerna med lärarna i idrott- och 

hälsa så nämner några att det finns tillfällen då det förekommer en viss nivåskillnad i 

bemötandet av elever och som exempel ges i tonläget mot eleverna. I de flesta fall 

används ett mjukare tonläge mot flickor och ett lite hårdare tonläge mot pojkar. De 

flesta hänvisar dock till att de tar mer hänsyn till individen än om de är pojkar eller 

flickor. En av lärarna anser att man kan vara rakare mot pojkarna medans man mot 

flickor är mer försiktig. 

En kille kan du ju mer eller mindre be dra om han inte sköter sig men om du gör 

det med en tjej, då gör hon ju det och hela kompisgänget.  

5.5 Gruppindelning efter genus i idrott- och hälsa 

Några av de intervjuade idrott- och hälsalärare delar ibland upp klassen efter kön, det 

vill säga att man undervisar klassen i två mindre grupper där ena delen bestod av 

flickor och den andra delen av pojkar. Detta görs med motiveringen att det blir bättre 

så eller att alla elever tyckte att det var roligare med en homogen grupp. Dessa 

föreställningar grundar sig ofta i att man har en tanke på att pojkars och flickors 

kroppar blir mer och mer olika varandra i puberteten. Inte sällan lägger idrott- och 

hälsalärarna en annan vinkling på upplägget när man delar upp efter kön.  

När vi delar upp i t.ex. volleyboll så är tjejerna på ett lag ibland för de passar mer 

till varandra, alla får vara med. När killarna är med passar de ibland bara 

varandra. 

 

Jag brukar dela upp klassen i pojkar och flickor vid olika former av bollsporter 

för då får alla chansen att synas på sina egna villkor  

 

Jag delar upp klassen ibland i mindre grupper och gör detta för att det passar sig 

bättre till vissa moment t.ex. vid redskapsmoment. Detta för att kunna skilja 

tjejerna från killarna för att killarna är mer fysiskt starka. 

Detta var dock inte något som idrott och hälsaläraren gjorde konstant utan bara när 

läraren ansåg att det var befogat. Generellt kan sägas att uppdelning av kön inte var 

vanligt förekommande. Även här proklamerade flertalet att de ansåg att man inte 

skulle klumpa ihop flickor respektive pojkar, några menade att man hindrar eleverna 

i deras utveckling genom att ha specifika förväntningar på dem.  
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6 DISKUSSION/SLUTSATSER 

I vår fallstudie har vi undersökt lärares uppfattning om deras förväntningar på och 

bemötande av elever ur genussynpunkt. Mycket av den litteratur som vi läst i ämnet 

menar att skolan förstärker och återskapar könsmönster (Larsson, Fagrell, Redelius 

2005; Sademyr 2006; Larsson 2009 m.fl.). Fallstudien visar inte på ett tydligt sådant 

återskapande av könsmönster även om vi på några ställen har hittat tendenser. Under 

intervjuernas del vid frågorna hur de uppfattar sina förväntningar på och bemötande 

av elever får vi inte mycket som tyder på att det skulle finnas några skillnader i 

förväntningar eller bemötande om det så är en pojke eller flicka. 

 

Det är först en bit in i intervjun som några få ger uttryck som vi tolkar in att det ändå 

finns en skillnad i förväntningar på och bemötande av elever. En möjlig orsak kan 

vara att lärarna då är mer avslappnade men vi anser att dessa uppfattningar inte är 

typiska för gruppen utan kommer från ett fåtal lärare. Där vi finner mest 

könsuppdelning är vid de tillfällen som det handlar om att en elev inte gör som den 

blir tillsagd.  

 

Litteraturen tenderar att mena att de aktiviteter som enligt litteraturens författare ska 

gynna pojkar ökar i antal. Dit räknas bland annat moment som innehåller tävling 

(Larsson, Fagrell, Redelius 2005). Vår fallstudie pekar på en annan utveckling, 

snarare en ökad andel av de aktiviteter som litteraturen har kodat som kvinnliga så 

som dans och koordinationsövningar (Redelius 2004).  

 

Inte heller när det kommer till betygssättning och betyg kan sägas att fallstudien 

överensstämmer med litteraturen. Idrott och hälsa är det enda ämnet som pojkar i 

snitt har högre betyg än flickor i grundskolan i Sverige (Skolverket 2010). 

Fallstudien visar tvärtom.  

