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SAMMANFATTNING 

 

Syftet med studien är att undersöka genus inverkan på undervisningen i skolämnet idrott och 

hälsa. Fokus har legat på att genom kvalitativa intervjuer med sju behöriga gymnasielärare få 

insikt i hur de tänker och resonerar kring könsmönster och villkor kopplade till dessa, samt 

deras strategier för att lösa eventuella problem som uppstår i relation till detta. Teorin som 

denna studie vilar på är dels en genusteori och dels en jämställdhetsteori. Resultatet i studien 

visar att lärarna tydligt kunde urskilja könsmönster bland eleverna, då de uppfattade killar 

som mer dominanta i ämnet och tjejer som mer restriktiva generellt sett. De ansåg dock inte 

att ämnesplanen eller undervisningens utformning gynnade något av könen i större 

bemärkelse utan att det snarare har att göra med klassamansättningar och individernas 

personligheter. Lärarna betonade att den egna rollen i att vara en bra förebild var av störst 

betydelse för hur man på bästa sätt kunde ta tag och lösa de problem som uppstod när 

könsmönster framkom i undervisningen. 

 

 

Nyckelord: Genus, Jämställdhet, Könsmönster, Idrott och hälsa. 
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1. INLEDNING 

 
Vår tolkning av denna benägenhet att tona ner könsmönstrens betydelse, eller att inte se dem som 

ett undervisningsrelaterat problem, är att pojkars och flickors beteende, åtminstone delvis, ses som 

naturgivna.
1
 

 

Den kommersiella och professionella idrottsvärlden har en stark tradition av att hålla män och 

kvinnor åtskiljda i sitt idrottsutövande. De personer som faktiskt vill korsa och krossa 

gränserna är oftast kvinnor. Det finns det flera exempel på, men den senaste personen som 

uppmärksammades på grund av detta var den amerikansaka alpinåkerskan Lindsey Vonn som 

ville ställa upp i herrarnas världscuptävling i störtlopp. Omedelbart så dök syrliga 

kommentarer från, främst de manliga åkarna, upp. Hon nekades sedermera till att delta i 

tävlingen. Något som jag kan tycka kändes sunt då de genetiska förutsättningarna inte hade 

gett henne rättvisa chanser då de ligger tillgrund för orättvisa utgångslägen mellan män och 

kvinnor i den fysiska kapaciteten. Men inom skolans idrottsvärld då? I skolans 

idrottsundervisning finns ju inte denna tydliga uppdelning mellan könen då killar och tjejer 

bedriver undervisningen tillsammans. Där är det ju inte resultat, i form av snabbast eller 

starkast vinner som är det väsentliga, utan kunskapen som ligger i fokus. Där har väl killar 

och tjejer samma förutsättningar egentligen, eller? 

 

Genus, könsroller och könsmönster är något som kommit upp flera gånger under seminarium 

och diskussioner, framförallt under ”idrottsdelen” av min utbildning. Ämnet idrott och hälsa 

är kanske det ämne där könsmönster och dess normer blir som tydligast i skolans värld. Något 

jag även själv har fått erfara under diverse praktiker som jag genomfört under utbildningens 

gång. Framförallt blev detta tydligt under en lek jag genomförde med en klass. Leken gick till 

stor del ut på att uppmana eleverna till rörelseaktivitet. Killarna i klassen hade inget problem 

med att anamma denna uppgift och deltog med hög intensitet och lust. Bland tjejerna var det 

knappt någon som ens rörde på sig överhuvudtaget.  

 

Så har då killar och tjejer egentligen samma förutsättningar inom skolidrotten? Om inte, hur 

arbetar lärarna för att uppnå det? Det är det som den här uppsatsen kommer att undersöka 

närmare. 

                                                           
1
 Skolverket (2010)  Jämställda villkor i idrott och hälsa - med fokus på flickors och pojkars måluppfyllelse. 

Stockholm, Gymnastik- och idrottshögskolan. s.67-68. 
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1.1 Syfte 

 

Syftet med studien är att undersöka genus inverkan på undervisningen i skolämnet idrott och 

hälsa.  

 

1.2 Frågeställningar 

 

 Hur kan något av könen gynnas i undervisningens utformning och innehåll? 

 Vilka könsmönster kan lärare utskilja vid undervisning? 

 Vilka strategier har lärare för att motverka ojämlikheter som framträder vid 

undervisning? 

 

 

2. BAKGRUND 

 

Idrottsämnet i skolan har i ett tidsperspektiv genomgått stora förändringar som speglar det 

omgivande samhällets kulturförändringar. Från att ämnet inrättats i syfte att främja den 

fysiska fostran har det utvecklats till att idag mer inrikta sig mot att företräda ett hälso- och 

kunskapsperspektiv. Idrottsämnets historiska förändring har också inslag av genus i såväl 

läroplaner som praktik. Fokus kommer fortsättningsvis att vara inriktat på ämnets utveckling 

inom gymnasieskolan då det är den delen av skolväsendet som denna studie behandlar. 

 

2.1 Ämnets införande och utveckling fram till mitten på 1900-talet 

 

I slutet av 1700-talet började de då samhällsgenomsyrande tankegångarna kring den fysiska 

fostran att ta sin praktiska prägel och form inom det svenska skolväsendet. Professorer inom 

området proklamerade genom bland annat vetenskapsbaserade avhandlingar och tidskrifter att 

det var viktigt med en stark och vältränad kropp som i sin tur visade på en god hälsa och ett 

bra sundhetstänk. Detta skulle, ansåg man, uppnås genom väl utförda och beprövade 

gymnastiska övningar som härstammade från antikens dagar. Speciellt viktigt betraktades 

detta vara för barn i skolåldern. Begränsningar inom ämnet var att det endast utövandes av 

pojkar med en manlig lärare. Den fysiska fostran infördes i skolordningen år 1820 med ämnet 

gymnastik under tre veckotimmars undervisning med obligatoriskt deltagande. Dock 
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genomfördes inte denna undervisning i de flesta skolor, beroende på otillräckliga lokaliteter 

och bristfälliga lärarutbildningar.
2
  

 

Den person som betraktas som grundläggare för gymnastikens utveckling i Sverige är Per 

Henrik Ling. Det var dock först på 1860-talet som hans son, Hjalmar Ling, kom att 

färdigställa den pedagogiska gymnastikens tillämpande delar. Gymnastikens centrala syfte 

vilade på den anatomiska vetenskapen om människokroppens uppbyggnad för att stärka upp 

kroppen men även som ett medel för att utveckla själen genom rörelserna som bedrevs. Denna 

form av ”svensk gymnastik” som den kom att kallas praktiserades i grupp efter bestämda 

rörelsescheman och fick under denna tid stort genomslag utomlands. Militärnationalistiska 

perspektiv bidrog starkt till spridningen och befästandet av gymnastikämnet i svenska 

skolvärlden. Mer militärinriktade övningar, så som fäktning, infördes och undervisningstiden 

utökades med upp till totalt sex timmar per vecka för de äldre eleverna i gymnasieåldern.
3
 

 

I början på 1900-talet upphörde den militäriska inriktningen inom ämnet, men samtidigt 

kvarstod syftet med den fysiska fostran som centralt. Flickorna kom att få större delaktighet 

inom ämnet och utformade en egen variant av Ling-gymnastiken under århundradets 

inledande skede. Där kom fokus att ligga mer på de rytmiska delarna och syftade till att öva 

upp smidigheten mer än styrkan då det ansågs passa sig lämpligare för en flicka att vara vig 

snarare än stark. Denna riktning ämnet tog stärkte flickornas delaktighet men särskilde tydligt 

pojkar och flickor från varandra inom ämnet. Något som kom att prägla dess konstruktion 

under nästan hela århundradet och skapade på så sätt två olika former av idrottsundervisning 

utefter könstillhörighet och föreställningar kring det specifika könet. Dock kom ämnet överlag 

att inrikta sig mer mot att främja lek och aktiviteter kring friluftsliv efter det att kritiker till de 

enformiga rörelsemönster i Ling-gymnastiken som tidigare symboliserat ämnet blivit allt fler. 

En annan bidragande faktor bakom denna förändring var OS i Stockholm år 1912 som bidrog 

till idrottens genomslagskraft runt om i skolorna. Främst betraktades där den svenska 

kvinnliga gymnastikgruppen med tjugotalet deltagare som under invigningen av spelen 

genomförde rytmisk gymnastik i högt tempo och med mer naturliga och fria rörelser. 

Förändringen ämnet genomgått befästes i och med att ämnet ändrade namn år 1928 till 

                                                           
2
 Annerstedt, Claes (2001) ”Ämnet idrott och hälsa – ett historiskt perspektiv” i Annerstedt, Claes m fl. (red) 

Idrottsundervisning: Ämnet idrott och hälsas didaktik. Göteborg, Multicare Förlag. 
3
 Annerstedt (2001). Sandahl, Björn (2005) Ett ämne för alla? Normer och praktik i grundskolans 

idrottsundervisning 1962-2002, Falun, Carlssons bokförlag. s.22-24. 
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”gymnastik med lek och idrott”. Flickornas deltagande och inflytande inom ämnet, både som 

elever och i form av lärare, fortsatte att gradvis öka.
4
 

 

2.2 Ämnets modernisering under 1900-talet fram till idag 

 

Under 1900-talets andra hälft minskades undervisningstimmarna inom ämnet då det ansågs ta 

för stort tidsmässigt utrymme jämfört med andra teoretiska ämnen i skolan som betraktades 

som mer bildande för eleverna. Ämnets syfte kom även att genomgå en stor förändring då den 

fysiska fostran kompletterades och till stor delar övergick till en form av social fostran.  

 

I och med införandet under 1960-talet av läroplanen Lgy 65 kom ämnets fokuseringar att till 

stora delar förändras. En mer konditionsbaserad undervisning tog form där individen skulle 

vara i fokus i undervisningen istället för gruppen. Läroplanen angav även olika fokus på 

aktiviteter för pojkar och flickor, där pojkarna fick större utrymme i aktivitets- och 

övningsrepertoaren och flickorna hänvisades mer till en form av estetisk rörelsegymnastik. 

Följande läroplan för gymnasieskolan, Lgy 70, förespråkade en något mer jämställd 

ämnesundervisning men innebar inga direkta förändringar för ämnet. Det skedde snarare i och 

med 1987 års inrättade kursplan och ämnets namn hade under denna period ändrats till 

”idrott”. I den kom ämnets huvudmoment att fastställas tydligt i form av träningslära, 

ergonomi och hälsa, idrottsaktiviterer, rörelse, rytmik och dans samt friluftliv. Elevernas egna 

ansvar inom ämnet kom att öka och lärarnas anvisningar för vad varje huvudmoment skulle 

innehålla beskrevs tämligen vagt i läroplanens text. Namnbytet till idrott var även något som 

influerades från föreningsidrotten som kom att få ett ökat inflytande på 

undervisningsutövandet inom skolans värld.
5
 

 

Från det att ämnet varit begränsat i sitt innehåll hade det nu utökats. En mer jämställd 

undervisning etablerades som norm då pojkar och flickor nu även hänvisades till 

samundervisning för första gången inom ämnet. Dock fortsatte tidsomfattningen för 

idrottsämnet att minska och begränsas som obligatorisk i enbart första årskursen i och med 

införandet av en ny läroplan, Lpf 94. Läroplanens anvisningar kring vad som bör ingå i de 

olika momenten var fortfarande relativt vagt och lokala skillnader inom ämnet blev en 

                                                           
4
 Annerstedt (2001), Sandahl (2005) s.22-24, Carli, Barbro (2004) The making and breaking of a female culture: 

The history of Swedish physical education ’in a different voice’. Göteborg, Acta Universitatis Gothoburgensis. 

s.4. 
5
 Annerstedt (2001), Sandahl (2005) s.25. 
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naturlig följd av detta. Något som dock accepterades så länge de lokala skillnaderna uppnådde 

de nationellt uppsatta målen. Ämnet bytte nu även namn från ”idrott” till dagens benämning 

”idrott och hälsa” för att befästa dess tydligare inriktning på ett hälsoperspektiv.
6
 

 

I dagens aktuella läroplan för gymnasieskolan, Lgy 11, ligger ämnets fokus i att eleverna ska 

ta del av en varierad form av undervisning där syftet vilar på begreppen förståelse och 

kunskap. Pojkar och flickor förutsätts även delta i undervisningen tillsammans under 

gemensamma aktiviteter.
7
 I läroplanen står det skrivet som en del av den värdegrund skolan 

vilar på att den bland annat ska verka för att ingen ska diskrimineras på grund av sin 

könstillhörighet eller könsöversridande identitet. I dess del över allmänna och övergripande 

mål och riktlinjer finns hänvisning till att läraren ska se till att ett jämställdhetsperspektiv 

genomsyrar den bedrivna undervisningen. I Läroplanens anvisningar till ämnesplanen för 

ämnet idrott och hälsa står det skrivet att; ”Undervisningen ska medvetandegöra och 

motverka stereotypa föreställningar om vad som anses vara manligt och kvinnligt samt belysa 

konsekvenserna av olika kroppsideal.”
8
 Det framkommer även, under de riktlinjer som ämnet 

ska ge eleverna förutsättningar att utveckla, att eleverna ska få möjlighet att utveckla sin; 

”Förmåga att etiskt ta ställning i frågor om könsmönster, jämställdhet och identitet i relation 

till idrotts- och motionsutövande.”
9
 I kunskapsmålen för ämnets grundläggande kurs, idrott 

och hälsa 1, framkomer dock inte ovanstående område i betygsgrundande kunskapskrav för 

ämnet
10

.  

 

 

3. TIDIGARE FORSKNING 

 

I nedanstående del redogörs för tidigare studier relevanta inom det undersökta ämnesområdet.  

 

Birgitta Fagrell intervjuade i sin doktorsavhandling barn i sju- till åttaårsåldern om deras egna 

uppfattningar kring kön. Det framkommer att barn i väldigt tidig ålder har ett starkt 

genuskopplat perspektiv på vad som anses manligt och kvinnligt, dels i samhället i stort, men 

                                                           
6
 Annerstedt (2001), Carli (2004) s.157-184. 

7
 Skolverket, Lgy 11. 

8
 Lgy11, s.83. 

9
 Lgy11, s.84. 

10
 Därför kommer denna uppsats att inte fokusera på betyg kopplat till genus då det inte är något som ska 

bedömas enligt styrdokumentet. 
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mer specifikt inom idrottsaktiviteter. Barnen i studien påvisar tydligt att vissa idrottsliga 

aktiviteter är att betrakta som ”tjejiga” medan andra aktiviteter ses och beskriv som mer 

lämpade för killar. En annan aspekt som Fagrell belyser är att barnen uppfattar killar som 

bättre på idrott överlag jämfört med tjejer samt att det framkommer en tydlig makthierarki 

inom området, sett ur barnens perspektiv. Där betraktades kvinnliga idrottsaktiviteter 

nedvärderande i förhållande till de manliga aktiviteterna. Detta var något som både de 

intervjuade pojkarna och flickorna i studien redogjorde för. En slutgiltig intressant iakttagelse 

i Fagrells studie visar på att pojkarna inte uttryckte någon önskan om att delta i någon form av 

kvinnlig aktivitetet. Flickorna däremot visade sig vara betydligt mer benägna att testa på 

pojkarnas aktiviteter och därmed överskrida och utmana könsgränserna.
 11

   

 

En observationsstudie genomförd av Kajsa Wahlström på barn i förskoleåldern stärker 

Fagrells iakttagelse om att genusrelaterade normer är något som inpräntas redan från väldigt 

unga år. Wahlström ger även exempel på hur dessa genusperspektiv följer med oss människor 

upp i högre åldrar och hur svårt det kan vara att vara medveten om när man agerar utifrån 

typiska könsspecifika normer. Ett exempel som hon ger är när den verksamma pedagogen för 

förskolegruppen agerar väldigt olika i sitt sätt att tilltala pojkarna respektive flickorna inom 

gruppen. Något som pedagogen, och Wahlström själv, först inser en tid efter situationen 

inträffade, då händelsen granskades i efterhand med hjälp av en inspelad videofilm. 

Wahlström belyser därmed hur svårt det kan vara att, trots att man har ett genomgående 

genustänk i sin pedagogiska utformning, förändra rådande könsnormer. Hon belyser även att 

försök till att göra just detta ibland kan få en oönskad motsatt effekt. Exempel som illustrerar 

detta påstående är när pedagogerna på förskolan vill bryta pojkarnas dominans över 

kuddrummet och styr upp det så att de själva går in och ser till att flickorna också får vara 

med och använda utrymmet. Problemet framkommer dock senare när pedagogerna inte längre 

är närvarade i rummet. Pojkarna återtog då dominansen och följden blev att flickorna nu än 

tydligare betraktades vara beroende av pedagogernas delaktighet för att få inflytande över 

aktiviteten.
12

 

 

I en av Skolverket utgiven forskningsrapport inom ämnet idrott och hälsa visar det sig att 

könsmönster tydligt går att urskilja och att pojkarna dominerar ämnet både fysiskt och verbalt 

                                                           
11

 Fagrell, Birgitta (2000) De små konstruktörerna. Flickor och pojkar i relation till kropp, idrott, familj och 

arbete. Stockholm, Lärarhögskolan, Institutionen för samhälle, kultur och lärande, HLS Förlag. 
12

 Wahlström, Kajsa (2003) Flickor, pojkar och pedagoger. Kristianstad, Kristianstads Boktryckeri. 
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genom undervisningens gång.
13

 Detta ger upphov till att pojkarna ges större uppmärksamhet 

från läraren i dennes bekräftelse och bedömning av prestationer. I lagspelsaktiviteter uppges 

passningar och uppmuntrande kommentarer begränsas till att röra sig inom respektive 

könsgrupp. En ytterligare iakttagelse är att flickorna hamnar i majoritet i ämnets 

gruppsammansättning då de tillåter sig själva att ta mer plats och utrymme. Samundervisning 

uppges av lärarnas utsagor i rapporten vara den rådande undervisningsformen i ämnet, då den 

uppges främja samarbete och förståelse mellan könen genom ämnets olika moment. Dock 

framkommer det att det stundtals kan vara en strategi från lärarhåll att bedriva 

särundervisning mellan könen. Främsta orsaken till detta uppges vara att det underlättar för de 

mer återhållsamma flickorna att våga ta för sig i vissa moment, så som bollsporter. Håkan 

Larsson diskuterar i sin redogörelse vidare kring idrottsämnets utformning av sär- respektive 

samundervisning och menar att de vilar på två olika perspektiv.
14

 Dessa perspektiv benämns 

som aktivitets- och kunskapsperspektiv. Larsson framhåller att diskussionen kring flickors 

och pojkars isärhållande eller inte i resonemang kring undervisningen ofta fastnar i skillnader 

som finns mellan könsgrupperna istället för att bejaka vad syftet med undervisningen är.  

 

I en forskningsstudie inom området har finska idrottslärares (i årskurs sju) syn på 

idrottsundervisningen i det egna landet, där den rådande undervisningsformen är 

särundervisning, undersökts.
15

 Pojkar och flickor uppgavs där enbart innefattas i 

samundervisning under momentet pardans. Enligt lärarna i studien var anledningen till 

särundervisningen inom den finska skolan pojkars övertag i fysisk styrka och att pojkar 

därmed rankades högst inom ämnet. Flickor kunde enbart nå samma status om de visade prov 

på att vara lika duktiga som pojkarna i bollsporter. Forskarnas slutsatser var att lärare inom 

ämnet bör ha en större genusfokusering under lärarutbildningen för att på så sätt ha möjlighet 

att upptäcka och motverka olika genuskonstruktioner. Barbro Carli argumenterar i sin 

avhandling för ett system likt det finska då hon anser det kan gynna jämställdheten mellan 

könen att bedriva åtskilt undervisning.
16

 Hon belyser idrottsundervisningen ur ett feministiskt 

perspektiv där den gemensamt bedrivna undervisningen i ämnet betraktas som negativ för 

flickornas villkor. Carli menar att sammanslagningen av pojkar och flickor stärkt killarnas 

                                                           
13

 Skolverket (2010) På pojkarnas planhalva? Ämnet idrott och hälsa ur ett jämställdhets- och 

likvärdighetsperspektiv. Stockholm, Skolverket. 
14

 Larsson, Håkan (2005) ”Idrott och hälsa – manlighetens sista bastion?” i Nordberg Marie (red) Manlighet i 

fokus – en bok om pedagoger, pojkar, och maskulinitetsskapande i förskola och skola. Stockholm, Liber. 
15

 Berg, Päivi och Lahelma, Elina. ”Gendering processes in the field of physical education”. Gender and 

Education, 22 (2010): 31-46. 
16

 Carli (2004). 
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dominerande roll i ämnet och att typiska pojkaktiviteter därmed ges det största utrymmet i 

undervisningen. Hon ifrågasätter därför om samundervisning inom ämnet är att betrakta som 

en jämställdhetsåtgärd; ”Obviously one can question whether “equal” training and ”equal” 

possibilities exist in mixed PE groups. The patriarchal structures have indeed gained more 

room in which to operate.”
17

 

 

Eva Olofsson belyser via ett genusperspektiv hur stor aktör föreningsidrotten på fritiden är 

över det närliggande ämnet inom skolvärlden och hur de berörda ämneslärarna i skolan 

påverkats av sportrörelsen. Det anges, till skillnad mot tidigare nämnda Carlis ståndpunkt, att 

särhållandet av pojkar och flickor ökar den manliga dominansen inom idrottsområdet och att 

det därmed inte främjar jämställdheten mellan könen. Olofsson frambringar även att 

idrottsrörelsens inflytande på idrottsämnet i skolan bidrar till att skapa skilda könsmönster och 

normer då idrottsrörelsen på ett väldigt strukturerat sätt separerar på pojkar och flickors 

idrottsliga utövande. Något som betraktas vara en kontrast till skolundervisningens 

målsättningar inom området.
18

 

 

Syftet med en studie startad på uppdrag av Skolverket var bland annat att undersöka villkoren 

mellan könen i ämnet och ge en bild av hur ämneslärarna resonerar kring dessa villkor.
19

 

Lärarna klargjorde att det framkommer tydliga könsmönster men att de hade svårt att förklara 

varför det är så. Ofta ansågs det helt enkelt ”bara vara” på det sättet. Lärarna bedömdes tona 

ned könsmönstrens betydelse och därmed inte heller betrakta det som ett problem i ämnets 

undervisning. Däremot framkom det att ju mer problematisk en klass ansågs vara ju mer 

tydliga och problematiska upplevs könsmönstren. I Håkan Larsson och Karin Redelius studie 

framkommer det att lärarna i denna undersökning inte heller finner målet att motverka de 

traditionella könsmönstren som en viktig del i ämnesinnehållet.
20

 Ett resultat som kopplas till 

att jämställdhet inte prioriteras bland lärare inom ämnet. Slutsatsen som dras är att skillnaden 

mellan om man är pojke eller flicka inte är mest betydande för inflytande över ämnet. Snarare 

är det den idrottsliga förmågan och erfarenheten från föreningsidrottsutövande som avgör 

detta. Detta är en slutsats som får uppbackning av Chen och Ennis där de i sin studie visar på 

                                                           
17

 Carli (2004) s.248. 
18

 Olofsson, Eva. ”The Swedish Sports Movement and the PE Teacher 1940–2003: From supporter to 

challenger”. Scandinavian Journal of Educational Research, 51 (2007): 163-183. 
19

 Skolverket (2010)  Jämställda villkor i idrott och hälsa - med fokus på flickors och pojkars måluppfyllelse. 

Stockholm, Gymnastik- och idrottshögskolan. 
20

 Larsson, Håkan och Redelius, Karin (2004) ”Några didaktiska utmaningar i relation till ämnet i idrott och 

hälsa” i Larsson, Håkan och Redelius, Karin (red) Mellan nytta och nöje: bilder av ämnet idrott och hälsa. 

Stockholm, Idrottshögskolan. s.234-238.  
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att könsanpassad undervisning i form av könsbestämda aktiviteter inte motiverade pojkar och 

flickor till deltagande.
21

 Snarare stärker den bilden av att färdighetsmässigt duktiga elever 

uppskattar ämnet oavsett kön.  En som ytterligare stämmer in i de ovanstående påståendena är 

Björn Sandahl som framhåller att det är de ”frälsta” eleverna, alltså de som redan är aktiva på 

fritiden, som har störst inflytande över ämnet och som därigenom dominerar det.
22

 De elever 

som inte förefaller vara fysiskt aktiva på fritiden eller ägna sig åt föreningsidrott uppger 

Sandahl har mindre att säga till om i undervisningens moment inom ämnet. 