 

I fallstudien konstateras att gruppindelning görs ytterst sällan ur genussynpunkt. Det 

är ett fåtal som menar att detta gör att elever får en bättre möjlighet att visa vad de 

kan. Litteraturen konstaterar att vid de tillfällen som en uppdelning efter kön sker 

tenderar det till att eleverna försöker att hålla sig till de förväntningar som kan finnas 

på respektive kön (Björnsson 2005). 

6.1 Lärares förväntningar på elever ur genussynpunkt i idrott- 

och hälsa  

I litteraturen som ligger till grund för bakgrunden finns gott om exempel på hur 

lärare har olika förväntningar på elever beroende på kön (Larsson, Fagrell, Redelius 

2005; Sademyr 2006; Larsson 2009 m.fl.). Dessa konstaterar att idrott och hälsa är 

det enda ämne som pojkar i snitt har högre betyg än flickor. Detta menar flera av 

ovan nämnda författare beror på att lärare i idrott och hälsa tenderar att hylla det som 

är manligt och mer eller mindre förkasta det som är kvinnligt. Detta sker bland annat 

genom att prestationer i form av resultat värderas högre (Larsson, Fagrell, Redelius 

2005), de kvinnliga aktiviteterna som dans och koordinationsövningar minskar i 

antal (Carli 1990) och detta till följd av att antalet kvinnliga lärare i idrott och hälsa 

minskar enligt Carli (1990) något som NU (2004) visar på att antalet kvinnliga 

idrottslärare i stället ökar.  Efter sammanställning av samtliga intervjuer så har vår 

fallstudie inte kunnat påvisa att det generellt kan sägas att idrott- och hälsolärare är 

de som återskapar könsmönstret. Det är få könsmönsterinfluenser som vi har kunnat 
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belägga i denna lilla undersökning. Därför kan vi ana att denna påverkan till viss del 

måste komma utifrån skolan, troliga källor är elevernas hemmamiljö, det moderna 

samhället och den massmediala biten. Detta pekar även till viss del vår fallstudie på 

men till viss del kan man ändå ana att det finns tendenser till könsmönster. 

6.1.1 Lärares uppfattade förväntningar på elever ur genussynpunkt 

När vi sammanställde intervjuerna med idrott och hälsolärarna så kan vi inte säga att 

vi kunde hitta speciellt mycket som tydde på att de hade olika förväntningar på 

flickor eller pojkar. När det gäller uppfattade förväntningar verkar det finnas en 

allmän mening att man inte ska klumpa ihop pojkar som en grupp och flickor som en 

annan och utgå från att respektive grupp är homogen. 

  

I flera av de teoretiska uppslag som vi använt oss av (Larsson & Meckbach 2007; 

Larsson, Fagrell & Redelius 2005, med flera) ges det flera exempel på hur lärare i 

idrott och hälsa uttrycker sin uppfattning om att det finns tydliga skillnader på pojkar 

och flickor samt att uttrycker detta på mer eller mindre tydliga sätt, till exempel att 

det finns moment i idrott och hälsa som bara pojkar klarar av. 

  

Vår fallstudie visar på att de intervjuade idrott- och hälsalärarna är medvetna om 

detta med förväntningar och strävar efter att motverka dessa istället för att förstärka 

effekterna. Det framkom att på några av skolorna har det förekommit könsmönster 

innan men att lärarna i idrott och hälsa nu jobbar för att få bort det tänket. Hos några 

kunde vi ändå konstatera att det fanns en tendens till skiljda förväntningar hos några 

få lärare. Dessa förväntningar kan hindra eleven i sin utveckling i idrott och hälsa 

och begränsa elevens möjlighet till att visa sin fulla potential (Annerstedt m.fl. 2001) 

då elever sällan riskerar att bryta de förväntningar som ligger på dem (Öiestad 2005).  

6.1.2 Lärares uppfattade förväntningar på elever från samhället 

I fallstudien finns det bland lärarna en stor medvetenhet att det förekommer 

könsmönster som ges uttryck i skolan. Respondenterna menade att de är medvetna 

om problemet och flera säger att de arbetar aktivt mot dessa förväntningar. Det fanns 

tankar om att det finns andra faktorer som kan påverka elever i deras beteende och 

forma in dem i könsmönster och förväntningar. Bland annat nämndes media och 

övriga samhället men även vänner och familj vilket även Björnsson (2005) menar. 

6.1.3 Lärares uppfattningar om förväntningar på elever från skolan 

Vid några tillfällen nämns att det kan förekomma återskapande av genus i skolan 

men att det då sker antingen hos andra lärare eller att idrott och hälsa inte är det enda 

ämnet som återskapar genus. 

  

Vissa ämnen anses som mer kvinnliga, såsom bild, språk, läsning och musik (Lenz 

Taguchi 2003) och där finns en förväntning att flickorna ska prestera bättre medan i 

matematik, idrott och hälsa samt de naturvetenskapliga ämnena och teknik anses som 

manliga och där förväntas pojkarna prestera bättre. Med den uppdelningen går det 

inte att säga att idrott och hälsa är det enda ämne där könsroller skapas och 

återskapas utan att det förekommer i de flesta, kanske alla, skolämnen.  
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6.1.4 Lärares uttryckta skillnader på förväntningar på elever 

Trots att de flesta lärare är överens om att det är fel att ha förväntningar efter kön 

hittades tendenser hos respondenterna att det ändå fanns. Ofta skedde det i 

generaliseringar där det menades att pojkar generellt är bättre i vissa moment medan 

flickor generellt är bättre i andra moment. Andra menade att det i vissa klasser fanns 

grupper med pojkar som behövde förbättra rörelsemönster med mera. Vid något 

tillfälle gavs ett generaliserande av elevers förmågor att flickor kastar på ett vis och 

pojkar på ett annat.   

6.1.5 Sammanfattning 

Litteraturen i bakgrundskapitlet trycker mycket på att det finns förväntningar på 

elever hur de ska vara enligt en slags genusmall. En generaliserande tanke förmedlas 

att idrott och hälsalärare har högre förväntningar på pojkar och en lägre förväntning 

på flickor (Larsson & Meckbach 2007; Larsson, Fagrell & Redelius 2005, med 

flera). Detta leder till att eleverna anpassar sig till dessa då de tenderar att vilja följa 

förväntningar som ligger på dem (Öiestad 2005). Detta får till följd att flickorna 

presterar sämre än vad de kan medan pojkarna uppfattas som skickligare fast de inte 

alltid är det (Björnsson 2005).  

 

Fallstudien visar på något annat. När det gäller lärares förväntningar på eleverna, 

både de uppfattade och uttryckta, förmedlas en medvetenhet att könsroller och olika 

förväntningar efter genus är något som de flesta lärarna i fallstudien lägger tid på att 

motverka. Flera uttrycker att det är fel att generalisera i grupper då det finns en sådan 

diversitet i klasserna att en generalisering av flickor som en grupp respektive pojkar 

som en grupp vore felaktig. Lärarna verkar medvetna om att det finns könsroller på 

skolan men uttrycker att det inte kommer från deras undervisning. Några få ger dock 

längre fram i intervjuerna svar som visar på att det kan finnas en skillnad i vad de 

säger och hur de gör. 

6.2 Gynnas pojkar vid betygssättningen i idrott- och hälsa  

Efter sammanställningen av våra intervjuresultat var det en väldigt samstämmig syn 

på betyg och betygsättning, nästan alla följde direktiven att betygen inte ska påverkas 

av könet. När vi sedan undersökte hur det verkligen låg till på de respektive skolorna 

finner vi att på flera av de skolor som vi har varit på har flickorna i snitt högre betyg 

än vad pojkarna hade. Det är helt tvärtom mot nationella utvärderingen (2004) och 

skolverkets statistik (2010) som visar att pojkar får högre snittbetyg i idrott och hälsa 

och att det just är i det högsta betyget (MVG) som skillnaden är som störst. Så var 

det inte i vår fallstudie.   

 

Kriterierna som skrivits på skolorna tyder inte på några kriterier anpassade efter 

genus utan är mer kunskapsrelaterade. När det gäller att betygsätta är deltagandet en 

viktig del som avgör vilket betyg som eleverna får och här kvittar det om man är 

pojke eller flicka. Undersökningen tyder på ett medvetet arbete mot de könsnormer 

som kan finnas och flera av de intervjuade svarar att de jobbar mot könsmönster 

precis som står i LPO-94 (utb. dep. 1994). När vi jämför med betygen på skolan kan 

vi se att betygen är jämnt fördelade med en liten fördel för flickorna. Av etiska 

aspekter kan vi tyvärr inte visa dessa betygsfördelningar.  
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6.2.1 Olika bedömningsmallar i idrott- och hälsa ur genussynpunkt 

Resultaten av våra intervjuer med idrottslärarna gav inget som tydde på att man hade 

olika bedömningsmallar för pojkar respektive flickor, i alla fall inte uttalade eller 

som de meddelade oss. Vid flera tillfällen fick vi åter höra att det inte går att säga att 

pojkar är si och flickor är så utan att det är för stor skillnad inom gruppen pojkar 

respektive flickor för att kunna generalisera dem. 