 

En artikel i den internationella tidsskriften ”European Physical Education Review” studerade 

lärares förhållning till ämnesplanen inom ämnet.
23

 Viktigaste slutsatsen i studien var att lärare 

uppgav att de ofta hade och tilldelades andra prioriteringar än själva utlärandet av ämnets 

huvuddel rörande fokuseringen på den fysiska utbildningen. En annan slutsats var att lärarens 

kön eller erfarenhet inte syntes påverka deras värderingar kring vad som ansågs viktigt att 

behandla inom ämnet, det uppgavs snarare bero på lärarnas egen aktivitetsbakgrund. I en 

senare upplaga av samma tidsskrift undersöktes det om lärare behandlar elever annorlunda 

beroende på deras kön inom olika idrottsliga aktiviteter.
24

 Resultatet i studien motsätter sig 

dock till viss del dess hänvisade tidigare studier inom området, som visar på att läraren och 

pojkarna har mer interaktion med varandra., då pojkar här inte uppges ta kontakt med 

ämnesläraren i högre utsträckning än flickor. Däremot befästes det att lärarens feedback till 

eleverna avgjordes av vilken typ av aktivitet som skedde. Flickor fick mer positiv respons från 

läraren under tekniskt inriktade aktiviteter samtidigt som pojkarna fick mer kritisk feedback 

av läraren överlag i dessa typer av aktiviteter. I mer fysiskt inriktade aktiviteter fick pojkarna 

högre grad av positiv respons från läraren än flickorna.  

 

Larsson, Fagrell och Redelius har i sin omfattande studie belyst könsgruppernas villkor inom 

ämnet med fokus på genusåterskapande processer som definierar manligt och kvinnligt genom 

att intervjua lärare inom ämnet.
25

  En iakttagelse som gjordes var att;  

                                                           
21

 Chen, Ang och Ennis, Catherine. “Goals, Interests, and Learning in Physical Education”. The Journal of 

Educational Research, 97 (2004): 329-338. 
22

 Sandahl, Björn (2005). 
23

 Curtner-Smith, Matthew och Meek, Geoffrey. ”Teachers’ value orientations and their compatibility with the 

National Curriculum for Physical Education”. European Physical Education Review, 27 (2000): 27-45. 
24

 Bois, Julien, Cogérino, Geneviève, Davis, Kathryn, Fairclough, Stuart och Nicaise, Virginie. ”Teacher 

feedback and interactions in physical education: Effects of student gender and physical activities”. European 

Physical Education Review, 13 (2007): 319-337. 
25

 Fagrell, Birgitta, Larsson, Håkan, Redelius, Karin (2005) Kön - Idrott – Skola. 

<http://www.idrottsforum.org/articles/larsson/larsson_fagrell_redelius/larsson_fagrell_redelius051214.html > 

2012-10-02. s.19-23. 
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Både flickor och pojkar ”lyssnar på läraren”, men medan flickorna är duktiga och gör som läraren 

säger, så gör pojkarna ibland istället ”som de vill” (…) Av dessa två strategier (…) framstår det 

”flickiga” sättet som mer problematiskt ur en idrottslärare perspektiv eftersom en övergripande 

strävan är att eleverna ska vara fysiskt aktiva. Pojkarna är åtminstone aktiva, medan flickorna 

ibland kan välja att inte vara aktiva.
26

  

 

I studien kunde personerna bakom den inte finna några egentligt utvecklade strategier från 

lärarhåll i målsättningen att motverka stereotypa och traditionsenliga könsmönster. Det som 

sågs under observationer var att pojkar och flickor skiljdes åt under lektionerna, förväntningar 

och krav sänkte på flickorna och att lärarna tenderade att ironisera pojkarnas överskattning av 

sin egna fysiska förmåga istället för att lyfta frågan till ett övergripande diskussion i 

underviningen. Handlingsstrategierna som lärarna har anses få lektionen och undervisningen i 

den att ”flyta på”. Men följden av detta blir att könsmönstren inte problematiseras eller 

ifrågasätts utan att de ses som självskrivna. Något som Eva Olofsson tror har att göra med 

komplexiteten i det som idrottslärare förväntas hantera när det kommer till deras uppgift att 

motverka traditionella könsmönster.
27

  Att man ska forma en genusneutral undervisning 

samtidigt som man förväntas tillgodose varje enskild elevs individuella behov. Hon påvisar att 

lärares kompetens inom genusområdet är att betrakta som bristfällig då studiens intervjuade 

lärare inte uppges få tillräcklig vidareutbildning för att hantera komplexiteten omkring frågor 

om genus på ett operativt sätt. Slutligen konstateras även att idrottsämnets 

könsmönsterbrytande målsättning kolliderar med den bild som ungdomarna får ta dela av via 

kommersiell media och dess konstruktion av genusdiskursen.  

 

Sammanfattningsvis visar den här forskningsgenomgången att det som det fokuseras på inom 

området är vilka könsmönster som framkommer inom undervisningen. Där det uppges finnas 

tydliga könsmönster och där pojkar överlag betraktas vara dominanta och tjejer mer 

återhållsamma i sitt fysiska utövande. En del av forskningsfältet menar dock på att denna 

dominans inte har med kön att göra utan att det snarare handlar om elevernas erfarenhet från 

föreningsidrott eller vilken färdighetsnivå de besitter som är det avgörande för tydliga 

                                                           
26

 Fagrell, Birgitta, Larsson, Håkan, Redelius, Karin (2005) Kön - Idrott – Skola. 

<http://www.idrottsforum.org/articles/larsson/larsson_fagrell_redelius/larsson_fagrell_redelius051214.html > 

2012-10-02. s.23. 
27

 Olofsson, Eva. ”The discursive construction of gender in physical education in Sweden, 1945–2003: is 

meeting the learner’s needs tantamount to meeting the market’s needs?”. European Physical Education Review, 

11 (2005): 219-238.  
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mönstret och normer inom ämnesundervisningen. Den andra stora fokuseringspunkten som 

forskningsfältet innehar handlar om vilka strategier som lärarna använder sig av för att lösa 

problematiken med de relevanta könsfrågorna. Där behandlas främst fördelar och nackdelar 

kring sam- eller särundervisning, där det finns argument för båda sidor. Det framkommer 

även att lärare inom ämnet troligtvis inte priorieterar genus och att det, tillsammans med brist 

på områdets fokusering i lärarutbildningen, gör att saknas relevanta strategier för att hantera 

problematiken med könsmönster bland lärarna. Denna uppsats kommer ha inslag av alla de 

ovanstående studierna men kan tydligast, i sin utformning och genomförande, kopplas mot 

Skolverkets
28

 och framförallt Larsson, Fagrell och Redelius
29

 studie. Då den fokuserar på dess 

innefattande lärares egen syn på framkommande könsmönster i undervisningen samt vilka 

strategier dessa lärare observerades använda sig av.  

 

4. TEORI 

 

Den teori som denna studie utgår ifrån när det insamlade empiriska materialet ska bearbetas 

och analyseras för att därigenom besvara frågeställningarna och uppnå studiens syfte är till 

största del baserad på professorn i genushistoria Yvonne Hirdmans teorier rörande 

genussystem och genuskontrakt. En jämställdhetsteori kommer även behandlas. 

4.1 Genusteori 

 

Genus som begrepp i svenska språket och framförallt inom kvinnoforskningen etablerades på 

1980-talet i landet och är en direktöversättning från engelskans ”gender”. Begreppet syftar till 

att belysa de bakomliggande kulturella och sociala ordningar och normer som begreppet kön 

missar då det fokuserar på den biologiska aspekten när det beskriver kvinnor respektive 

män.
30

  

 

Begreppet genus är också behändigt att ha för att både förstå och kunna diskutera utsträcktheten, 

dvs. att genus är något som häftar inte bara vid kroppar, utan vid allt: tankarna om 

manligt/kvinnligt, man/kvinna genomsyrar världen omkring oss och fyller platser, situationer, tyg, 

                                                           
28

 Skolverket (2010). 
29

 Fagrell, Birgitta, Larsson, Håkan, Redelius, Karin (2005) Kön - Idrott – Skola. 

<http://www.idrottsforum.org/articles/larsson/larsson_fagrell_redelius/larsson_fagrell_redelius051214.html > 

2012-10-02. 
30

 Hirdman, Yvonne (2003) Genus – om det stabilas föränderliga former. Andra upplagan, Malmö, Liber. s.11-
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mat, politik, arbete. (...) Därför blir begreppet genus tydligare och klarare än ”kön” och lämnar inte 

utrymme för tvetydigheter.
31

 

 

Hirdmans genussystem är en ordningsstruktur av kön som är att betrakta som väsentlig i alla 

socialkulturella ordningar inom samhällets olika institutioner. Genussystemet som Hirdman 

beskriver det är grundat på två logiker; dikotomi och hierarki. Dikotomin innebär särhållande 

mellan det som är kvinnligt och det som är manligt och att innebörden bakom dessa 

könsuppfattningar inte bör blandas med varandra. I hierarkin är det mannen som är att 

betrakta som människan då det är mannen som utgör normen för vad som genomgående är att 

betrakta som normalt, alltså mänskligt. Kvinnan ses som någon som inte innefattas i normen 

och därför avviker ifrån den. Detta genusskapande, menar Hirdman, härstammar långt tillbaks 

i historien och finns lagrad i föreställningarna än idag om kvinnors och mäns roller i 

samhället. Samtidigt påpekar hon att den rådande manliga normen sakteliga har försvagats 

över tid, men att den fortfarande är att betrakta som den rådande i allra högsta grad.
32

  

 

Genuskontrakt är något som Hirdman menar redogör för, eller snarare fastställer regler, kring 

hur relationen mellan man och kvinna ska te sig inom olika relationer och interaktioner. Det 

talar om ”hur det ska vara” mellan könen, vad och hur man bör uppträda och agera i sin roll 

som man eller kvinna. Begreppet ses av Hirdman som användbart för att kunna skildra, som 

hon beskriver det; ” (...) relationen - mellanrummet – mellan maskulinum och femininum i 

centrum för förståelse.”
33

 Genuskontrakt beskrivs även som ”fast” och som förs vidare genom 

generationer. Men trots att det betraktas som ”fast” kan det, så som Hirdman förklarar i 

citaten nedan, förändras i sitt förhållande i relation till samtidens historiska förändringar och 

kulturella utvecklingar.  

 

Poängen med att skapa ett begrepp som ”genuskontrakt” är att skapa ett ”fundament” att 

teoretisera utifrån som inte hela tiden rör på sig. Tvärtom gäller det att begreppsbinda den 

orörlighet i historien som präglat könens villkor. Och att renodla orörlighetens konsekvenser och 

inneboende ”benägenheter.” Ty hur ska man annars se förändring?
34

  

 

                                                           
31

 Hirdman (2003) s.16. 
32

Hirdman, Yvonne (2004) ”Genussystemet – reflektioner kring kvinnors sociala underordning” i Carlsson-

Wetterberg, Christina och Jansdotter, Anna (red) Genushistoria: en historisk exposé. Lund, Studentlitteratur, 

s.116-117. 
33

 Hirdman (2004), s.121. 
34
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Hirdmans teorier ligger till grund för många forskningsarbeten inom området. Men det har 

dock riktas kritik mot hennes teorier kring genus. Connell menar på att man på ett enkelt sätt 

inte kan dela in människan i två skilda grupper så som begreppet dikotomi gör och att det inte 

heller tar hänsyn till skillnader som finns inom respektive könsgrupp.
35

 Vidare menar han att 

det inte kan existera något genus om det inte går att se några tydliga skillnader enligt 

genusteorin. Teorin uppges heller inte ta någon notis om processerna som sker utanför den 

enskilde personen och bortser därmed från gemensamma insatser. Connell förespråkar att 

sätta fokus på relationer istället för på de skillnader som finns mellan de två könsgrupperna. 

Bowl och Tobias stämmer in i kritiken och menar även de på att den föränderliga relationen 

bör vara i fokus kring diskursen av genus.
36

 De argumenterar för att det inte går att tydligt 

dela upp det kvinnliga och det manliga i två olika grupper, då de framhåller att det finns 

många olika former av det som brukar benämnas och betraktas som maskuliniteter respektive 

femininiteter. Att skillnaderna inom respektive könsgrupp är att betrakta som lika stor som 

mellan dessa. 

 

4.2 Jämställdhetsteori 

 

Jämställdhet beskrivs som uppnått av Hedlin när likvärdiga villkor existerar mellan män och 

kvinnor och dessa båda grupper har lika stor påverkan och inflytande över normen.
37

 Hedlin 

beskriver även målsättningen med att motverka traditionella könsmönster som en självklar 

väg för uppnående av jämställdhet och för att bereda vidare möjligheter och valfriheter för 

olika individer. Möjligheter och valfriheter som inte ska begränsas av styrande normer 

beroende på könstillhörighet.
38

 Samtidigt påpekar hon att det finns kulturella och tidsbundna 

gränser för hur mycket könsmönster kan utmanas. Jämställdhet kan heller inte uppnås genom 

att behandla könen lika då de innehar olika villkor kopplade till sig och en likadan genomförd 

handling kan därför bedömas annorlunda menar Hedlin. Män och kvinnor värdesätts även 

utifrån rätt sort beteende i relation till femininitet och maskulinitet, vilket innebär att man 

bedömer en likadan genomförd form av aktivitet annorlunda beroende på vilken 

könstillhörighet personen som genomförde aktiviteten besatt. Evans och Penney stämmer in i 

                                                           
35

 Connell, Raewyn (2009) Om genus. Andra upplagan, Göteborg, Daidalos. s-23-26. 
36

 Bowl, Marion och Tobias, Robert (2012) ”Ideology, discourse and gender: a theoretical framework” i Bowl, 

Marion m fl. (red) Gender, masculinities and lifelong learning. London, Routledge. s.25-26. 
37

 Hedlin, Maria (2006) Jämställdhet – en del av skolans värdegrund. Stockholm, Liber. 
38

 Hedlin, Maria (2010) Lilla genushäftet 2.0 Om genus och skolans jämställdhetsmål. Linnéuniversitetet, 

Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap. 



14 
 

denna teori och kopplar vidare den mot lärares roll i undervisningen.
39

 Då de menar att man 

måste reflektera kring och troligtvis ändra sitt eget tänkande kring vad man värderar som 

problematiskt beteende kopplat till könstillhörighet för att på så sätt ha möjlighet att uppnå en 

högre grad av jämställdhet i undervisningen.  

 

5. METOD 

 

I denna studie har en strukturerad40 kvalitativ intervjuform använts. Valet av metod beror 

främst på syfte och frågeställningar, att det är lärarnas resonemang och hur de tänker som jag 

vill åt. I denna del av uppsatsen beskrivs först urvalskriterierna för de deltagande personerna. 

Detta följs av information kring sökningen av källmaterial, metodens förtrogenhet samt de 

etiska aspekter studien tagit hänsyn till. Avslutningsvis kommer det i denna del att föras en 

diskussion kring metodens förtjänster och brister. 

 

5.1 Kvalitativ intervju 

 

I en kvalitativ intervju är det intervjupersonernas perspektiv och uppfattningar som undersöks. 

Trost menar att väsentligheten i en kvalitativ intervjustudie är att man finner mönstret eller 

varianten. Han syftar på att den intressanta aspekten av intervjupersonernas utsagor i en studie 

som denna inte är vad de har för ståndpunkt, utan snarare hur det resonerar och reflekterar 

kring den.
41

 

 

En strukturerad intervju av kvalitativ karaktär behandlar ett speciellt område, i detta fall 

genus, där frågorna är av öppen karaktär utan fasta svarsalternativ. Något som ger möjlighet 

till olika följdfrågor beroende på den intervjuades svar, vilket innebär att de olika 

intervjupersonernas svar styrt följdfrågorna. Varje intervjuperson har på så vis format sin egen 

karaktär på intervjun och på så sätt framkommer intervjupersonens eget perspektiv kring 

ämnet i fråga. Utformningen av intervjufrågorna
42

 har skett genom att ha studerat Brinkmann 

                                                           
39

 Evans, John och Penney, Dawn (2002) “Talking gender” i Penny, Dawn Gender and physical education. 

Contemporary issues and future directions. London, Routledge. s.16-18. 
40

 Trost rekommenderar denna term istället för den vanligt förekommande ’semistrukturerad intervju’, som han 

menar inger läsare tvetydigheter i vad en sådan form egentligen innebär. Trost, Jan (2010) Kvalitativa intervjuer. 

Fjärde upplagan, Lund, Studentlitteratur. s.41-42. 
41
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och Kvales redogörande om kvalitativa intervjutekniker
43

, samt genom att ha läst andra 

personers liknande examensarbeten inom ämnet och influerats av deras frågeställningar till 

intervjuer. Intervjufrågorna har slutligen utformats i tre huvudfrågor, med tillhörande 

underfrågor, direkt relaterade till studiens syfte och frågeställningar. Med målsättning att de 

deltagande lärarnas egna tankegångar och resonemang kring problemområdet och 

frågeställningarna ska framkomma vid intervjutillfället och på så vis uppnå studiens syfte. 

 

I en kvalitativ form av undersökning som denna studie baseras på bör man även ha i åtanke av 

dess kommande redogörande för empirin att den inte är menad att generalisera alla lärares 

åsikter och ståndpunkter inom det berörda området. Det är enbart de för studien aktuella 

lärarnas påståenden som kommer att lyftas fram och behandlas och därför begränsas studien 

enbart kring dessa lärare utsagor.44  

 

5.2 Urval 

 

Totalt har sju
45

 stycken idrottslärare intervjuats, varav fem av dessa var kvinnor och två var 

män, med en åldersfördelning mellan 31-57 år. Alla lärarna är behöriga och utbildade 

idrottslärare samt undervisar inom ämnet på gymnasienivå inom Västerbottens och 

Norrbottens län. Deras arbetslivserfarenhet som lärare varierar då fyra av personerna har 

mellan 7-11 års erfarenhet medan resterande tre har mellan 25-35 års erfarenhet. 

 

Kriterierna för urvalet av lärarna som kontaktades grundades till ena delen på sådana personer 

som befann sig i närområdet samt var verksamma inom ämnet vid studiens genomförande och 

till andra delen på lärare som jag sedan tidigare haft kontakt med. Därigenom baseras denna 

studie först på ett bekvämlighetsurval där det därefter skett ett slumpmässigt urval.46 

Ursprungstanken till denna studie var att fördelningen mellan kvinnliga och manliga 

informanter skulle vara jämn, så blev dock inte fallet. Trots att de flesta lärarna som passade 
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 Brinkmann, Svend och Kvale, Steinar (2009) Den kvalitativa forskningsintervjun. Andra upplagan, Lund, 

Studentlittertur. s.163-176. 
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in i de beskrivna urvalskriterierna till övervägande del var män så var det större gensvar bland 

de kvinnliga lärarna som kontaktades.  

 

5.3 Process 

 

För att finna verksamma idrottslärare på gymnasienivå inom de geografika närområdena 

användes olika skolors hemsidor till hjälp för att finna lärarlistor och kontaktuppgifter till 

dessa lärare. Kontakt med idrottslärarna som deltagit i denna studie med hjälp av utskick via 

mail till ett tjugotal personer där det presenterades vad studien handlade om och om de var 

villiga att delta som intervjupersoner. Samtidigt klargjordes även deras rätt till anonymitet. 

Sju av dessa tjugo personer valde att delta i studien. Därefter bestämdes tidspunkt och 

mötesplats i samråd med respektive person då de fick ge förslag på tillfällen då intervjun 

kunde genomföras. 

 

Intervjuerna i studien har genomförts med en enskild lärare åt gången i en av den utvald plats. 

Samtliga intervjuer genomfördes på respektive lärares skolor i en avskild miljö i form av 

grupprum eller lärarkontor. Samtalen från var och en av intervjuerna spelades in med hjälp av 

en väl fungerande diktafon och tog cirka 25-55 minuter att genomföra. Efter alla intervjuer 

genomförts så transkriberades dessa till skriftlig form.47 

 

5.4 Validitet och reliabilitet 

 

En studiens validitet beskriver Brinkmann och Kvale som en metod som undersöker det den 

avser sig att undersöka.
48

 Studiens syfte, frågeställningar och empiriska material är alla 

relaterade till varandra vilket framhäver den så kallade ”röda tråden” och därmed stärker 

validiteten i detta arbete. Det är här viktigt att poängtera att det är se sju lärarnas resonemang 

som framkommer i studiens resultatdel inte ska betraktas som generaliserande för alla 

idrottslärare, utan den begränsas till de deltagande lärarnas tankegångar och 

problematiseringar kring studiens syfte och frågeställningar. För att erhålla en så bra validitet 

som möjligt i en studie av kvalitativt slag poängterar Trost betydelsen av att vara objektiv vid 

                                                           
47

 Se Wibeck, Victoria (2010) Fokusgrupper, Andra upplagan, Lund, Studentlitteratur. s.94-96, för utförligare 

förklaring. 
48

 Brinkmann och Kvale (2009) s.264. 
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intervjutillfällena och inte vägleda den intervjuade att svara på ett förutbestämt sätt.49 Något 

jag haft i åtanke då intervjufrågorna nedtecknades samt under intervjuernas gång. Dock kan 

det inte uteslutas att jag eventuellt påverkat informanternas svar och resonemang då jag inte är 

van vid eller speciellt erfaren på att intervjua personer i forskningssyfte. Användandet av 

diktafonens ljudinspelande funktion har gjort att den muntliga aspekten av intervjuerna har 

kunnat återupplevats. Transkriptionerna har lyssnats igenom noga och nedtecknats, därefter 

lyssnats igenom återigen samtidigt som jag kontrollerat att det nedtecknade versionerna av det 

stämmer. Tillförlitligheten, alltså reliabiliteten, i min studie har även stärkts genom att jag haft 

många frågor i min intervjumall, ofta med efterföljande följdfrågor. Något Trost menar 

stärker deras och till viss del intervjuns reliabilitet. 

 

Litteratursökningen för att finna tidigare bedrivna forskningsstudier och artiklar relevanta till 

denna studie har gjorts genom att använda databaser på internet. Dessa är Google Scholar, 

EBSCO, ERIC och Album (Umeå universitetsbibliotek). De vetenskapliga artiklarna som 

studien använder sig av är ”Peer-Reviewed” vilket kontrollerats främst via databasen ERIC. 

 

5.5 Forskningsetik  

 

Vid kontakttagandet av informanterna för denna studie delgavs de om studiens 

forskningsområde, dess syfte samt om att den även följer de forskningsetiska principer som 

Vetenskapsrådet förkunnar för.50 Informanterna delgavs även information kring rätten och 

användandet av anonymitet i denna studie, båda för dem själva men även för den skola som 

dem är verksamma inom. Därför kommer de intervjuade lärarna i denna uppsats att delges 

fingerade namn. Det som kommer att framkomma är om den intervjuade läraren är man eller 

kvinna, samt ungefärlig ålder och erfarenhet inom yrket.  

 

Innan starten av varje intervju och påslagandet av inspelningsutrustningen upprepades 

studiens syfte och inriktning, anonymitetsrätten och användandet av denna för informanterna 

samt att frågan åter ställdes om godkännande av användning av inspelningsutrustningen för 

samtalet. Alla de intervjuade lärarna gav sitt medgivande till detta. Ljudfilerna från 

                                                           
49

 Trost (2010) s.133-134. 
50

 Dessa forskningsetiska principer är uppdelade enligt följande; informations-, samtyckes-, konfidentialitets- 

och nyttjandekravet. Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. (2002) <http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/etikreglerhs.pdf> 2012-10-05.  
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intervjutillfällena och transkriptionerna av dessa innehavs av författaren och bevaras på ett 

konfidentiellt sätt51.  

 

5.6 Analysmetod 

 

Den hermeneutiska metoden som används i denna studie innebär att man studerar tolkning av 

texter. Med denna metod kan man analysera sina intervjuer som texter och tolka dessa då just 

tolkningen av en texts mening är det centrala temat i processen, med fokus på de frågor som 

ställs. Tolkningen av texten kommer i denna studie ske i relation till dess teori, vilken kan 

betraktas som ett par speciella glasögon jag har på mig i mitt tolkande av texten. Alltså utifrån 

vilket perspektiv jag betraktar texten. Syftet med denna metod är dock inte att försöka finna 

en absolut sanning, utan att nå en giltig och gemensam förståelse av texten. Texten betraktas 

även som autonom, vilket betyder att den ska förstås utifrån dess egen referensram och vad 

den själv säger om ett tema.  

 

Den hermeneutiska traditionen är även en process som sker i form av en cirkel, kallad 

hermeneutiska cirkeln, där texten tolkas i en ständig process som sker både bakåt och framåt. 

Baserad på en något oklar uppfattning om en text som helhet så tolkas de olika delarna, och 

utifrån denna tolkning kopplas delarna i sin tur till helheten. På så vis går processen runt som i 

en cirkel. En sådan process anses i vanliga fall inte ha ett slut, men i den hermeneutiska 

traditionen avslutas den när man kommit fram till ett rimligt sammanhang som saknar 

motsägelser.
52

 

 

I denna uppsats har den hermeneutiska tolkningsprocessen skett efter transkriberingarna av 

intervjuera inletts. All utskrivet empiriskt material lästes igenom och därefter markerades 

lärarnas relevanta utsagor i relation till studiens frågeställningar med hjälp av färgpennor i tre 

olika färger direkt kopplade till studiens tre olika frågeställningar. Därefter sammanfattades 

och sammanfördes lärarnas utsagor kring var och en av studiens frågeställningar för att sedan 

analyseras med stöd av begreppen som finns i teoridelen.  