   

Vid bedömningsdelen i intervjuerna vid KIS-projektet, Kön-idrott-skola, framkom 

att det är vanligt att man inte har samma bedömningsmallar för pojkar och flickor, ett 

sätt att komma runt genusrelaterade problem (Larsson, Fagrell och Redelius 2005). 

Detta kallas för den goda viljans paradox men får bara till följd att flickorna presterar 

sämre och sämre då de anpassar sig till de förväntningar som ligger på dem (Redelius 

2007). Vi fann inget som tyder på att de lärare som vi intervjuat använder sig av 

olika bedömningsmallar eller mål när de betygsätter sina elever.  

6.2.2 Sammanfattning 

I Sverige får pojkar i snitt högre betyg än flickor i idrott och hälsa. Litteraturen 

menar att detta beror på att pojkars prestationer värderas högre (Larsson, Fagrell och 

Redelius 2005) eller att aktiviteterna väljs så att de gynnar pojkarna (Larsson 2009; 

Brown & Evans 2004, m.fl.).  När vi jämför med betygskriterierna på skolorna finner 

vi inget som stöder teorin att pojkar och flickor ska ha olika betygsmallar (Larsson, 

Fagrell och Redelius 2005). När vi undersöker betygssättningen på respektive skola 

tenderar det att vara flickorna som har högre betyg i snitt än vad pojkarna har.    

6.3 Lektionsinnehållens fördelning i idrott- och hälsa ur 

genussynpunkt 

En rapport visade på en ökning av mängden aktiviteter som ansågs manliga under 

lektionerna i idrott- och hälsa (nationella utvärderingen 2004). Detta skulle tendera 

att gynna pojkarna mer än flickorna, när de nu får större möjligheter att visa vad de 

kan prestera på lektionerna (Larsson 2009). Vi har inte lyckats belägga några resultat 

av fallstudien som stödjer dessa argument, det verkar istället som våra resultat visar 

på motsatsen. De aktiviteter som klassas som kvinnliga t.ex. dans och gymnastik 

verkar istället få mer utrymme på idrott- och hälsalektionerna.  

 

Lärarna uttrycker vid intervjuerna att dans och koordinationsövningar ökat i timantal. 

Trots detta kan vi inte avgöra om det är en stor del aktiviteter som kallas kvinnliga i 

förhållande till de aktiviteter som kodas som manliga i undervisningen. Vi kan 

endast veta vad de uttrycker och för att få reda på om detta stämmer bör 

observationer av lektioner under en längre tid genomföras för att få en rättvis bild. 

Den slutsats som kan dras är att det verkar finnas en tanke bland lärarna att lektioner 

i dans och övningar som kräver koordination är något som behöver öka i antal. 

6.4 Lärarnas uppfattningar om bemötande av elever i idrott- 

och hälsa ur genussynpunkt 

Här fanns ett liknande mönster med de svar som respondenterna gav på frågorna om 

deras uppfattade förväntningar på elever. Vid frågan hur de uppfattade sitt 

bemötande av elever var de flesta överens om att man ska se till individen och att 

man inte ska generalisera i könsgrupper. De ansåg det fel att se till grupper i stället 
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för till individer. Några nämnde att det i uppdraget ingår att skolan ska vara för en 

individuell utveckling och inte se till grupper.  

Efter sammanställningen av analyserna på intervjuerna framkom det att några 

respondenter gav svar som tydde på en viss skillnad i bemötande, i alla fall sättet 

som man talade med eleverna på.  

 

Här överensstämmer vår fallstudie till viss del med Sademyrs (2006) undersökning 

som tyder på att det finns skillnader i hur lärare bemöter elever beroende på om det 

är en pojke eller flicka. Tydligast blev det vid frågan hur läraren gör när eleven inte 

följer det som läraren säger. Svaren som gavs tyder på att de flesta var övertygade att 

den som gjorde motstånd var en pojke. När vi förklarade att den som gjorde 

motstånd var en flicka fick flera lärare svårt att svara eller gav svar som tydde på att 

de inte var vana vid det problemet. 