 

 

                                                           
51

 I enlighet med anvisningar från Brinkmann och Kvale (2009) s.203-204. 
52

 Brinkmann och Kvale (2009), s.66-67 & s.226-227. 
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6. RESULTAT   

 

I denna resultatdel av studien kommer enbart den insamlade empirin i form av de intervjuade 

lärarnas utsagor av intervjufrågorna att redogöras för. Först kommer varje individuell lärares 

intervjusvar att framställas var för sig. Därefter kommer deras svar sammanställas och 

tydligare kopplas samman till denna studies frågeställningar.  

 

6.1 Lärarnas individuella intervjusvar 

 

I denna del kommer intervjupersonernas svar att redogöras var för sig. Först en kort 

presentation av lärarna som ingår i studien. 

 

Julia är i övre medelåldern och har arbetat som lärare halva sin livslängd. Elsa är i 50-

årsåldern och har arbetat 35 år som lärare, vilket gör henne till studiens erfarnaste lärare sett 

till år inom yrket. Maja är i 30-årsåldern har arbetat som lärare i just över ett decennium. 

Alice med sina dryga 30 år är studiens minst erfarna lärare då hon arbetat inom yrket i sex år. 

Hugo är i undre medelåldern och har arbetat elva som lärare. Emma är även hon i 30-

årsåldern och har arbetat som lärare i ungefär ett decennium. Lucas är i övre medelåldern och 

har 25-års erfarenhet inom läraryrket. 

 

6.1.1. Julia 

 

När Julia ska beskriva vad genus innebär så beskriver hon begreppet som jämställdhet mellan 

könen och kopplar detta till sitt ämne genom att påvisa att det handlar om att bedöma dem på 

samma sätt.  

Julia tycker att man tydligt kan se en skillnad i hur stort utrymme elever tar. Hon menar att 

hon ger alla lika mycket utrymme men att det handlar om vilken idrottsbakgrund som 

eleverna har. Det är om de är aktiva inom idrotten på sin fritid snarare än vilket kön de tillhör 

som avgör om de själva förvaltar detta utrymme. Parallellt med detta påpekar hon dock att 

hon upplever att tjejerna generellt sett har sämre självförtroende inom ämnet och att det 

påverkar deras möjligheter till att utnyttja det utrymme som de tilldelas. Killar upplever hon 

inte har några problem inom det området. Julia anser inte att innehållet i undervisningen är till 

någon fördel eller nackdel för något av könen i någon vidare utsträckning. De moment som 
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hon lyfter fram som något ojämna i undervisningen är bollspel och dans, där det förstnämnda 

gynnar killarna och det sistnämnda tjejerna. Varför kan hon dock inte riktigt förklara men 

uppger att många tjejer upplever hon är bollrädda.  

Ett tydligt könsmönster som Julia kan redogöra för, men även här har svårt att förklara, är att 

killarna upplevs ha en positivare inställning till ämnet i stort än tjejerna, då hon beskriver att; 

”Killarna de köper allt… Men tjejerna vill gärna göra de grejerna de tycker om”. Tjejerna 

upplevs dock inte ha en negativ inställning till ämnet, enbart en något negativare inställning 

än killarna. Samtidigt lyfter hon tydligt fram att det är en väldigt stor skillnad mellan olika 

klassamansättningar och att dessa är av betydande roll för hur könen agerar under lektionerna.  

När Julia redogör för sina strategier i försök att förbättra förutsättningarna inom 

ämnesområdet så belyser hon framförallt vikten av god kommunikation med eleverna. Att 

skapa en bra relation till eleverna och försöka få, främst tjejerna mer delaktiga, via att förklara 

ämnets relevans. Att Julia själv är kvinna tror hon hjälper när det gäller att skapa en bra 

relation till just tjejerna, då hon tror att de kan relatera till henne på ett bättre sätt. Julia har 

inget speciellt område där hon tar upp och jobbar mer med genusfrågor i ämnet utan menar på 

att det är något som ständigt görs. Som exempel delger hon att sådana frågor kan dyka upp 

vid lagspel där killarna ibland kan ”ta över” och att hon där brukar stanna aktiviteten och lyfta 

upp problemet. Hon lyfter även fram att hon där även brukar påpeka för eleverna skillnaden 

mellan skolidrottens syfte och den idrott som de sysslar med på fritiden. Julia försöker även 

alltid medvetet göra könsfördelningen jämn vid lagindelningar eller grupparbeten och ser 

enbart fördelar med könsblandad undervisning. 

 

6.1.2 Elsa 

 

De första orden som Elsa använder för att beskriva sin bild av begreppet genus är hon, han 

och hen. Men hon säger även att hon mer och mer börjat tänka på att se bortom könen och 

istället enbart försöka se människor och individer. Samtidigt medger hon att hon ser 

könsmönster bland eleverna i undervisningen. 

Elsa försöker alltid tänka på att låta elever från båda könen få chansen till lika stort utrymme 

under lektionerna. När hon till exempel ska visa en övning och tar eleverna till hjälp i detta så 

brukar hon alternera mellan en kille och en tjej som får göra detta. Hon påpekar att det är 

viktigt att alltid försöka tänka i dessa banor, speciellt då hon ser att killar är det dominanta 

könet i undervisningen. ”… då ska man slänga ut en boll och då hamnar ju killarna, då 

dominerar dem hela rummet. Killar dominerar alltid rum.” Tjejerna upplever hon som mer 
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restriktiva och förklarar det genom att säga; ”Killarna gör och flickorna konverserar.” Hon 

kopplar samman bollspel med killar och gruppträningar med tjejer. Ett annat exempel på 

könsmönster som Elsa finner är att killar ofta har och klarar av att ha en betydligt rakare 

kommunikation med varandra än vad tjejerna har och att tjejerna har ett mer utvecklat 

inkluderingstänk genom aktiviteterna som de är delaktiga i. 

Elsa lyfter fram övergången från särundervisning till samundervisning inom ämnet som en 

viktig faktor som bidragit till att öka killarnas dominans inom ämnet. Hon upplever att 

bollspel fått större utrymme genom hela undervisningen efter detta och att 

redskapsgymnastiken fått mindre utrymme. Något hon anser har gynnat killarna i ämnet då 

hon upplever att de alltid vill ha lagspel och just spela någonting. Elsa är däremot inte emot 

samundervisning mellan könen och ser bara goda effekter av att ha det så, men hon är noga 

med att poängtera att lärarens roll är och blir väldigt viktig i en sådan form av undervisning. 

Att lärarens egna intressen och könsföreställningar kan styra undervisningen åt olika håll; ”… 

de kan ju bli skräckexempel eller de kan bli väldigt positiva förebilder.” Elsa betonar att man i 

sin roll som lärare måste vara en förebild för eleverna i sitt sätt att vara. Att det inte enbart går 

att resonera och prata kring genusfrågor, utan att man även måsta vara ett bra exempel i sitt 

agerande själv.  

Elsas tankegång att försöka se bortom könen och istället enbart se individen speglar av sig i 

hur hon brukar tänka även i indelningar av tillexempel lag under lektionerna. Hon brukar 

använda sig av något hon kallar division ett och division två för att få till en 

individanpassning och nivågruppering istället för en klar könsuppdelning.  

 

6.1.3 Maja 

 

Vikten av lika värde är det som Maja först kommer att tänka på när hon ska beskriva hur hon 

ser på genus. Samtidigt har hon dock en tydlig bild av att tjejer är underfördelade i samhället i 

stort.  

Maja upplever att killarna tar större utrymme i undervisningen än tjejerna. Hon uppger att 

killarna är mer gapiga och har inget problem med att ta lärarens uppmärksamhet, medan 

tjejerna är betydligt mer tysta och gör det som de ska göra. Hon upplever även att killarna 

gynnas av att det är mycket boll i undervisningen generellt sett och att killarnas sätt att vara 

passar bättre in i sådana aktiviteter. Maja har erfarenhet av att ha haft rena tjej- och killklasser 

samt könsblandade klasser och det hon upplevt av detta är att könsmönster framkommer 

tydligast i könsblandade grupper. ”När blandningen är som störst då blir det mer mönster.” 
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Hon anser dock även att en klass med bara tjejer är lugnare än en klass med bara killar, då hon 

upplever killarna som mer ofokuserade. Särundervisning som undervisningsform är något hon 

ibland skulle vilja använda sig av även i könsblandade klasser, för att ge tjejerna större 

utrymme i undervisningen. En annan fördel som hon upplevt med sådan form är att de killar 

som inte riktigt observeras vid samundervisning vågar ta plats i undervisning med bara killar, 

då hon uppger att stämningen i gruppen blir mer avslappnad. 

Maja uppfattar också det så att tjejer inte uppskattar idrottsämnet på samma sätt som killar 

och hon tror det har att göra med just lagspelens dominans i ämnet. Hon upplever att tjejerna 

är mer intresserade av individuella idrottsformer. Ett annat könsmönster som Maja tar upp är i 

relation till styrketräning. Där är tjejerna mer intresserade av kost och det smala idealet som 

hon uttrycker det, medan killarna vill ha mer stora muskler. Just styrketräningsmomentet i 

undervisningen är ett område där genusfrågor lyfts fram och problematiseras tydligt och aktivt 

från Majas håll. 

Maja förklarar att bemötandet av varje elev är viktigt, men att hennes ledarskap blir lite 

annorlunda beroende på vilket kön hon vänder sig till. Mot killarna har hon en mer 

disciplinerad stil och är rakare i sin kommunikation. Med tjejerna känner Maja att hon kan ha 

en enklare form av kommunikation och att tjejerna har lättare att kommunicera med henne. 

Något som hon tror har att göra med att tjejerna lättare kan identifiera sig med henne då hon 

själv tillhör samma könsgrupp. Maja lyfter även fram vikten av att vara en förebild i sin roll 

som lärare och ständigt försöka vara medveten om vilka signaler man skickar ut till eleverna.  

 

6.1.4 Alice 

 

Alice kopplar samman genusbegreppet med sin egen undervisning och hur hon behandlar 

killar och tjejer lika eller inte.  

Alice kan se en tydlig skillnad i hur eleverna tar till vara på utrymmet under lektionerna. Hon 

menar att killarna tar betydligt större plats och fokus från hennes sida då hon får ägna mer tid 

åt att hålla ordning på dem. Tjejerna låter även killarna ta plats på deras bekostnad upplever 

hon. Det främsta exemplet hon anger för detta är när det kommer till boll- och lagspel. Där 

beskriver hon att även tjejer som är aktiva inom fotbollsidrotten på sin fritid tar ett steg 

tillbaka i skolan och ger större utrymme till killarna under lektionerna även när det står fotboll 

på schemat. Alice uppger även att hon anser att det finns tydligt genetiskt bestämda 

könsskillnader då hon lyfter fram att killar kan bli starkare och att tjejerna har lättare för 

kroppskoordination, något hon kopplar samman med att tjejer har lättare för dans. Hon 



23 
 

betonar dock att detta inte gynnar eller missgynnar något av könen i undervisningen i stort 

och att de delarna tar ut varandra i ett större perspektiv.  

Killar beskriver hon även har en mer avslappnad attityd till ämnet och kan tycka att det är 

okej att våga misslyckas med någonting. Tjejerna uppger hon har för stora krav på sig själva 

och vågar därför inte delta fullt ut med den eventuella risken att misslyckas. Hon ser däremot 

tjejer som mognare än killar i form av att de förstår syften med övningar som de gör under 

lektionerna, något som killarna inte alltid verkar fokusera på. 

Alice beskriver att hon är medveten om att hon själv säkert agerar utifrån nått sorts 

könsmönster i vissa lägen och att det kan vara svårt att inse det ibland, trots att hon försöker 

att tänka på det. Som exempel på strategi som hon har för att låta alla elever få utrymme i 

undervisningen uppger Alice att hon inför lektionen medvetet inte planerar in så mycket fria 

lektioner i klasser där könsmönstren hon upplever framkommer tydligt. Framförallt till 

förmån för de tjejer, men även blyga killar, som inte vågar ta plats. Vidare klargör Alice för 

att hon ju längre hon jobbat blivit allt mer positiv till att pröva särundervisning inom sitt 

ämne, främst i de moment i undervisningen som upplevs som känsliga i form av dans och 

simning. Men hon anser att ett annat bra alternativ att ta till är nivågruppering istället för 

könsgrupperingar.  

 

6.1.5 Hugo 

 

När Hugo ska definiera begreppet genus uppger han först att begreppet inte ens borde finnas 

egentligen då det borde vara självklart att det inte ska spela någon roll vilket kön man tillhör. 

Samtidigt medger han att han är medveten om att det finns tydliga skillnader i koncepten att 

vara och agera beroende på om man är tjej eller kille.  

Hugo upplever att killar tar större plats i undervisningen än tjejer. Detta menar han beror på 

att killarna känner en större press att prestera i just idrottsämnet samtidigt som tjejerna intar 

en mer tillbakadragen roll. Han menar även att tjejerna kan få en orättvis behandling i vissa 

lägen i undervisningen, framförallt bedömningen av den då han framhåller det som nästintill 

omöjligt att inte jämförelse mellan eleverna i den processen. Något han menar kan bli 

fördelaktigt för killar då de tar större plats i undervisningen och han lyfter även fram de skilda 

genetiska förutsättningarna som en faktor bakom detta.  

Hugo menar att klassamansättningar och klimatet i dessa spelar en stor roll för hur pass stora 

könsmönster han kan urskilja bland eleverna. Klasser och grupper med nästintill lika stora 

delar killar som tjejer i upplever han vara där som tjejerna vågar och tillåts ta mer plats. I en 



24 
 

klass med övervägande del killar hamnar tjejerna tydligt i kläm och det är något han även 

upplever händer då könsfördelningen i klassen är helt omkastad. Hugo ser även könsmönster i 

aktiviteter som intresserar killar respektive tjejer. Han upplever att killar i större utsträckning 

föredrar styrketräning och bollsport medan tjejerna uppskattar dans och gymnastikaktiviteter i 

större utsträckning.  

Han försöker att lyfta upp frågor om genus och dess normer vid relevanta tillfällen genom 

undervisningens gång. Det kan vara under någon aktivitet då han ser att killarna tar över men 

framförallt uppger Hugo att han brukar behandla dessa frågor kring momentet träningslära 

och styrketräning. Eftersom han tydligt brukat klargöra för eleverna att ”… bara för att man 

genetiskt liksom har olika förutsättningar för att bygga muskelmassa så innebär ju inte det att 

killar är starka och tjejer svaga.”  

Den undervisningsform Hugo använder sig av är samundervisning då han finner den som 

nästintill ett måste för att kunna anpassa undervisningen till individen och för att kunna ge den 

en så stor variation i undervisningsmomenten som möjligt. Något han menar smalnar av 

betydligt om bedriver en form av särundervisning. Hugo försöker dock ständigt se bortom 

könstillhörigheten bland sina elever och istället se till individerna. Han problematiserar sina 

tankegångar kring könsmönster kontra individens eget utformade identitet genom att säga; 

”Sen så, det svåra där är ju liksom att då nånstans avgöra, vad är föreställda intressen för 

dig som kille och vad är genuina intressen för dig som individ.” Något som går att uppnå om 

man lär känna eleven tillräckligt bra, vilket han menar nästintill krävs att man i sin roll som 

lärare måste göra för att just kunna bedöma elevens genuina och inbillade intressen.  

 

6.1.6 Emma 

 

Skillnader och likheter mellan män och kvinnor är de ord som Emma använder för att 

beskriva begreppet genus innebörd. 

Emma beskriver att hon försöker att fördela utrymmet jämt till eleverna men uppger samtidigt 

att hon inte brukar tänka på det allt för mycket då hon upplever att hon gör det utan att 

egentligen tänka på det.  Hon upplever inte att någon könsgrupp av de två bland eleverna tar 

olika mycket utrymme i undervisningen. Snarare handlar det om olika typer av individer och 

främst om vilken programlinje som eleven går enlig Emma. Hon framhåller här bland annat 

fordonsprogrammet som innehåller främst killar och där miljön beskrivs som bullrigare. 

Vidare anser Emma att innehållet i ämnet över tid förändrats till det bättre när det kommer till 
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jämställdhet mellan könen då hon nu upplever att eleverna nu bedöms på lika villkor då fokus 

ligger hos individens kunskaper och inte längre den fysiska kapaciteten. 

De könsmönster som Emma till viss del kan se bland eleverna i sin undervisning är att killar 

kan vara mer högljudda och ofokuserade vid genomgångar samtidigt som tjejerna är lugnare 

och lyssnar bättre. Killar upplever hon även uppskattar bollspel i större utsträckning. Men hon 

betonar dock starkt att hon inte kan se dessa mönster i vidare stor utsträckning utan nämner än 

en gång att det är klassen som helhet och just vilket program som klassen tillhör som avgör 

hur studiemotiverade eleverna är för ämnet. ”Jag skulle inte vilja trycka på att det är 

jättebullriga killar och snälla, tysta flickor.” 

Emma påpekar att hon nästintill aldrig egentligen tänker på genus i sin undervisning, utan 

menar att hon istället försöker möta individen. Genus är därför heller inget som hon medvetet 

försöker arbeta med genom sin undervisning. Hon uppger att man hade kunnat göra det men 

att hon valt att inrikta sig mot ett annat fokus och tänk där individens utveckling och 

förståelse ska vara det centrala i undervisnigens innehåll. Emma upplever även att hon inte 

finner genus vara en viktig del av ämnesplanens fokus då hon känner att det står skrivet 

inklämt i slutet av den och att det inte heller är något som eleverna ska bedömas i på något 

sätt.  

 

6.1.7 Lucas 

 

Lucas kopplar samman genusbegreppet med hur kvinnor och män bemöts på olika sätt och 

vilka olika yrken som kopplas samman med respektive könstillhörighet.  

Killarnas stora utrymme över undervisningen upplever Lucas har minskat från 80-talets mitt 

och han uppger att han idag inte kan se att killarna dominerar ämnet på samma sätt som han 

upplevde förr. Snarare känner han att idrottsämnet blivit mer av tjejernas territorium då 

prestationsdelen i ämnet istället övergått till att mer och mer fokusera på kunskaper. Något 

han anser tjejer på ett tidigare stadie än killar är mogna för att ta in och förvalta. Han tar även 

upp en anledning till varför han tror att killar i allmänhet anses dominera ämnet fortfarande 

och det tror han är för att många idrottslärare inte följt med i utvecklingen och fortfarande 

förhåller sig och sin undervisning till gamla kursplaner. De könsmönster som Lucas dock kan 

se genom sin undervisning i ämnet är att killar har en förkärlek till lag- och bollsporter medan 

tjejer snarare väljer att inrikta sig mot individuella aktiviteter i form av simning eller löpning.  

Lucas medger att han kan ha olika förhållningssätt i sitt agerande gentemot olika elever, men 

han betonar att detta inte har att göra med elevernas kön utan med vilket program de går. Han 
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nämner fordonsprogrammet där han upplever att både tjejer och killar inom den inriktningen 

har en något hårdare jargong i jämförelse med en humanistisk programlinje. Vilket gör att han 

upplever att han kan skoja med dessa elever på ett annat sätt för att skapa en relation och 

kontakt med eleverna. 

Lucas förklarar att han anser att genusfrågor inom ämnet är viktiga men uppger på samma 

gång att han inte arbetar med det på ett speciellt aktivt sätt eller ens tänker på det särskilt ofta. 

Detta menar han har att göra med att han inte upplever att det framkommer i någon speciellt 

stor utsträckning alls under lektionerna vad han kan se. Han försöker alltid se individen och 

ha en könsneutralitet i sitt bemötande med den.  

 

6.2 Lärarnas svar sammanfattade i relation till studiens frågeställningar 

 

I denna del kommer lärarnas svar att redovisas och sammanlänkas i sammanfattade delar i 

förhållande till uppsatsens frågeställningar.  

 

6.2.1 Hur kan något av könen gynnas i undervisningens utformning och innehåll? 

 

Lärarna i studien har delade åsikter om vilket kön som gynnas mest av ämnets nuvarande 

undervisningsinnehåll och dess utformning. Elsa, Maja och Alice anser att killarna är den 

könsgrupp som gynnas mest. Detta uppger de alla har att göra med den rådande 

samundervisningsformen inom ämnet och att det ofta förekommer lag- eller bollspel i 

undervisningen. Något som dessa tre anser vara till fördel för killarna då det är aktiviteter som 

killar uppges uppskatta i högre grad än tjejer.  

 

Jag tror inte så mycket i min undervisning, men jag tror generellt i idrottsundervisningen (…) har 

ju killar högre betyg. Kanske också för att det är sådana mer, lite mer sporter som killar håller på 

med i större utsträckning. (…) Jamen exempelvis mycket boll och så.
53

 

 

Hugo delar uppfattningen om att samundervisning kan skapa ojämställdheter mellan könen. 

Han menar dock att killarna inte direkt gynnas av den. Det är snarare så att tjejerna 

missgynnas då han menar att en jämförelse mellan könen inte går att undgå, varken för honom 
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själv, läraren eller för eleverna. Något han tror leder till att killarna kan ta en större plats i 

undervisningen.  

Julia och Emma anser inte att något av könen gynnas eller missgynnas inom ämnet överlag. 

Julia uppger dock att killar och tjejer har olika lätt respektive svårt för vissa aktiviteter i 

ämnet, men att det tar ut varandra. Detta är även något som Alice tar fasta på. Emma menar 

att innehållet och utformningen inom ämnet skapar en jämställdhet bland eleverna mellan de 

två olika könsgrupperna då fokus på kunskaper, istället för färdigheter och fysisk kapacitet 

som det var förr, bidragit till att hon nu upplever att de innehar lika villkor.  

Lucas skiljer sig däremot från de övriga lärarna inom studien då han är den enda som uppger 

att tjejerna gynnas i undervisningen. Detta argumenterar han genom att spinna vidare på 

Emmas tankegångar då han uppger att det har fokuserats mer på kunskap inom ämnet och 

uppger att han upplever det som att tjejerna därmed gynnas inom ämnet till vis del. Lucas 

anser tjejerna vara mer mogna att tillämpa ett sådant fokus på just kunskap vid ett tidigare 

stadium än killarna. Även fast han antyder att han tror att det inte alltid ses som fördelaktigt 

utifrån det han upplever som vissa lärares felaktiga synsätt på ämnets fokusering.  

 

Men det här med att man fortfarande är kvar i det här Lgr80 tänket, tekniskt utövande och 

färdigheter, och där tror jag att killarna har gynnats och gynnas idag i de fallen. (…) Jag tror 

faktiskt att det finns en, trots att det fortfarande ligger kvar en del Lgr80 tänk av den benämningen, 

så har ändå lärarnas roll eller lärarnas sätt att arbeta ändrat synen på idrott och det här med 

deltagande och att den rena prestationsbiten har tonats ned med all rätt.
54

 

 

Lucas resonerar här kring att han tror att killar fortfarande drar fördelar och gynnas av många 

idrottslärare som inte följt med i utvecklingen och fortfarande arbetar enligt tidigare 

styrdokuments mönster och ramar, men är av uppfattningen att utvecklingen går åt rätt håll. 

 

6.2.2 Vilka könsmönster kan lärare utskilja vid undervisning? 

 

Merparten av lärarna i studien delar uppfattningen att det framkommer tydliga könsmönster 

bland eleverna i undervisningen inom ämnet. Killar uppfattas överlag vara mer dominerande 

inom ämnet, framförallt vid lagspel och bollsporter. Tjejer uppfattas överlag vara mer 

restriktiva och lugnare samt föredra mer individuella former av aktiviteter. Ytterligare 
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iakttagelser från lärarna är att killar upplevs ha större självförtroende inom ämnet och att de 

vågar ta för sig mer än vad tjejerna gör. 

 

Dels tycker jag att de har helt annat självförtroende ofta och tjejer av någon anledning ursäktar sig 

(…) där tjejerna är uttalat duktiga i fotboll så låter de killarna ta för sig fastän jag vet att den tjejen 

lätt kan. Det bara sitter i ryggmärgen att man, på nått vis, varsågod.
55 

 

Flertalet av lärarna uppger att tjejerna är mer seriösa och mognare i sin inställning till ämnet 

än killarna, då dessa inte uppges ha samma fokus på undervisningens olika syften under olika 

lektioner. Tjejer uppfattas av tillexempel Elsa ha ett större inkluderingstänk genom 

undervisningens olika moment jämfört med killarna. Dock frångår Emma och Lucas åsikten 

kring tydliga könsmönster till stor del, även om de också till viss del kan erinra sig liknande 

könsmönster som övriga lärare i studien. Det som de båda betonar är att det handlar om vilken 

programlinje som eleverna tillhör. Den utformar deras mönster och beteenden vid 

undervisningstillfällen snarare än deras könstillhörigheter. Några lärare anger även 

klassamansättningar av individerna som en faktor bakom vilka könsmönster som 

framkommer i undervisningen, både vad gäller klimatet i klassen och könsfördelningen inom 

den. Hugo är dock av en annan uppfattning. 