 

Här anas en förväntan på eleverna, att det är pojkarna som är de som gör motstånd 

och inte följer det som läraren säger. Även om det inte var alla lärare som uttryckte 

problem att hantera flickor som gjorde motstånd var det ändå tydligt att här fanns, 

som vi uppfattade det, ett behov att tänka över sitt bemötande och sina förväntningar 

för flera av lärarna. 

6.5 Gruppindelning efter genus i idrott- och hälsa 

Lärare i idrott- och hälsa delar ibland klasserna efter kön, det vill säga att man 

undervisar klassen i två mindre grupper där ena delen består av flickor och den andra 

delen är pojkar. Detta görs med motivationen att det blir bäst så eller att alla tycker 

det är roligast med en homogen grupp (Meckbach 2004). 

  

De gånger som några av våra intervjuade lärare delade upp klassen efter kön var det 

för att de ansåg att det gynnade elevernas idrottsutövande. Även om tanken är god, 

eleverna ska kunna visa sin fulla potential, tenderar ett sådant resonemang att hindra 

elevernas möjlighet att utvecklas inom idrott och hälsa men även inom andra 

områden (Annerstedt m.fl. 2001).  

6.6 Sammanfattning 

I fallstudiens resultat finns en tanke om att det är för stor diversitet inom gruppen 

pojkar respektive flickor för att kunna kalla respektive grupp för homogena. Om 

skillnaden mellan grupperna är mindre än skillnaderna inom respektive grupp kan 

man inte räkna pojkar som en grupp och samma sak gäller för flickorna (Elmeroth 

2008). Andra författare menar att gruppera flickorna respektive pojkarna i homogena 

grupper är att konstruera kön (Larsson, Fagrell och Redelius 2005).  

 

De flesta av de intervjuade idrott- och hälsalärarna uttryckte en skepsis mot att 

gruppera efter kön, några menade att det var rent felaktigt att dela upp efter kön då 

eleverna inte ges möjlighet att vara som de är. Hos några lärare kan anas att det finns 

en förväntning på hur pojkar respektive flickor ska vara och att det finns en skillnad 

även vid bemötande.  

 

Vid granskning av betyg på respektive skolor finns en tendens till att flickorna i snitt 

har högre betyg än pojkarna i idrott och hälsa. Nationellt är det pojkarna som har 

högre betyg. När det gäller val av aktiviteter förmedlas en tanke att de moment som 
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kodas som kvinnliga, som dans samt övningar som kräver koordination, ökar i antal 

lektionstillfälle, något som gynnar flickorna (Larsson, Fagrell, Redelius 2005). 

En möjlig orsak till att vi har fått de svar och resultat vi har fått är att flera av lärarna 

kan ha svarat som de förväntas svara. En annan kan vara att den kritik som kommit 

under åren mot att idrott och hälsa skapar och återskapar könsmönster har gjort att 

lärarna i idrott och hälsa tagit åt sig och blivit mer uppmärksamma. Fallstudien ger 

inget entydigt svar då flera av lärarna säger sig arbeta mot könsmönster och specifika 

förväntningar på pojkar respektive flickor. Ändå förekommer tendenser att 

förväntningar finns på hur respektive kön ska agera. På frågan om hur lärarna gör när 

en elev inte följer det de säger uttrycker respondenterna en tro att de som gör 

motstånd är pojkar. 

  

En annan tolkningsaspekt som kan påverkat den relativt överenstämmiga 

värdegrundsyn som förmedlades var att många av lärarna hade arbetat mellan 5 och 

10 år som idrott- och hälsalärare, alltså relativt nyutexaminerade. De torde fått en 

någorlunda liknande utbildning där genusfrågor behandlats och därmed ha 

medvetenhet om genus med sig från början. En lärarutbildning är ingen garanti för 

genusneutralitet. Mycket beror på vilka lärarutbildare som finns och hur de förmedlar 

sina värderingar (Larsson 2009). 

Vår avsaknad av erfarenhet av både att intervjua, konstruera frågor som 

överensstämmer med syftet samt att analysera resultaten är även dessa troliga 

faktorer som påverkat fallstudiens utfall.  Observationer av respondenternas lektioner 

hade kunnat ge en annan bild av vad som förmedlades vid intervjuerna. En potentiell 

brist i observationen ligger i att läraren kan agera som det förväntas av denne även 

under observationen.  