 

Medan, i andra grupper där det kanske handlar om femton killar och två tjejer så får tjejerna 

väldigt lite utrymme. Och konstigt nog så finns det även grupper där fördelningen ser tvärtom ut. 

Att man har väldigt få killar men ganska många tjejer och där killarna likt förbaskat är de som 

driver showen.
56

 

 

Han finner att det oftast är killarna som, trots eventuell underordning i antal, tar störst plats 

och på så vis dominerar undervisningen på tjejernas bekostnad. 

 

6.2.3 Vilka strategier har lärare för att motverka ojämlikheter som framträder vid 

undervisning? 

 

Alla lärarna framhåller vikten av en god relation och kontakt med eleverna i syfte att kunna 

motverka eventuella könsmönster vid undervisningen. Bland andra så belyser Julia framförallt 
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värdet i samtalet med eleverna och att däri belysa ämnets syften för att visa på att det inte 

skiljs på tjejer eller killar i dessa.  

 

Ja, man pratar med eleverna, man försöker liksom förklara att det är viktigt med idrott och att det 

är viktigt med motion, viktigt med hälsa. (…) Då brukar jag påpeka att här i skolans idrott, det är 

inte den idrott du har på fritiden.
57

 

 

Lärarna i studien är även överens om och uppger vikten av att ständigt tänka på och försöka 

vara en bra förebild genom sina resonemang. Det egna könets betydelse poängteras som 

positivt av vissa, men främst är det sättet att agera och framställa sig själv som flera av lärarna 

anser vara av stor betydelse. Elsa är en de som starkt betonar detta.  

 

Men jag tror mest genom att vara en förebild som människa. Det tror jag är nummer ett. Det är det 

när man uppfostrar barn. Barn gör inte som man säger, de gör som man gör. Det tror jag är det 

viktigaste.
58

 

 

Ett mer konkret exempel på strategi som flera av lärarna uppger är att försöka fördela eleverna 

jämnt vid gruppindelningar eller grupparbeten. Något som lärarna uppger ständigt sker genom 

undervisningens olika delar, men de flesta anger dock att de mer konkret tar upp och 

behandlar genusfrågor under specifika moment i undervisningen. Träningslära eller 

styrketräning är de moment som nämns utav några av lärarna. Samtliga lärare uppger även att 

de försöker bortse från könen bland eleverna och istället se dem som individer och några 

använder sig av nivågrupperingar snarare än könsgrupperingar vid olika uppgifter eller 

spelmoment.  

 

Man försöker möta individen. (…) Det är inte det viktiga, vilket kön man är eller vilken grupp man 

är i utan vad man får uträttat i gruppen.
59

 

 

Samundervisning är något som alla de för studien aktuella lärarna använder sig av i sin 

undervisning. Då de bland annat finner den formen ge större fördelar i arbete kring att 

motverka genusrelaterade föreställningar och könsmönster. Dock uppger Maja och Alice att 

de ibland skulle kunna tänka sig att använda sig utav särundervisning som undervisningsform 

för att på så vis lyfta fram tjejerna och ge dem mer utrymme i undervisningen.  
                                                           
57

 Julia. 
58

 Elsa. 
59

 Emma. 



30 
 

7. ANALYS OCH DISKUSSION  

 

I denna del av uppsatsen kommer resultatet att analyseras och diskuteras med kopplingar mot 

uppsatsens teori- och tidigare forskningsdel. Därefter kommer uppsatsens metod att diskuteras 

samt att det slutligen kommer att tas upp förslag på vidare forskning inom området. 

 

Fagrell och Wahlström tog båda upp och behandlade att könsmönster är något som tydligt 

framkommer mellan könen redan från en tidig ålder.
60

 De framhöll att pojkar är mer 

dominerande vid fysisk aktivitet än tjejer och att de även uppfattas som bättre på idrott. Detta 

är något som lärarna i denna studie bekräftar. Alla lärare i studien ger nämligen uttryck för att 

de är medvetna om att det finns olika könsmönster bland killar respektive tjejer i 

undervisningen som bedrivs under lektionstillfällena. Det som alla nämner i olika grad är att 

killarna är de mer dominerande inom ämnet, de tar mer plats och vill ägna sig åt lagidrotter 

med bollinslag medan tjejerna får en roll lite mer i bakgrunden av killarna och deras utrymme 

som de tar. Att killarna är de som tar utrymmet i undervisningen överensstämmer alltså med 

vad stora delar av den tidigare forskningen som har lyfts fram i denna uppsats även kommit 

fram till i sina undersökningar. Lärarna nämner alla även just bollspel som den aktivitet där 

killar tydligast och markantast tar större utrymme än tjejerna.  

 

Dock frångår lärarna i studien varandra något då det kommer till att förklara i vilken 

utsträckning de menar att uppmärksammade könsmönster inverkar på undervisningen och hur 

mycket de anser att dessa påverkar elevernas möjligheter till jämställda villkor inom ämnet. 

Emma och Lucas är de två som tydligast menar på att de till viss del kan urskilja dessa 

ovanstående könsmönster bland sina elever. Men att de snarare ser de som avvikande från den 

huvudsakliga norm som de upplever vid sin undervisning. De argumenterar för att man 

egentligen inte ska eller behöver problematisera könsgruppernas olikheter mellan varandra, då 

de menar att den inriktning mot kunskap som råder inom ämnet gör att det inte spelar någon 

roll om man är kille eller tjej.  Lucas utvecklar sedan sitt resonemang då han menar på att 

tjejer kan ha en fördel när det kommer till fokus på kunskap inom ämnet. Då de upplevs som 

mer mognare vid ett tidigare stadium än killarna. Då kan man undra om kunskapsfokuset 

egentligen bör uppfattas som just könsneutralt. I och med att tjejer har högre betyg i snitt 

genom alla övriga ämnen i skolan, där det fokuseras på just kunskap.
61

 Jag menar här att det 
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är lätt att bortse detta som ett könsmönster. Jag tror nämligen inte att tjejer är smartare än 

killar på att ta till sig eller tillämpa kunskap eller tvärtom. Det jag syftar på är precis det som 

Fagrell, Larsson och Redelius
62

 lyfte fram, och som även fick uppbackning från flera av 

lärarna i denna studie, att tjejer ses vara seriösare och mer motiverade i sin skolgång än vad 

killarna är. Vilket kan kopplas samman med begreppet genuskontrakt som Hirdman
63

 

behandlar, då tjejer ska betraktas vara just flitiga och duktiga i skolan medan killarna inte ska 

ta sina studier på lika stort allvar. Det, menar jag, även är att betrakta som ett könsmönster. 

Något som lärarna i studien till stor del uppenbarligen är medvetna om att det är på det sättet. 

Men kanske inte ser som ett problem i dagens läge, då flera lärare även uppger att de vill 

försöka lyfta fram just tjejerna som de då upplever hamnar lite i bakgrunden vid 

undervisningstillfällena. Lärarna måste, som Evans och Penney
64

 tar upp, reflektera över sitt 

eget synsätt och de normer som de själva tar för givna för att kunna uppmärksamma och på ett 

bra sätt belysa detta problem.   

 

Hugo delar jämställdhetsteorins föreskriftet om att män och kvinnor bedöms olika i likartade 

situationer beroende på deras könstillhörighet. Han menar att det nästintill är omöjligt att inte 

göra jämförelser mellan könen i undervisningen, något han anser vara till tjejernas nackdel. På 

så vis menar han egentigen att det inte går att helt och hållet uppnå en jämställd undervisning 

då en sådan jämförelse inte kan bortses ifrån vid ett fysiskt aktivt ämne som idrott och hälsa 

ändå är. Emma menar dock motsatsen. Enligt min tolkning anser hon att det i hennes 

undervisning råder jämställdhet bland könen utefter Hedlins
65

 teorianvisningar, eftersom hon 

inte kan urskilja några könsmönster i någon vidare mening och anser att eleverna bedöms på 

lika villkor i och med fokuseringen på kunskap. Något som jag i stycket ovan redogjort att 

man kan ställa sig frågande till.  

 

Det finns tydligt skrivet i ämnesplanen (Lgy11) för idrottsämnet att man aktivt ska arbeta med 

och involvera eleverna (låta dem ta ställning) kring genusrelaterade frågor och normer. De 

flesta lärarna i min studie uppger att de genomgående arbetar med att belysa och motverka 

könsmönster i undervisningen. Samtidigt medger även de att det tydligare kommer fram i 

specifika moment, så som träningslära och styrketräning. Det som lärarna uttrycker att de tar 

upp i dessa moment är främst fokus på den genetiska skillnaden som existerar mellan män och 
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kvinnor. Här uppger alltså lärare i denna studie att de går emot Fagrell, Larsson och 

Redelius
66

 iakttagelser om att lärare ska vara dåliga på att lyfta fram genusfrågor i 

undervisningen.  Däremot är jag, likt det som Eva Olofsson lyfter fram i sin studie, orolig 

över den troliga brist på kompetens som lärare inom ämnet nog har kring området genus.
67

 

Lärarna uppger själva att de är duktiga på att ta upp genusfrågor, men min fundering är om de 

är tillräckligt vidareutbildade inom området för att på ett bra sätt diskutera relaterade frågor 

och problem med sina elever ur ett vetenskapligt baserat perspektiv.  

 

Tillexempel kan man undra om lärarna egentligen motverkar könsmönster eller om de, i 

själva verket, förstärker dessa istället genom sin strategi att försöka kommunicera med 

könsgrupperna på könsgruppernas egna sätt. Lärarna i studien ser killar som mer dominerande 

och tjejer som mer återhållsamma. Flera av lärarna uppger att de därför är mer direkta mot 

killarna och mer ”puttenuttiga”
68

 gentemot tjejerna i sin kommunikation med dem. Frågan blir 

här, eller snarare kanske man kan se detta som ett sorts konstaterande, att lärarna själva 

upprepar eller snarare är med och upprepar/bidrar till att upprepa de könsmönster och 

gennusrelaterade normer som de själva beskriver framkommer i undervisningen bland 

eleverna i sitt sätt att skapa kontakt och kommunicera med dem. Då de förhåller sig till och 

stärker rådande genuskontrakt som finns genom sitt eget sätt att interagera med eleverna. 

Därigenom stärker de även Hirdmans logik om dikotomi då de på ett tydligt sätt särskiljer vad 

som är att betrakta som ett manligt och ett kvinnligt beteende.
69

 Jag tror inte att lärarna i 

studien är speciellt medvetna om att de faktiskt gör detta så som jag ser det. Lärarna förstärker 

enligt min mening genuskontrakten som finns mellan könen istället för att, vilket de 

egentligen har som målsättning att göra, försöka bryta ned dessa. 

 

Lärarna är alla överens om att man inte enbart bör betrakta eleverna utefter deras 

könstillhörighet och därefter tro att man har uppfattat hur eleven i fråga kommer att agera. 

Alla lärare i studien uppger nämligen att man måste se bortom könen och vidare mot 

individens behov och förutsättningar. Det gör att lärarna stämmer in i den kritik som tidigare 

lyfts fram i uppsatsens teoridel mot Hirdmans tankegångar kring det hon kallar dikotomi. 

Lärarna delar nämligen kritikernas uppfattning om att man inte kan bortse ifrån skillnader 

som finns inom könsgrupperna och att fokus ska ligga på relationer istället för skillnader 
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mellan dessa könsgrupper. Vissa av lärarna menar att klassammansättning eller programlinjen 

som eleven går är avgörande för hur dennes normbildning och könsmönster kommer att arta 

sig i praktiken. En del av lärarna uppger att de undviker att dela in tjejer och killar i tydliga 

grupper och istället använder sig utav nivågrupperingar vid tillexempel indelning av lagspel 

eller liknande. En metod som de menar ger eleverna möjlighet att helt fritt välja sin 

ambitionsnivå, utan några restriktioner från något könsmönster. Det finns dock risk att andra 

mönster och normer styr över vilken nivå/gruppering som eleverna tar. Julia delar bland andra 

Chen och Ennis
70

 slutsats om att fritidsidrottsaktiva elever lätt tar över och dominerar 

lektionerna. Oftast är det just de fritidsidrottsaktiva killarna som gör just detta. Något som gör 

att man till viss del, om man har tur, undvikit problemet med könsmönster vid en strategi som 

nivågruppering. Men man undkommer inte riktigt normproblemet eftersom de 

fritidsidrottsaktiva eleverna därigenom kommer att utgöra normen istället. Något som trots 

allt fortsatt upprätthåller en inte helt jämställd undervisning, där skillnaden enbart blir att 

faktorn baseras på en annan premiss än på könet. 