6.7 Slutord 

I resultaten kommer vi fram till att flickorna i snitt har högre betyg än pojkarna på 

flera av de skolor som varit med i fallstudien. Frågan är om det är dit vi vill komma 

med skolan? Att flickorna har högre betyg i alla ämnen än pojkarna? Borde det inte 

vara så att det kvittar vilket kön som eleven har, det är kunskaperna som individen 

har som ska bedömas?  

 

Om vi skulle granska samtliga ämnen i skolan torde vi få ett liknande resonemang 

fast det omvända att hela skolan gynnar flickor då de har högre betyg i snitt än 

pojkar. I spanska är nationella skillnaden att ca 50 % av flickorna får MVG medan 

knappt var fjärde pojke får MVG. Ser vi till bild och hemkunskap är det tre gånger så 

många flickor som pojkar som får MVG. Givetvis är snittbetygen betydligt högre för 

flickorna än för pojkarna i dessa ämnen (Skolverket 2010). Självklart måste det ske 

en förändring i många lärares uppfattningar på och bemötande av elever men inte i 

endast idrott och hälsa.  

Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. 

(Utbildningsdepartementet 1994) 

För att komma tillrätta med de brister som finns i förväntningar och bemötande anser 

vi att det ska finnas krav på vidareutbildning inom bland annat genus samt att man 

kan låta kollegor observera varandra. Resultatet används endast av den observerade 

respektive observerande läraren annars kan det bli utpekande om rektor eller annan 
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personal delges resultatet. En uppföljning sker vid nästa tillfälle och observationerna 

bör ske en gång per termin. Tid kan tas från utbildningsdagar. 

I vår utbildning har vi vid flera tillfällen haft videoobservationer som uppgifter där 

våra handledare har filmat oss och vårt agerande gentemot eleverna. Tanken har varit 

bra men bristerna varit omfattande. Först krävs ett godkännande från målsman något 

som varit väldigt tidskrävande då godkännande inte lämnats. Eleverna agerar på ett 

helt annat sätt än vid en ordinarie undervisning om det finns en videokamera.  

 

Ett alternativ kan vara att observationen sker av handledaren/den observerande 

läraren och att denne noterar studentens/kollegans agerande under lektionerna.  Helst 

ska eleverna och studenterna/läraren inte veta om att en observation sker för att få en 

så autentisk lektion som möjligt. En medvetenhet bör finnas med. Skolan är inte den 

enda plats där könsmönster skapas och/eller återskapas. För att komma tillrätta måste 

det ske en förändring i hela samhället. Skolan har en del i det hela men kan inte styra 

hela samhället.  
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BILAGA 1 

Frågeformuläret till idrott och hälsolärarna.  

1, Vad är idrott och hälsa för dig? 

2, Varför är idrott och hälsa ett viktigt ämne? 

3, Var ligger tyngdpunkten vad gäller undervisningens innehåll? 

4, Vilka influenser påverkar dig i ditt val av undervisningsinnehåll? 

5, Vilka kunskaper tycker du är viktigast att eleverna ska ha/få i sin undervisning? 

6, Är det något område skulle du vilja ha fler/färre lektioner i?  

7, Varför då? 

8, Vilka kunskaper ska man ha för att få de olika betygsstegen (G,VG,och MVG)? 

9, Händer det att du delar upp klassen i mindre grupper i idrott och hälsa?  

10, Varför och vid vilka tillfällen? 

11, Finns det några områden du tycker att du skulle vilja dela upp klassen i grupper 

med bara pojkar respektive flickor?  

12, Varför? 

13, Uppfattar du att du bemöter eleverna olika beroende på om det är en pojke eller 

flicka?  

14, Varför? 

15, Finns det några områden där du ser att pojkar eller flickor är klart bättre i?  

16, Vad bero det på i så fall? 

17, Finns det några områden som du har olika mål i för flickor respektive pojkar?  

18, Vad beror det på i så fall? 

19, I Sverige får pojkar i genomsnitt högre betyg i idrott och hälsa än flickor.  

20, Vad kan det bero på? 

21, Hur är det på den här skolan?  

22, Hur kommer det sig?  

23, Hur skulle du beskriva en typisk flicka i idrott och hälsa? 

24, Hur skulle du beskriva en typisk pojke i idrott och hälsa? 

 

 