 

Den rådande undervisningsformen inom ämnet uppger alla lärarna i studien vara 

samundervisningen. Det är även den formen som de själva föredrar, något som 

överensstämmer med vad stora delar av den tidigare forskningen också lyfter fram i sina 

slutsatser. Enbart Maja och Alice yttrar att de, vilket även framkommer i Skolverkets
71

 

resultat, skulle kunna tänka sig att vid vissa moment bedriva särundervisning, i syfte att lyfta 

fram tjejerna. Detta kan dock sättas i perspektiv till vad Larsson
72

 tog upp om när han skiljde 

på målfokuseringen mellan de två undervisningsformerna, där särundervisning kopplas mot 

aktivitet som huvudsyfte och målsättning medan samundervisningen mer inriktar sig mot 

kunskapsinlärning. Maja och Alice vill stundtals kunna använda sig av särundervisning för att 

de upplever att framförallt tjejerna (båda nämner även försiktiga killar också) inte får 

möjligheten att visa vad de kan och vilka kunskaper de besitter vid lektionstillfällena där de 

dominarande killarna även är närvarande. Men enligt Larsson kolliderar alltså ett sådant 

försök med ämnesfokuseringen om att just kunskapen ska vara i centrum och att man därmed 

missar hela huvudsyftet med undervisningen.  
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Enbart Elsa sympatiserar till viss del med Carlis
73

 synsätt om att införandet av 

samundervisningen bidragit till att stärka killarnas dominans inom ämnet. Hon tar upp att de 

typiska killsporterna, så som bollspel, fått betydligt större utrymme i undervisningen än 

tillexempel redskapsgymnastik. Vilken betraktas mer tillhöra tjejernas område. Däremot delar 

inte Elsa Carlis förespråkande om att gå tillbaka till särundervisning som rådande form i 

undervisningen. Hon, likt alla de övriga lärarna i studien, är av den uppfattningen att 

gemensam undervisning för killar och tjejer är den metod som måste användas i försöken att 

sträva efter en total jämställdhet. Hon poängterar här, även det likt vad de flesta andra lärare 

också ger intrycket av, att den egna rollen som lärare och att man föregår med gott exempel är 

av största vikt för att undervisning med båda könen närvarande samtidigt ska fungera bra ur 

ett jämställdhetsperspektiv. Så att båda könen ges lika villkor och lika stort utrymme att ta 

tillvara på. 

 

Lärarna i studien är alla medvetna om och resonerar kring frågor om jämställdhet och genus i 

sin undervisning i olika utsträckning. De uppger själva att de är bra på att ta upp eventuella 

könsmönsterrelaterade problem som kan ske genom undervisningens gång. Så långt är allt 

bra. Men strategierna som de sedan anger att de har vid dessa tillfällen kan jag ställa mig 

frågande till. Dock inte strategierna i sig, utan snarare att lärarna inte verkar fått någon vidare 

fortsättningsutbildning kring genus och jämställdhetsfrågor. Det är som lärarna själva uppger, 

att vara en bra förebild via egna sunda värderingar (som man då förhoppningsvis har) som är 

det främsta medlet för att kunna prata och diskutera kring dessa problem. Har man som lärare 

då inte fått någon speciell utbildning kring detta så förutsätts det att man har just sunda 

värderingar i dessa frågor. Det är därför oerhört viktigt att man själv måste försöka skapa sig 

bra värderingar och medvetandegöra sig själv i relation kring frågor som berör genus. Att man 

på så vis själv försöker omförhandla sitt eget genuskontrakt genom självreflektion över sitt 

eget tänkande kring detta. En aspekt som säkert förbises av många lärare, även om de här 

framhålls som väldigt viktigt av lärarna i denna studie. Just med tanke på det Emma tar upp 

med att det inte har med bedömningen av eleverna att göra. Därför blir det nog mer det 

personliga intresset som styr huruvida man lägger ned det fokus och den tid det tar att försöka 

ta itu med dessa problem.  
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7.1 Metoddiskussion 

 

Användandet av kvalitativa intervjuer som metodform anser jag vara en bra metod för att 

uppnå uppsatsens syfte och finna svar på dess frågeställningar. Att lärarnas egna tankegångar 

fått chans att komma fram genom relativt öppna frågor har gett den insamlade empirin i 

uppsatsen ett större djup än jag tror den fått vid mer slutna frågor, vid tillexempel en 

enkätstudie. Emellertid, för att få ytterligare djup i samt chansen att kunna bedöma lärarnas 

egen bild av sig själva och det som faktiskt sker vid deras undervisning, så skulle 

observationer kunna använts. Då även flera av lärarna vid intervjutillfällena själva sagt att det 

är svårt att reflektera kring sin egen person och sina egna tillvägagångssätt. 

 

Lärarna som deltagit i studien innefattades även i ett bekvämlighetsurval, då de lärare som 

enbart fanns inom närområdet fick förfrågan om att delta i studien. Metoden som sådan 

behöver inte vara en nackdel, men då jag i princip ”fick ta det jag fick” (dvs. de lärare som 

gav ett positivt gensvar till att delta i studien) hade jag egentligen ingen möjlighet att själv 

styra över tillexempel fördelning av kön eller ålder på de personer som var av intresse. Troligt 

är även att de lärare som deltagit i studien har ett personligt intresse i sakfrågan som 

behandlas, med eventuellt undantag från de lärare som jag redan tidigare haft kontakt med. 

Dessa gav nämligen intrycket av att de inte var lika intresserade av sakfrågan som de övriga 

lärarna varit, utan att de mer troligt ställde upp på att delta i studien just på grund av den 

personliga kontakten. 

 

En pilotstudie brukar även stärka en uppsats validitet.
74

 En sådan kunde dock inte 

genomföras, trots att planer fanns. Även det på grund av underlaget med personer som ville 

delta var begränsat. Men det ska tilläggas att intervjufrågorna som användes vid intervjuerna 

bedöms ha gett mig tillräckligt med inhämtning av den empiri som jag var ute efter. Möjligen 

hade en fråga kring varför de valde att ställa upp på just denna studie varit intressant att ha 

med för att få en större insyn i personernas egentliga intresse och engagemang för sakfrågan. 

Ett annat tillvägagångssätt än mailutskick vid kontakttagandet, så som fysiska besök på 

lärares arbetsplatser från min sida, hade eventuellt kunnat göra att fler lärare hade varit 

positiva till att medverka. 
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7.2 Förslag till fortsatt forskning 

 

Som skrivet i metoddiskussionen så hade det varit intressant att genomföra en undersökning 

likt denna med att intervjua lärare men att på det lägga till en observation kring en eller flera 

av respektive lärares undervisningstillfällen efter genomförd intervju. För att på så vis kunna 

granska hur lärarnas bild av sig själva stämmer överens med verkligheten samt att man med 

någorlunda mer objektivt synfält kanske skulle kunna utskilja mönster bland eleverna som 

läraren undgått att själv uppmärksamma. En annan intressant infallsvinkel skulle vara att 

undersöka elevernas syn på genus respektive könsmönster i undervisningen och deras 

uppfattning omkring detta samt hur det framkommer i undervisningen enlig dem. 

 

Min egen erfarenhet av urval och insamlande av informanter till denna studie gav mig 

ytterligare en ide för ännu en eventuell infallsvinkel till vidare forskning. Då merparten av 

möjliga informanter som jag tillförfrågade om att delta i studien var män så var jag orolig att 

jag inte skulle få tillräckligt med kvinnliga informanter. Målsättningen var att 

könsfördelningen skulle vara jämställd. Dock visade det sig att de antalsmässigt 

underrepresenterade kvinnliga informanterna var betydligt mer benägna att delta och ställa 

upp för en intervju än männen som var desto mer avigt inställda till att delta i studien. Beror 

det på att genusfrågor berör kvinnor i större utsträckning än män? Det kan vara ett intressant 

forskningsområde att studera, framförallt inom pedagogiska verksamheter, för att undersöka 

varför det verkar vara så. 
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9. BILAGA 

 

INTERVJUFRÅGORNA 

 

Syfte:  

Undersöka genus inverkan på undervisningen i skolämnet idrott och hälsa. (gymnasiet) 

 

1. Hur gammal är du? 

2. Vad har du för utbildning? 

3. Hur länge har du arbetat som lärare? På nuvarande skolan? 

4. Inom vilka kurser undervisar du? 

5. Varför ville du bli lärare? 

6. Vad är ämnet idrott och hälsas viktigaste syfte enligt dig? 

7. Hur skulle du definiera begreppet genus/Vad innebär begreppet genus för dig? 

 

 Får flickor och pojkar lika stort utrymme i undervisningen? Gynnas något kön i 

undervisningens utformning och innehåll (fokus) enligt lärarna? 

 

8. Hur ser du på elevernas utrymme i undervisningen? 

- Ges de (pojkar/flickor) lika stort utrymme? 

- Tar de (pojkar/flickor) lika stort utrymme? 

 

9. Har pojkar och flickor lika villkor inom ämnet? 

- Gynnas något av könen i ämnet, av dess innehåll och utformning? 

- Vad tror du det beror på? (ge exempel) 

 

10. Pojkar tilldelas generellt sett ett högre betyg i ämnet, hur ser du på det? 

- Vad tror du att det beror på? 

- Hur ser det ut i dina klasser? (ge exempel) 

 

 Vilka könsmönster kan lärarna utskilja bland eleverna inom undervisningen i 

ämnet? 

 

11. Ser du någon skillnad i flickors/pojkars inställning och attityd till idrottsämnet?  

- På vilket sätt framkommer det i så fall? 

 



 
 

12. Anser du att det framkommer könsmönster bland eleverna under lektionerna i ämnet? 

- Hur kan dessa könsmönster se ut? (ge exempel) 

 

13. Upplever du situationer då eleverna rekonstruerar könsmönster inom undervisningen? 

- Hur framkommer dessa? 

- Vilka står för dessa (pojkar/flickor)? 

- Kan du ge något exempel på en sådan situation? 

 

 Hur arbetar lärarna (vilka strategier har de) för att uppnå en mer jämställd 

undervisning (för att nå upp till ämnesplanens direktiv)? 

(”Undervisningen ska medvetandegöra och motverka stereotypa föreställningar om vad som 

anses vara manligt och kvinnligt …”)  

(”Förmåga att etiskt ta ställning i frågor om könsmönster, jämställdhet och identitet i relation till 

idrotts- och motionsutövande”) 
 

14. Tar du i din planering av undervisningen hänsyn till genus inom ämnet? 

- På vilket sätt? 

- Hur mycket? 

 

15. Anser du att genus påverkar undervisningen på något sätt? 

- Hur? (utveckla) 

 

16. Har du olika förhållningssätt i undervisningen till pojkar respektive flickor?  

- Agerar du olika när du vänder dig till ett av könen? 

- Tror du att ditt eget kön påverkar könsmönstren i undervisningen? 

 

17. Hur ser du på ämnesmålet att motverka könsmönster i undervisningen?  

- Är det en viktig del av ämnets syfte för dig?  

- Varför/Varför inte?  

 

18. Vilka strategier har du för nå upp till ämnesplanens mål att motverka könsmönster? 

- Har du något konkret exempel på en sådan strategi ur en 

undervisningssituation?  

 

19. Vad är din inställning till sam-/särundervisning?  

- Vilken föredrar du?  



 
 

- Varför? 

 

20. Anser du att det är viktigt med en hög genusmedvetenhet hos lärare?  

- Varför/Varför inte?  

- Konsekvenser av det och konsekvenser annars? 

 

21. Hur ger du eleverna möjlighet att uppnå ämnesplanens mål?  

- Är genus ett begrepp som du tar upp och behandlar med eleverna under 

lektionerna? 

- På vilka olika sätt kan det i så fall yttra sig?  

 

22. Påverkar genus/rådande könsmönster undervisningen på något sätt?  

- Hur i så fall? (ge exempel) 

 

23. Vilka positiva effekter skulle en mer jämställd undervisning ha inom ämnet?  

- Skulle det finnas några negativa följde som du ser det? 

 

24. Har du något mer att tillägga/ta upp/något du vill klargöra över? 

 

 

 


